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Onderwerp 

informatie zorgverzekeraars 
 

 
Geachte heer Ruys, 

 
De datum waarop zorgverzekeraars hun premies, voorwaarden en lijsten met 

gecontracteerde zorg voor 2015 moeten publiceren is gepasseerd. 

De Consumentenbond constateert dat nagenoeg alle verzekeraars premies en 

voorwaarden inderdaad hebben gepubliceerd. Minder eenduidig is de informatie 

over de gecontracteerde zorg. 

Zo blijken de verzekeraars onder Menzis nog “in gesprek” te zijn voor wat 

betreft de ziekenhuizen, en houden ook andere verzekeraars nog een slag om 

de arm. 

 
Dit betekent dat verzekerden op dit moment nog geen reële keuze van een 

zorgverzekering kunnen maken. Immers, waar op basis van de nu 

gecontracteerde zorg een verzekeraar voor een consument kan afvallen, kan 

over een maand blijken dat de betreffende zorgverlener alsnog gecontracteerd 

is. Dit afwachten maakt de overstaptermijn voor verzekerden wel erg kort. 

 
De Consumentenbond is van mening dat de “harde” datum voor contractering 

van 19 november door de NZa gehandhaafd moet worden. Verzekeraars die 

hun contractering nog niet op orde hebben zouden verplicht moeten worden alle 

zorg voor 2015 te vergoeden, zonder beperking. 

Wij verzoeken de NZa als toezichthouder verzekeraars hierover de 

zorgverzekeraars op korte termijn aan te spreken. 

 
Verder zien we bij de verzekering Goede Keuze van VGZ, de Zorgbewustpolis 

van CZ en de verzekeringen van CZdirect vergoedingspercentages voor niet- 

gecontracteerde zorg onder de 75-80%. Dit is in onze ogen in strijd met de 

hinderpaalbepaling, waar in de Zorgverzekeringswet nu nog van wordt 

uitgegaan. De eventuele wetswijziging hiervoor voorziet in wijziging met ingang 

van 1 januari 2016. 
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Consumentenbond, 

Beperking van de vergoeding onder de 75-80% is nu in strijd met rechtelijke 

uitspraken hierover. Wij verzoeken de NZa als toezichthouder de bewuste 

polissen te laten aanpassen. 

 
Voor eventuele nadere toelichting over het onderzoek van de Consumentenbond 

kunt u contact opnemen met ons. 

 
Graag horen wij welke actie u korte termijn hierover kunt inzetten. 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

Consumentenbond 

 

Carl Jakobs 

Campagneleider zorg 


