
Instructie bij HRES-uitvraag 2018 (versie 16-08-1820-09-2018) 
 

 

Algemene opmerkingen 

 

 De tabellen voor de verschillende driehoeken hebben de structuur schadejaar x ontwikkeljaar, in plaats van de 

structuur boekjaar x schadejaar die werd gebruikt bij de HRES-uitvraag van 2013. Hierdoor vormt een boekjaar 

nu een schuine diagonaal in plaats van een horizontale regel zoals in de 2013-tabellen. De huidige opzet sluit 

aan bij het format van de nationale staat voor de basiszorgverzekering. 

 De tabellen tonen de ontwikkeling in de tijd van de schade, verdiende nominale premie, ex-ante 

vereveningsbijdrage en de ex-post vereveningsbijdrage. 

 Tevens wordt inzicht verschaft in de ontwikkeling van de verwachte schades, ex-ante vereveningsbijdrage en 

ex-post vereveningsbijdrage.  

 De gegevens zijn essentieel voor de bepaling van de HRES-factoren voor het premie- en reserverisico voor de 

basiszorgverzekeringen die behoren tot de HRES-categorie. 

 In deze uitvraag gaat het alleen om de getallen voor de basiszorgverzekering. De aanvullende 

zorgverzekeringen moeten niet in deze uitvraag worden opgenomen. De uitvraag wordt ingevuld door alle 

zorgverzekeraars (per juridische entiteit) die in de periode 2006 – 2017 actief zijn geweest. Mocht zo’n 

zorgverzekeraar in deze periode zijn gefuseerd met een andere zorgverzekeraar, dan dient met terugwerkende 

kracht de huidige situatie te worden gerapporteerd. Het uitgangspunt is dan dus dat de fusie al per 2006 heeft 

plaatsgevonden. De driehoeken met verdiende premies, (verwachte) schades en (verwachte) 

vereveningsbijdragen van de gefuseerde entiteiten kunnen opgeteld worden. 

 De zorgverzekeraar rapporteert de schade, ex-ante vereveningsbijdrage, ex-post vereveningsbijdrage en de 

verdiende nominale premie naar schadejaar (= Zvw vereveningsjaar). 

 

 

Opmerkingen ten aanzien van de uitgevraagde data-items 

 

A. Verdiende nominale premies per schadejaar 

 

Definitie 

Onder de verdiende nominale premie wordt verstaan alle verdiende nominale premie-inkomsten die betrekking 

hebben op de basisverzekering inclusief bijbehorende opslagen en/of kortingen in het betreffende schadejaar. 

Indien de wanbetalersregeling van toepassing is, moet hier ook de afboeking wanbetalers af worden getrokken 

en de compensatie wanbetalers worden toegevoegd. De premie moet worden gerapporteerd in hele euro’s. 

 

Doel 

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

schadejaar. 

 

B. Incrementeel (niet-cumulatief) ontvangen of betaalde EX-ANTE vereveningsbijdrage Zvw 

 

Definitie 

Onder ontvangen ex-ante vereveningsbijdrage Zvw wordt verstaan de totaal ontvangen bijdrage vanuit het 

Zorgverzekeringsfonds ter compensatie van de ex-ante populatiekenmerken. Hieronder valt ook de 

verzekerdennacalculatie. De ex-ante vereveningsbijdrage Zvw wordt ontvangen van het Zorginstituut 

Nederland (ZiNL). Bij de te rapporteren ex-ante vereveningsbijdrage is rekening gehouden met: 

 aftrek van het normatief eigen risico; 

 aftrek van de te innen nominale rekenpremies; 

 aftrek van de uitkering in verband met de uitvoeringskosten 18-. 

De ex-ante vereveningsbijdrage Zvw is exclusief interest. De driehoek moet gerapporteerd worden in hele 

euro’s, niet-cumulatief, niet verdisconteerd en gebaseerd op de daadwerkelijk ontvangen bijdragen (exclusief 

interest).  

 

Doel 

Geeft inzicht welk deel van de inkomsten basisverzekering voortvloeit uit de ex-ante vereveningsbijdrage Zvw 



per schadejaar en de ontwikkeling daarvan in de tijd. 

 

C. Incrementeel (niet-cumulatief) ontvangen of betaalde EX-POST vereveningsbijdrage Zvw 

 

Definitie 

Onder ontvangen ex-post vereveningsbijdrage Zvw wordt verstaan de totaal ontvangen of betaalde bijdrage 

vanuit het Zorgverzekeringsfonds die afhankelijk is van de karakteristieken van de schadelast. De ex-post 

vereveningsbijdrage Zvw wordt ontvangen van het ZiNL. Bij de te rapporteren ex-post vereveningsbijdrage is 

rekening gehouden met: 

 saldo van de HKC (indien van toepassing); 

 verrekening bandbreedteregeling en alle andere ex-post correctiemechanismen, inclusief 

macronacalculatie en verzekerdennacalculatie;. 

De ex-post vereveningsbijdrage Zvw is exclusief interest. De driehoek moet gerapporteerd worden in hele 

euro’s, niet-cumulatief, niet verdisconteerd en gebaseerd op de daadwerkelijk ontvangen of betaalde bijdragen 

(exclusief interest).  

 

Doel 

Geeft inzicht welk deel van de inkomsten basisverzekering voortvloeit uit de ex-post vereveningsbijdrage Zvw 

per schadejaar en de ontwikkeling daarvan in de tijd. 

 

D. Incrementeel (niet-cumulatief) betaalde schade basisverzekering 

 

Definitie 

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 ZiNL in het ‘Handboek zorgverzekeraars informatie Zorgverzekeringswet’ 

(zie paragraaf 4.1 inclusief het voorbeeld dat hier opgenomen is.). Daarnaast moet rekening worden gehouden 

met: 

 aftrek of opname van de opbrengstverrekening ziekenhuizen en GGZ-instellingen ‘oude stijl’ zoals door 

de NZa vastgesteld (m.a.w. de einduitkomst moet zijn de schade na correctie opbrengstverrekening); 

 aftrek van de opbrengsten verhaal (ZiNL-code 890.1); 

 aftrek van de schade ten laste van het vrijwillig eigen risico (ZiNL-code 910); 

 aftrek van de schade ten laste van het verplicht eigen risico (ZiNL-code 915); 

 opname van de schade-afhandelingskosten (ZiNL-code 920); 

 opname no-claim uitkering aan verzekerde; 

 opname van overige (coulance) betalingen en extra verstrekkingen buiten de Zvw die wel uit de 

basisverzekering voortvloeien, bijvoorbeeld via collectiviteiten. 

 

Conversiefinanciering als gevolg van de verkorting van de DBC-looptijd wordt als betaalde schade beschouwd.  

 

Onverschuldigde betalingen boven plafondafspraken met zorgaanbieders worden in deze uitvraag niet 

beschouwd als betaalde schade. Hetzelfde geldt voor het terugvorderen van deze onverschuldigde betalingen 

op een later moment. Deze driehoek dient dus gerapporteerd te worden exclusief de onverschuldigde 

betalingen en het terugvorderen hiervan. 

 

De driehoek moet gerapporteerd worden in hele euro’s, niet-cumulatief en niet verdisconteerd. 

 

Doel 

Geeft inzicht welk deel van betaalde schade betrekking heeft op de basisverzekering per schadejaar en de 

ontwikkeling daarvan in de tijd. 

 

E. Ultimo stand van de nog niet ontvangen of betaalde EX-ANTE vereveningsbijdrage Zvw 

 

Definitie 

Onder de ultimo stand van de nog niet ontvangen of betaalde ex-ante vereveningsbijdrage wordt verstaan de 

stand van de aan het eind van een ontwikkeljaar door de zorgverzekeraar nog te verwachte ontvangen of te 

betalen bijdragen vanuit het Zorgverzekeringsfonds ter compensatie van de ex-ante populatie-kenmerken voor 



het betreffende schadejaar. Hieronder valt ook de verzekerdennacalculatie.  

De ex-ante vereveningsbijdrage Zvw wordt ontvangen van het ZiNL. Bij de te rapporteren ex-ante 

vereveningsbijdrage is rekening gehouden met: 

 aftrek van het normatief eigen risico; 

 aftrek van de te innen nominale rekenpremies; 

 aftrek van de uitkering in verband met de uitvoeringskosten 18-. 

De ex-ante vereveningsbijdrage Zvw is exclusief interest. De driehoek moet gerapporteerd worden in hele 

euro’s en niet verdisconteerd. 

 

Doel 

Geeft inzicht in de ontwikkeling van de verwachting van de nog te ontvangen of te betalen ex-ante 

vereveningsbijdrage naar schadejaar en ontwikkeljaar. 

 

F. Ultimo stand van de nog niet ontvangen of betaalde EX-POST vereveningsbijdrage Zvw 

 

Definitie 

Onder de ultimo stand van de nog niet ontvangen of betaalde ex-post vereveningsbijdrage wordt verstaan de 

stand van de aan het eind van een ontwikkeljaar door de zorgverzekeraar nog te verwachte ontvangen of te 

betalen bijdragen die afhankelijk zijn van de karakteristieken van de schadelast vanuit het 

Zorgverzekeringsfonds voor het betreffende schadejaar. 

De ex-post vereveningsbijdrage Zvw wordt ontvangen van het ZiNL. Bij de te rapporteren vereveningsbijdrage 

is rekening gehouden met: 

 saldo van de HKC; 

 verrekening bandbreedteregeling en alle andere ex-post correctiemechanismen, inclusief 

macronacalculatie en verzekerdennacalculatie. 

De ex-post vereveningsbijdrage Zvw is exclusief interest. De driehoek moet gerapporteerd worden in hele 

euro’s, niet verdisconteerd en gebaseerd op de best-estimate van de verwachte te ontvangen of te betalen 

bijdragen. 

 

Doel 

Geeft inzicht in de ontwikkeling van de verwachting van de nog te ontvangen of te betalen vereveningsbijdrage 

naar schadejaar en ontwikkeljaar. 

 

 

G. Ultimo stand technische voorziening schade basisverzekering (exclusief EX-POST vereveningsbijdrage Zvw) 

 

Definitie 

Onder de ultimo stand technische voorziening schade basisverzekering (exclusief ex-post vereveningsbijdrage 

Zvw) wordt verstaan de stand van de voorziening die is getroffen voor het betalen van de schade aan het einde 

van een ontwikkeljaar die voortvloeit uit de in het verleden aangegane verplichtingen in het betreffende 

schadejaar, inclusief afhandelingskosten. De schade definitie is gelijk aan de onder “Betaalde schade 

basisverzekering” weergegeven definitie.  

 

De driehoek moet gerapporteerd worden in hele euro’s, niet verdisconteerd en gebaseerd op de best-estimate 

van de verwachte nog te betalen schaden. Vorderingen in verband met onverschuldigde betalingen boven 

plafondafspraken worden niet opgenomen in deze driehoek.  

 

Doel 

Geeft inzicht in de ontwikkeling van de technische voorziening naar schadejaar en ontwikkeljaar. 

 

 

H. Premieopslagen en premieafslagen in verband met kapitaalbeleid 

 

Definitie 

Zorgverzekeraars hebben mogelijk premieopslagen en premieafslagen gehanteerd in verband met het 

gevoerde kapitaalbeleid. In deze kolom rapporteert de zorgverzekeraar het totale bedrag aan premieopslagen 

en premieafslagen per schadejaar. Het totale bedrag wordt berekend door de opslag/afslag zoals 



ingecalculeerd bij de premiestelling te vermenigvuldigen met het definitieve aantal polishouders in het 

schadejaar.  

 

Doel 

Geeft inzicht in welk deel van de verdiende nominale premie als opslag/afslag wordt aangemerkt per 

schadejaar.  

 


