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Methodologie 

• Voor dit onderzoek zijn de zorgverzekeraars op financieel gebied met elkaar vergeleken. 
Voor deze financiële analyse zijn de cijfers van DNB als leidende bron gebruikt.  

• Hiervoor is gekozen aangezien de presentatie van cijfers in de jaarverslagen van de 
verzekeraars op verschillende manieren plaats vindt. De cijfers van de DNB zijn beter 
vergelijkbaar. 

• De cijfers uit de jaarverslagen van de verzekeraars zijn onderzocht om te zien of hier 
aanvullende inzichten in te vinden zijn. 

• Om bevindingen te toetsen en gaten te dichten zijn expert interviews uitgevoerd met 
mensen binnen: DNB, NZa, Zorgverzekeringen.net en VGZ. 

 
Winsten zorgverzekeraars 

• De 4 concerns in scope behaalden in 2013 een netto resultaat van bijna €1,4 miljard; een 
stijging van 16,8% ten opzichte van 2012.  

• De gemiddelde winst per 18+ zorgverzekerde ligt op €116; VGZ maakte met €159 de 
meeste winst per 18+ zorgverzekerde.  

• Daarnaast behaalde VGZ op zowel de basis verzekering (€523 miljoen) als op de 
aanvullende verzekering (€31,3 miljoen) het beste exploitatieresultaat 

• Door het totale exploitatieresultaat van €1.001,3 miljoen op de basis verzekering te 
gebruiken voor premieverlaging, kan de basis premie eenmalig omlaag met €83,62. 

• Uitgaande van een resultaat van €85,4 miljoen op de aanvullende verzekering en 
10.208.085 18+ aanvullend verzekerden, kan €8,37 per betalende aanvullend verzekerde 
bespaard worden. 

 
Solvabiliteit zorgverzekeraars 

• In totaal hebben de zorgverzekeraars ruim €9,7 miljard aan solvabiliteit, waarvan meer 
dan €5,8 miljard op dit moment overschot is; 47% van dit overschot is aanwezig bij 
Achmea. 

• In 2017 zal het totale effect van de overheveling van de AWBZ op de solvabiliteit 
uitgewerkt zijn; de vereiste solvabiliteit zal circa 3,4% extra van de (huidige) aanwezige 
solvabiliteit opnemen.  

• De invoering van Solvency II zal daarnaast tussen de 20% en 30% van de huidige 
solvabiliteit van de zorgverzekeraars opnemen. 

• Na overheveling van de AWBZ naar de Zvw en de invoering van Solvency II blijft nog een 
overschot aan solvabiliteit aanwezig van ruim €3 miljard; per 18+ zorgverzekerde kan 
€251 worden teruggegeven. 

 
Bedrijfskosten zorgverzekeraars 

• In totaal werd bijna €1,4 miljard aan bedrijfskosten gemaakt; de verdeling tussen 
acquisitie- en beheerskosten lag (exclusief CZ) op circa 20% om 80%. 

• Menzis behaalde het beste acquisitieresultaat; elke €600 aan acquisitiekosten leverde per 
saldo één nieuwe zorgverzekerde voor het concern op.  

• CZ was op het gebied van de beheerskosten de efficiëntste zorgverzekeraar in scope; per 
klant werd €38 aan beheerskosten gemaakt. 

• Door efficiënter te werken kunnen de 4 zorgverzekeraars €645,8 miljoen besparen; op een 
totaal van 11.566.170 (18+) verzekerden in scope, zou dat een premiebesparing van €56 
per betalende zorgverzekerde opleveren. 

• In de berekening is geen rekening gehouden met de eventuele mogelijkheid dat zelfs de 
efficiëntste zorgverzekeraar nog efficiënter zou kunnen werken. 
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