E-mail

Datum

isvanleeuwen@consumentenbond.nl

18 oktober 2013

Doorkiesnummer

070-4454210
Doorkiesnummer telefax
Uw kenmerk
Ons kenmerk

IvL/75823

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport
Mevrouw E.I. Schippers
Postbus 20350
2500 EA DEN HAAG

Onderwerp

Onderzoek Consumentenbond hoogte
zorgpremies

Geachte mevrouw Schippers,

Het lijkt bijna een polemiek te worden, maar de argumenten in uw brief van
14 oktober jl. gaan weer een heel andere kant op dan het eerdere commentaar.
Waar u eerst ten onrechte veronderstelde dat de Consumentenbond in zijn
onderzoek #premiejagen uit gaat van een norm van 100% en een structurele in
plaats van een eenmalige teruggave van de overreserves, schrijft u nu dat we er
niet van mogen uitgaan dat de winst uit 2012 structureel is en dat de
Consumentenbond de premieteruggave volledig toerekent aan de
basisverzekering.
Ook nu zijn beide punten niet juist.
De Consumentenbond heeft, anders dan u suggereert, zijn berekeningen voor
premieverlaging gebaseerd op de basisverzekering plus de aanvullende
verzekering. De reden is dat verzekerden één polis afsluiten en één maandpremie
betalen voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering samen.
Consumenten kijken naar het totaal dat ze aan verzekeringspremie betalen, de
Consumentenbond dus ook.
Verzekeraars geven zelf aan dat, bijvoorbeeld op de inkoop van medicijnen,
structurele kostenbesparingen worden ingeboekt. Daarnaast valt te verwachten
dat het doorzetten van het selectief inkoopbeleid en het terugdringen van fraude
en verspilling verdere aanzienlijke kostenbesparingen oplevert. DSW bevestigt dit
met een premieverlaging van € 90 op de basisverzekering, nagenoeg gelijk aan de
door ons becijferde structurele premieverlaging.

Waar het ons echt om gaat is dat wij een structurele ruimte voor premieverlaging
zien door kostenbesparingen die verzekeraars als gevolg van het ingezette beleid
nu al realiseren. Daarnaast is er sprake van flinke overreserves, waarvan wij
vinden dat die ten goede moeten komen aan de premiebetalers.
Het is duidelijk dat u onze berekeningen niet deelt. Gezien het maatschappelijk
belang van betaalbare en redelijke premies voor ziektekostenverzekeringen heb
ik de volgende vragen aan u:
1.

2.
3.

U vindt de normen van DNB voor het aanhouden van reserves blijkbaar niet
voldoende. Hoe hoog moeten de buffers zijn volgens u alvorens er sprake is
van overreserves?
Op welke wijze en termijn kunnen die volgens u weer aan de premiebetalers
teruggegeven worden?
Hoe voorkomen we in de toekomst dat structurele kostenbesparingen niet
worden opgepot, maar zich vertalen in premiedifferentiatie en vergroting
van concurrentie op de markt?
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Consumentenbond

Bart Combée
Algemeen directeur

Cc Leden Tweede Kamercommissie VWS

