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Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake het bericht ‘CZ verwacht explosieve
stijging zorgpremie in 2019’ (AD, 26 maart 2018)

Geachte voorzitter,

Uw kenmerk
2018Z05490

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

Op 27 maart 2018 is er tijdens de regeling van werkzaamheden een
meerderheidsdebat aangevraagd over het bericht dat CZ een explosieve premie
stijging van de zorgpremie in 2019 verwacht (AD, 26 maart 2018) en is mij
gevraagd hierop te reageren. Met deze brief geef ik invulling aan dit verzoek.
Kernboodschap

In zijn algemeenheid geldt dat de premie primair stijgt door stijging van
de zorgkosten. Dat betreft allereerst de stijging van lonen en prijzen in de
zorg, maar daarnaast ook door bijvoorbeeld nieuwe zorgvraag, nieuwe
behandelingen en nieuwe (dure) medicijnen. Dit vind ik belangrijk:
toegang tot kwalitatief goede zorg is een groot goed. Keerzijde hiervan is
dat de premie zal stijgen.

Door te streven naar het afsluiten van een Hoofdlijnenakkoord wil ik ook
een bijdrage leveren aan kostenbeheersing en daarmee een lagere
premiestijging. Verzekeraars kunnen deze premiestijging dempen door
onder andere slimme contracten te sluiten met zorgaanbieders.

Daarnaast kunnen verzekeraars door het inzetten van reserves en
resultaten uit voorgaande jaren de premiestijging enigszins dempen.
De afgelopen jaren is door zorgverzekeraars ruim 6 mld. euro aan
resultaat en reserves terug gegeven om de premiestijging te beperken.
Als zorgverzekeraars dat niet hadden gedaan was de premie de laatste
vier jaar gemiddeld een kleine 50 euro hoger geweest.

Nu speculeren over de hoogte van de premie is prematuur. Het kabinet
presenteert haar raming van de premie 2019 op Prinsjesdag. Verzekeraars
maken de premie 2019 uiterlijk op 12 november bekend.
Individuele cijfers
Ieder jaar komen op verschillende momenten jaarcijfers van de zorgverzekeraars
over voorgaand jaar naar buiten. Daar zijn vaak ook berichten over mogelijke
stijging van de premie voor komend jaar aan verbonden. Pas in juni 2018 is er
een totaal beeld van de jaarcijfers van alle zorgverzekeraars over 2017. Dan is het
nog niet duidelijk welke premie de zorgverzekeraars zullen gaan vragen voor het
komende jaar, omdat de zorgverzekeraars daarbij ook rekening houden met de
ontwikkeling van de zorgkosten over het lopende jaar en de afgesloten contracten
voor het volgende jaar.
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Premiestijging en inzetten reserves en resultaten
De premie stijgt vooral door stijging van de zorgkosten. Door het inzetten van
reserves en resultaten kunnen zorgverzekeraars de premiestijging enigszins
mitigeren. We zien de laatste twee jaar dat de omvang van de ingezette reserves
en resultaten afneemt. Ook zien we een terugloop van aanwezige reserves. Of dat
over de hele linie geldt weten we pas later dit jaar. Of en hoe zorgverzekeraars
hun beschikbare reserves en resultaat inzetten om de premiestijging te mitigeren
is aan hen. Uiteraard vind ik het belangrijk dat zij dit op verantwoorde wijze doen,
wanneer de resultaten en reserves dat toelaten.
Hoogachtend,
de minister voor Medische Zorg
en Sport,

Bruno Bruins
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