
Opbouw zorgpremie Stad Holland 2018

Bedrag Toelichting
(zie volgende pagina)

Rekenpremie (overheid) € 1.324 1

Resultaat op zorgactiviteiten - € 6,- 2

Bedrijfskosten incl. schadebehandelingskosten € 90 3

Onttrekking aan reserves - € 104 4

Inzet beleggingsopbrengsten € 0 5

Toevoeging aan reserves € 0 6

Opslag winst € 0 7

Opslag collectiviteitskortingen € 0

Opslag korting vrijwillig eigen risico € 21

Opslag oninbare premies € 5

Overige opslagen - € 4

Jaarpremie 2018 € 1.326



Toelichting op de premieberekening 2018

1. Rekenpremie VWS
De premie is samengesteld uit meerdere onderdelen. Het eerste en grootste deel is de door de minister 
van VWS vastgestelde rekenpremie die voor alle verzekeraars hetzelfde is. De door de overheid vastgestelde 
 rekenpremie daalt met € 2 naar € 1.324 (2017:  € 1.326).

Daarnaast bevat de nominale premie diverse onderdelen, die verzekeraars zelf vaststellen en dus per 
 verzekeraar verschillen. 

2. Resultaat op zorginkoop en verevening
Vooraf (ex-ante) stelt de overheid voor iedere zorgverzekeraar een budget vast dat overeenkomt met de 
vooraf verwachte zorgconsumptie van zijn verzekerdenpopulatie.
Het hier opgenomen bedrag is het verwachte verschil met de werkelijke door ons uit te keren zorgkosten, 
waarbij ook rekening wordt gehouden met het eigen risico.

3. Bedrijfskosten
Dit zijn de kosten die Stad Holland maakt om de Zorgverzekeringswet uit te voeren. Het betreft onder andere 
personeels-, huisvestings- en automatiseringskosten. 

4. Onttrekking aan reserves
Stad Holland acht het verantwoord om eenmalig vanuit de reserves de premie met € 104 lager vast te stellen.

5. Inzet beleggingsopbrengsten
Het resultaat uit beleggingen wordt door Stad Holland jaarlijks verwerkt in de reserves en via de reserves in 
de premieberekening opgenomen. 

6. Toevoeging aan reserves
Zie ook onttrekking aan de reserves. In 2018 hoeft er derhalve geen toevoeging aan de reserves plaats te 
vinden.

7. Opslag winst
Stad Holland heeft, als onderlinge waarborgmaatschappij, geen winstoogmerk. De opslag bedraagt daarom 
€ 0.

 Overige opslagen
Deze opslagen zijn onder andere nodig, omdat niet alle verzekerden hun premie, eigen risico en/of eigen 
 bijdragen betalen, en voor betaaltermijnkorting en korting voor een vrijwillig eigen risico. Stad Holland geeft 
geen  collectiviteitskorting op de basisverzekering en hoeft hiervoor dus ook geen opslag in de premie op te 
nemen.


