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De basisverzekering is voor iedereen
De Rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit. Dit basispakket is voor iedereen hetzelfde. Maar niet iedereen heeft dezelfde zorg nodig. Toch betaalt iedereen 
dezelfde premie. Hierdoor betaalt iemand die weinig zorg nodig heeft, mee aan degene die helaas ziek is en zorg nodig heeft. Dit noemen we solidariteit. Iedereen heeft 
recht op een zorgverzekering. En verzekeraars accepteren iedereen voor de basisverzekering tegen dezelfde premie.

Hoe de premie is opgebouwd
Door de verschillen in zorgbehoefte varieert de premie van de basisverzekering per verzekeraar. Ondanks dat de Rijksoverheid beslist wat er in de basisverzekering zit. Het 
totale bedrag aan premie bestaat uit twee delen:

1. De rekenpremie
  Deze premie is op Prinsjesdag door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vastgesteld op € 1417,- voor het jaar 2021. Het is een vast bedrag dat 

voor elke zorgverzekeraar hetzelfde is. 
2. De opslagpremie
  De verzekeraar bepaalt de premie. En dit bepaalt de premie die u aan de zorgverzekeraar betaalt.

De opslagpremie
De opslagpremie bestaat onder andere uit:
• Bedrijfskosten
•  Het verschil tussen de landelijke inschatting van zorgkosten en de verwachte zorgkosten
• De hoeveelheid reserves die een zorgverzekeraar nodig heeft en
• De financiële eisen waaraan een verzekeraar wettelijk moet voldoen.

Reserves
Wettelijk gezien moet iedere zorgverzekeraar reserves aanhouden om financiële tegenvallers op te vangen. Omdat een zorgverzekeraar vooraf een inschatting maakt wat 
de zorg gaat kosten in het aankomend jaar, blijkt achteraf of er geld van de premie overblijft of niet en of de reserves van een zorgverzekeraar toe- of afnemen. Elk jaar 
wordt beoordeeld of er via de premie geld terug kan naar de verzekerde (onttrekking reserves) of wordt toegevoegd aan de reserves om financiële tegenvallers in de 
toekomst op te kunnen vangen. 
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De opbouw in beeld
Inschatting en berekeningen zijn ingewikkeld. Hieronder vindt u de uitleg van de berekening van onze gemiddelde premie in 2021. 

We hebben de premieopbouw van 2020 ernaast gezet. Zo kunt u in 1 oogopslag de verschillen zien. 

Premie Bedrag per premie equivalent

2021 2020

Rekenpremie VWS  € 1417,-  € 1373,-

Resultaat op zorgactiviteiten -  € 13,- -  € 41,-

Bedrijfskosten incl. schadebehandelingskosten  € 69,-  € 65,-

Inzet verwachte beleggingsopbrengsten  –  € 2,-

Onttrekking aan reserves -  € 16,- -  € 16,-

Toevoeging aan reserves – –

Opslag winst – –

Opslag i.v.m. collectiviteitskortingen – –

Opslag i.v.m. korting vrijwillig eigen risico  € 35,-  € 34,-

Opslag i.v.m. oninbare premies  € 3,-  € 3,-

Overig opslag -  € 2,-  € 2,-

Belasting – –

Gemiddelde premie excl. collectiviteitskortingen  € 1493,-  € 1422,-

Gemiddeld per maand  € 124,42  € 118,50



3

FBTO is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., KvK nr. 08053410 en Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., KvK nr. 08077009 , beide statutair gevestigd in Apeldoorn en FBTO Zorgverzekeringen N.V., KvK nr. 30208631, statutair gevestigd in 

Leeuwarden en Achmea Zorgverzekeringen N.V., KvK nr. 28080300, statutair gevestigd in Zeist.
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Heeft u nog vragen?
Kijk op fbto.nl voor de contactmogelijkheden. We helpen u graag. 

http://www.fbto.nl/zorgverzekering/service
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