
Omlaag die premie!
ALS ZORGVERZEKERAARS HUN RECORDWINSTEN EN ONNODIGE RESERVES TERUGGEVEN 
AAN HUN KLANTEN, KAN DE PREMIE VOOR UW ZIEKTEKOSTEN VERZEKERING VOLGEND 
JAAR €300 OMLAAG. DE CONSUMENTENBOND GAAT OP PREMIEJACHT. DOET U MEE? 

TEKST: HARRY VAN DOOREN

Premiejagers  opgelet
Wilt u uw verzekeraar oproepen om de 
absurd hoge winsten en reserves via lagere 
premies terug te betalen aan de verzeker-
den? Doe dan mee met onze actie. Ga naar 
de webpagina www.consumentenbond.nl/
premiejagen en laat uw ver zekeraar weten 
hoe u hierover denkt!
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Omlaag die premie! Zorgverzekeraars boekten afgelopen jaar 
een recordwinst, maar de zorgkosten bleven stij-
gen. Voor een gezin met twee kinderen stegen die 
kosten van €1938 in 2006 naar €3048 anno nu. 
Ook het eigen risico is alleen maar toegenomen. 
En om nou te zeggen dat we daar veel betere zorg 
voor terugkregen? Integendeel, de no-claim-
korting is afgeschaft, de pakketten zijn uitgekleed 
en de keuzevrijheid voor zorg is ingeperkt. 
Om dat goed te praten, wordt met argumenten 
 gesmeten die we inmiddels wel kunnen dromen: 
de vergrijzing en dus de zorgbehoefte nemen toe, 
net als de vraag naar 
steeds geavanceer-
dere dure zorg en 
medicijnen. 

Maar dat is niet 
het hele verhaal. Een 
fl ink deel van de pre-
mie gaat namelijk 
helemaal niet op aan 
zorg, maar wordt omgezet in forse winst en door-
gesluisd naar overbodig grote reservepotten. 
Dat vindt de Consumen tenbond onnodig en 
 onterecht: de premie kan en moet omlaag, om te 
beginnen door de te hoge reserves af  te romen. 
En die enorme winsten? Die kunnen natuurlijk 
ook worden ingezet voor premie verlaging.

Dood geld
Verzekeraars boekten in 2012 €1,4 miljard winst, 
twee keer zoveel als het jaar ervoor. Een groot 
deel daarvan verdween in de reserves van de 
bedrijven. In 2012 steeg het eigen vermogen van 
de verzekeraars naar €9,1 miljard. Royaal meer 
dan de totale begroting voor het ministerie van 
Defensie (€7,7 miljard), en ook royaal meer dan de 
reserves die de zorgverzekeraars verplicht zijn 
aan te houden. Wettelijk moeten zorgverzeke-
raars een eigen vermogen hebben dat minimaal 
gelijk is aan 11% van het bedrag dat ze aan 
 ‘schade’ (zorg) hebben uitgekeerd. Maar 
De Nederlandsche Bank eist 50% meer. Nieuwe 
Europese regels zullen naar verwachting de 
fi nanciële eisen eerder aanscherpen dan ver-
soepelen, maar in de huidige situatie zijn de 
reserves van de onderzochte zorgverzekeraars 
volgens de Consumentenbond veel te hoog. 
Achmea (€1,1 miljard) en CZ (€800 miljoen) zijn 
de grootste oppotters. In totaal hebben de ver-
zekeraars €2,7 miljard aan overschotten opgepot. 

Als verzekeraars niet meer reserves zouden 
aanhouden dan de verplichte norm van 150%, zou 
een CZ-verzekerde €289 minder premie hoeven 
betalen, een klant van VGZ €34. Gemiddeld over 
alle verzekeraars kan de premie alleen al door het 
opruimen van onnodig hoge reserves volgend jaar 
met ruim €200 omlaag. Van dat bedrag kan een 
alleenstaande een maand eten.

Winstpakkers
Wie in Nederland woont of  werkt, is wettelijk 
 verplicht een basisverzekering af  te sluiten. De 

zorgverzekeraars 
hebben daarmee de 
morele plicht om 
zorgvuldig met de 
premies om te gaan, 
op een manier die de 
goedkeuring van de 
verzekerden kan 
 wegdragen. Dat 

weten de verzekeraars zelf  maar al te goed, en dat 
verkondigen ze op hun websites. Zo zegt VGZ 
(winst: €180 miljoen) op haar website: ‘De winst 
komt altijd óf  in de zorg terecht, óf  bij onze klan-
ten.’ CZ zegt op haar website een ‘niet op winst 
gerichte onder linge waarborgmaatschappij’ te 
zijn. Voorzitter Paul Overmars van Achmea doet 
ook een duit in het zakje: ‘De vereniging Achmea 
heeft geen ongezonde dwang tot winstmaxi-
malisatie.’ En: ‘Klanten  hebben als grootaandeel-
houder het laatste woord.’

Ondanks die mooie uitspraken en hun maat-
schappelijke verantwoording gedragen zorg-
verzekeraars zich als commerciële bedrijven en 
maken ze ongeëvenaarde winsten: vorig jaar 
 verdienden ze samen maar liefst €1,4 miljard. 
Ruim twee keer zoveel als het jaar daarvoor, en 
precies evenveel als de bezuiniging die het 
 kabinet in 2013 op de zorg hoopt te behalen. 
CZ is met een jaarwinst van €518 miljoen de 
grootste winstpakker.

De enorme winst van de verzekeraars is mede 
te danken aan de verhoging van het eigen risico, 
minder vergoeding vanuit de basisverzekering, 
lagere medicijnkosten en goed renderende beleg-
gingen. Kortom: U betaalt meer zelf  en uw ver-
zekeraar houdt geld over om te beleggen. Alle 
signalen wijzen erop dat 2013 voor de verzeke-
raars minstens zo’n goed jaar wordt als 2012, 
dus de premiejagers van de Consumentenbond 
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stellen voor dat de winst voortaan gewoon wordt 
gebruikt om de premies te verlagen. Uitgaande 
van de €1,4 miljard van vorig jaar betekent dat 
een gemiddelde verlaging van nog eens €100 per 
premiebetaler per jaar. 

Weg met verspilling en fraude
Bij dit onderzoek naar premieverlaging hebben 
we ons beperkt tot de gelden die verzekeraars 
onterecht vasthouden. De discussie of  de fi nan-
cieringseisen aan de zorgverzekeraars onnodig 
hoog zijn, moet nog worden gevoerd en zou tot 
minder hoge reserves en een nog lagere premie 
kunnen leiden. 

Een andere manier om premieverlaging te 
realiseren is het aanpakken van fraude en ver-
spilling in de zorg. Wim Groot, hoogleraar 
gezondheidseconomie in Maastricht, en Henriëtte 
Maassen van den Brink, hoogleraar economie aan 
de Amsterdamse UvA, analyseerden dat  fraude 
zo’n 3% tot 10% van de totale zorguitgaven bedraagt. 
Uitgaande van de minst pessimistische schatting 
is dat bij €80 miljard aan zorgkosten €2,4 miljard 
per jaar. Dat betekent dat uw  premie in de komen-
de jaren met nog eens €200 omlaag kan.

Conclusie 
De oppotdrift van de zorgverzekeraars kost u 
gemiddeld €200. Per 1 januari kan de maand-
premie dus met gemiddeld €17 omlaag (en niet 
met de zuinige €2 die de minister voorstelt). 
Als ook de verwachte winst over 2013 wordt 
 ingezet voor premieverlaging, zou dat nog eens 
€100 schelen. Doe mee met onze actie en roep de 
verzekeraars op om de premies te verlagen. 

Doe mee!

consumentenbond.nl/
premiejagen

ZorgAlert
Benieuwd naar de  premie 
van uw zorg verzekeringen? 
De ZorgAlert van de Consu-
mentenbond geeft een 
seintje zodra de nieuwe 
premies bekend zijn. Met 
de Zorg vergelijker kunt u 
vervolgens eenvoudig zien 
welke zorgverzekering het 
best bij u past en hoeveel u 
kunt besparen. Aanmelden 
voor de ZorgAlert kan op 
www.consumentenbond.nl/
zorgalert.

Dwaalspoor
Bij de solvabiliteitscijfers doet met 
name Achmea zijn best om de buiten-
wereld op het verkeerde been te zetten. 
In het jaarverslag wordt een ‘keurige’ 
153% vermeld, maar wie goed leest en 
rekent, komt op een veel hoger percen-
tage: 230%. Hoewel Achmea zich 
beroept op transparantie, beheerst de 
maatschappij het boekhoudkundige 
spel tot in de fi nesses en schuift zij 

 handig met posten om het gewenste 
fi nanciële beeld op te roepen. Achmea 
wist de winst met €80 miljoen te druk-
ken door kosten van de holding aan de 
zorgtak toe te rekenen. Eerder dit jaar 
beet NRC de tanden al stuk op het jaar-
verslag omdat daarin het salaris van 
de topman niet apart werd vermeld. 
Waarom niet? Omdat het in 2012 even 
niet hoefde van de overheid.

Klantjepik is duur
Met de concurrentie tussen zorgverzekeraars begon 
het gevecht om de klant. Die moet worden verleid tot 
overstappen. Omdat de basisverzekering overal 
nagenoeg hetzelfde is en steeds minder mensen een 
(uitgebreid) aanvullend pakket nemen, is de belang-
rijkste reden om over te stappen een lagere premie. 
In 2012 waagden 1,2 miljoen Nederlanders de over-
stap. Daarvoor maakten de verzekeraars €492 miljoen 
aan acquisitiekosten. In gewoon Nederlands: het bin-
nenhalen van één nieuwe klant kostte gemiddeld 
€410. Omgerekend kost die geldverslindende 
 acquisitiedrift €37 per betalende verzekerde.

Winst en onnodige reserves inzetten voor premie-
verlaging (in euro’s per jaar per verzekerde)

MOGELIJKE PREMIEVERLAGING 
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Vrije markt,  minder keus
De vrije zorgmarkt zou niet alleen lagere kosten 
moeten brengen, maar ook een ruime keus. Dat 
laatste is ook al niet gelukt: sinds 2006 daalde 
het aantal onafhankelijke zorgverzekeraars van 
16 naar 9. Achmea, CZ, Menzis en VGZ slokten veel 
zelfstandige maatschappijen op.
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