
Nationale Staat: Zorg 
 

Samenvatting 

 

1 Doel  

Het Nederlandse zorgstelsel is onder meer door het vereveningssysteem uniek in Europa en mede hierom is deze nationale staat ontwikkeld. Doel is inzicht 

krijgen in de ontwikkeling van de premie, de vereveningsbijdrage Zvw en de schadelast van zorgverzekeraars. Daardoor wordt ook inzicht verkregen in het 

deel dat betrekking heeft op de basisverzekering en het deel dat betrekking heeft op de aanvullende verzekering. 

 

2 Potentiële voordelen  

De toezichthouder ontvangt een onderscheid tussen de gegevens die betrekking hebben op de basisverzekering en de gegevens over de aanvullende 

verzekering. Daarnaast kan de ontwikkeling van de technische voorziening en nog te verwachte vereveningsbijdrage Zvw worden gemonitord en beoordeeld. 

 

3 Potentiële kosten 

Beperkt, omdat de zorgverzekeraars voor de reguliere Solvency II-rapportages dezelfde geaggregeerde data moeten rapporteren zonder onderscheid tussen 

basisverzekering en aanvullende verzekering. Daarnaast is de gevraagde informatie over de vereveningsbijdrage Zvw (geaggregeerd) ook benodigd voor de 

jaarrekening. 

 

4 Template ook voor groepen 

Nee 

 

5 Materialiteit drempel 

Nee 

 

6 Openbaar 

Nee 

 

7 Frequentie 

Jaarlijks



Log  

 

Item Celnummer Definitie Doel 
Algemene opmerking   De uitloopdriehoeken tonen de 

schade en de (premie)inkomsten van 
de zorgverzekeraar én de 
ontwikkeling in de tijd. Tevens 
wordt inzicht verschaft in de nog te 
verwachte schade en 
(premie)inkomsten én de opbouw 
van de technische voorzieningen.  
 
De driehoeken zijn essentieel voor 
zowel de zorgverzekeraar (om 
toekomstige kasstromen te 
projecteren ten behoeve van het 
vaststellen van de technische 
voorzieningen) als de toezichthouder 
(om vast te stellen of de technische 
voorzieningen toereikend zijn en 
voor andere toezichtdoeleinden).  
 
Het format maakt onderscheid 
tussen de basisverzekering en de 
aanvullende verzekering.  
 
De zorgverzekeraar rapporteert de 
schade en (premie)inkomsten naar 
tekenjaar. De driehoeken moeten 
gerapporteerd worden in absolute 
waarden, niet cumulatief en niet 
verdisconteerd. 

Ontvangen Premie Basisverzekering 
 

A1-A56 Onder ontvangen premie basisverzekering wordt verstaan alle 
ontvangen premie-inkomsten die betrekking hebben op de 
basisverzekering inclusief bijbehorende opslagen en/of 
kortingen. De driehoek moet gerapporteerd worden in absolute 
waarden, niet cumulatief en niet verdisconteerd. Vooruit 
ontvangen premies voorafgaand aan het verzekeringsjaar 
dienen te worden verantwoord onder het betreffende 
verzekeringsjaar (cq kolom 1). 

Geeft inzicht welk deel van de 
inkomsten basisverzekering 
voortvloeit uit de nominale premie.  
 

Ontvangen Vereveningsbijdrage Zvw 
 

B1-B56 Onder ontvangen vereveningsbijdrage Zvw wordt verstaan de 
totaal ontvangen bijdragen vanuit het Zorgverzekeringsfonds. 

Geeft inzicht welk deel van de 
inkomsten basisverzekering 



Item Celnummer Definitie Doel 
De vereveningsbijdrage Zvw wordt ontvangen van het College 
voor zorgverzekeringen (CVZ). Bij de te rapporteren 
vereveningsbijdrage is rekening gehouden met: 

- aftrek van de opbrengst normatief eigen risico  
- aftrek van de te innen nominale rekenpremies; 
- verrekening bandbreedteregeling en 
- de uitkering in verband met de uitvoeringskosten 18-. 

 
De vereveningsbijdrage Zvw is exclusief interest. De driehoek 
moet gerapporteerd worden in absolute waarden, niet 
cumulatief en niet verdisconteerd. Vooruit ontvangen 
bijdragen voorafgaand aan het verzekeringsjaar dienen te 
worden verantwoord onder het betreffende verzekeringsjaar 
(cq kolom 1). 

voortvloeit uit de 
vereveningsbijdrage Zvw. 
 
 

Ontvangen Premie Aanvullende 
verzekering 
 

C1-C56 Onder ontvangen premie aanvullende verzekering wordt 
verstaan alle ontvangen premie-inkomsten die betrekking 
hebben op de aanvullende verzekeringen inclusief 
bijbehorende opslagen en/of kortingen. De driehoek moet 
gerapporteerd worden in absolute waarden, niet cumulatief en 
niet verdisconteerd. Vooruit ontvangen premies voorafgaand 
aan het verzekeringsjaar dienen te worden verantwoord onder 
het betreffende verzekeringsjaar (cq kolom 1). 

Geeft inzicht welk deel van de 
inkomsten voortvloeit uit de 
aanvullende verzekering. 
 

Betaalde Schade Basisverzekering 
 

I1-I56 Onder betaalde schade basisverzekering wordt verstaan alle 
betaalde schadebedragen die betrekking hebben op 
zorgprestaties die ten laste van de basisverzekering Zvw 
vergoed kunnen worden. Dit betreft de totale bruto schade 
zoals gedefinieerd door het CVZ in het ‘Handboek 
zorgverzekeraars informatie Zorgverzekeringswet’. Daarnaast 
moet rekening worden gehouden met: 

- aftrek van de opbrengstverrekening ziekenhuizen en 
GGZ-instelllingen; 

- aftrek van de opbrengsten verhaal (CVZ-code 890.1); 
- aftrek van de schade ten laste van het vrijwillig eigen 

risico (CVZ-code 910); 
- aftrek van de schade ten laste van het verplicht eigen 

risico (CVZ-code 915); 
- opname van de schade-afhandelingskosten (CVZ-code 

930); 
- opname van overige (coulance) betalingen en extra 

verstrekkingen buiten de Zvw die wel uit de 
basisverzekering voortvloeien. 

 

Geeft inzicht welk deel van betaalde 
schade betrekking heeft op de 
basisverzekering. 



Item Celnummer Definitie Doel 
De driehoek moet gerapporteerd worden in absolute waarden, 
niet cumulatief en niet verdisconteerd. 
 
De som van de betaalde schade basisverzekering en betaalde 
schade aanvullende verzekering is gelijk aan de bedragen 
onder ‘Net Claims Paid (non-cumulative)’ uit de staat ‘E3: 
Non-life Insurance Claims Information’ uit de standaard 
Solvency II-rapportage. 
 

Betaalde Schade Aanvullende 
verzekering 
 

J1-J56 Onder betaalde schade aanvullende verzekering wordt 
verstaan alle betaalde schadebedragen die betrekking hebben 
op de aanvullende verzekeringen inclusief verhaal. 
 
De driehoek moet gerapporteerd worden in absolute waarden, 
niet cumulatief en niet verdisconteerd. 
 
De som van de betaalde schade basisverzekering en betaalde 
schade aanvullende verzekering is gelijk aan de bedragen 
onder ‘Net Claims Paid (non-cumulative)’ uit de staat ‘E3: 
Non-life Insurance Claims Information’ uit de standaard 
Solvency II-rapportage. 
 

Geeft inzicht welk deel van betaalde 
schade betrekking heeft op de 
aanvullende verzekering bij 
entiteiten waarbij de basis- en 
aanvullende verzekering vanuit één 
juridische entiteit wordt uitgevoerd. 

Gemiddeld aantal verzekerden basis O1-O10 Gemiddeld aantal verzekerden in de basisverzekering in een 
kalenderjaar. Het gemiddelde is het ongewogen gemiddelde 
van de 12 maandstanden. De peildata voor de maandelijkse 
verzekerdenstand zijn de data van premieprolongatie voor de 
maanden januari tot en met december. Dit betreft de stand op 
de datum waarop de premie wordt geprolongeerd. In- en 
uitschrijvingen met terugwerkende kracht zijn hierin niet 
verwerkt. Het betreft alle én uitsluitend verzekerden die op het 
moment van premieprolongatie zijn ingeschreven voor de 
basisverzekering en Zvw-verzekeringsplichtig zijn.  
 
Bovenstaande definitie sluit aan bij de door het CVZ 
gehanteerde definitie in het ‘Handboek zorgverzekeraars 
informatie Zorgverzekeringswet’. 
 

Geeft inzicht in het aantal 
verzekerden met een 
basisverzekering Zvw. 

Gemiddeld aantal verzekerden 
aanvullend 

R1-R10 Gemiddeld aantal verzekerden in de aanvullende verzekering 
in een kalenderjaar. Het gemiddelde is het ongewogen 
gemiddelde van de 12 maandstanden. De peildata voor de 
maandelijkse verzekerdenstand zijn de data van 
premieprolongatie voor de maanden januari tot en met 

Geeft inzicht in het aantal 
verzekerden met een aanvullende 
verzekering. 



Item Celnummer Definitie Doel 
december. Dit betreft de stand op de datum waarop de premie 
wordt geprolongeerd. In- en uitschrijvingen met 
terugwerkende kracht zijn hierin niet verwerkt.  
 

Waarvan 18- P1-P10 
S1-S10 

Betreft het gemiddelde aantal verzekerden dat op het moment 
van premieprolongatie jonger is dan 18 jaar oud. Het 
gemiddelde betreft het ongewogen gemiddelde van de 12 
maandstanden. 
 
 

Geeft inzicht in het aantal 
verzekerden zonder nominale 
premieverplichting. Met behulp van 
dit gegeven wordt ook het aantal 
nominale premieplichtige 
verzekerden berekend (Q1-Q10 en 
T1-T10). 

Nog te ontvangen Premie 
basisverzekering 

E1-E56 Onder nog te ontvangen premie basisverzekering wordt 
verstaan alle nog te ontvangen premie-inkomsten die 
betrekking hebben op de basisverzekering Zvw inclusief 
bijbehorende opslagen en/of kortingen. De driehoek moet 
gerapporteerd worden in absolute waarden, niet cumulatief en 
niet verdisconteerd. 

Geeft inzicht in het deel van de 
toekomstige kasstromen betreffende 
in het verleden aangegane 
overeenkomsten die betrekking 
hebben op de basisverzekering. 

Nog te ontvangen 
Vereveningsbijdrage 

F1-F56 Onder nog te ontvangen vereveningsbijdrage Zvw wordt 
verstaan de totaal nog te ontvangen bijdragen vanuit het 
Zorgverzekeringsfonds. De vereveningsbijdrage Zvw wordt 
ontvangen van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Bij 
de te rapporteren vereveningsbijdrage is rekening gehouden 
met: 

- aftrek van de opbrengst normatief eigen risico  
- aftrek van de te innen nominale rekenpremies; 
- verrekening bandbreedteregeling en 
- de uitkering in verband met de uitvoeringskosten 18-. 

 
De vereveningsbijdrage Zvw is exclusief interest. De driehoek 
moet gerapporteerd worden in absolute waarden, niet 
cumulatief en niet verdisconteerd. 

Geeft inzicht in toekomstige 
kasstromen voortvloeiende uit de 
vereveningsbijdrage Zvw 
betreffende in het verleden 
aangegane overeenkomsten. 

Nog te ontvangen Premie 
Aanvullende verzekering 

G1-G56 Onder nog te ontvangen premie aanvullende verzekering 
wordt verstaan alle nog te ontvangen premie-inkomsten die 
betrekking hebben op de aanvullende verzekeringen inclusief 
bijbehorende opslagen en/of kortingen. De driehoek moet 
gerapporteerd worden in absolute waarden, niet cumulatief en 
niet verdisconteerd. 

Geeft inzicht in het deel van de 
toekomstige kasstromen betreffende 
in het verleden aangegane 
overeenkomsten die betrekking 
hebben op de aanvullende 
verzekering. 

Technische Voorziening Schade 
Basisverzekering 

L1-L56 Onder technische voorziening schade basisverzekering wordt 
verstaan de voorziening die is getroffen van waaruit schade 
kan worden betaald die voortvloeit uit in het verleden 
aangegane verplichting.  
 

Geeft inzicht welk deel van 
technische voorziening schade 
betrekking heeft op de 
basisverzekering. 



Item Celnummer Definitie Doel 
De gerapporteerde technische voorziening bestaat enkel uit 
een ‘best estimate’. In tegenstelling tot onder Solvency I is in 
de technische voorziening geen prudentie opgenomen. 
Hiervoor in de plaats wordt er, op basis van de cost-of-capital 
methode, een ‘risicomarge’ berekend over de totale technische 
voorziening. De risicomarge komt niet terug in de nationale 
staat zorg. 
 
De driehoek moet gerapporteerd worden in absolute waarden, 
niet cumulatief en niet verdisconteerd. 
 
De som van de technische voorziening schade 
basisverzekering en de technische voorziening aanvullende 
verzekering is gelijk aan de bedragen onder ‘Net 
Undiscounted Best Estimate Claims Provision’ uit de staat 
‘E3: Non-life Insurance Claims Information’ uit de standaard 
Solvency II-rapportage. 
  

Technische Voorziening Aanvullende 
verzekering 

M1-M56 Onder technische voorziening schade aanvullende verzekering 
wordt verstaan de voorziening die is getroffen van waaruit 
schade kan worden betaald die voortvloeit uit in het verleden 
aangegane verplichting.  
 
De gerapporteerde technische voorziening bestaat enkel uit 
een ‘best estimate’. In tegenstelling tot onder Solvency I is in 
de technische voorziening geen prudentie opgenomen. 
Hiervoor in de plaats wordt er, op basis van de cost-of-capital 
methode, een ‘risicomarge’ berekend over de totale technische 
voorziening. De risicomarge komt niet terug in de nationale 
staat zorg. 
De driehoek moet gerapporteerd worden in absolute waarden, 
niet cumulatief en niet verdisconteerd. 
 
De som van de technische voorziening schade 
basisverzekering en de technische voorziening aanvullende 
verzekering is gelijk aan de bedragen onder ‘Net 
Undiscounted Best Estimate Claims Provision’ uit de staat 
‘E3: Non-life Insurance Claims Information’ uit de standaard 
Solvency II-rapportage. 
 

Geeft inzicht welk deel van 
technische voorziening schade 
betrekking heeft op de aanvullende 
verzekering. 

 


