PERSBERICHT

DSW-premie 88 euro lager dan verwachting VWS
Schiedam, 25 september 2018
Traditiegetrouw maakt DSW Zorgverzekeraar als eerste de premie voor de basisverzekering bekend. Voor DSW-
verzekerden bedraagt de premie in 2019 € 112 per maand. Dit betekent een premiestijging van € 4,50 per maand.
Het eigen risico blijft bij DSW gehandhaafd op € 375. In de Miljoenennota wordt voor 2019 rekening gehouden met
een jaarpremie van € 1.432, bij een eigen risico van € 385. DSW blijft met een premie van € 1.344, bij een eigen risico van
€ 375, ver onder de verwachting van VWS.
Premiestijging kent verschillende oorzaken
De oplopende loon- en prijsstijgingen zijn de belangrijkste redenen voor de groei van de zorgkosten.
De zogenoemde 50/50 regeling waarbij werkgevers en werknemers ieder de helft van de zorgpremie betalen, is
eveneens op de premiestijging van invloed.
De bijdrage die de overheid voor de in 2015 naar de Zorgverzekeringswet overgehevelde wijkverpleging betaalde,
is de afgelopen vijf jaar afgebouwd. Hierdoor komen de kosten thans geheel voor rekening van de zorgverzekering.
Ook stijgen de kosten door toenemend gebruik van dure, specialistische geneesmiddelen en door de verhoging van
het lage BTW-tarief.
DSW beperkt de premiestijging
In de Miljoenennota 2019 wordt rekening gehouden met een jaarpremie van € 1.432. DSW blijft met een premie van
€ 1.344 ver onder deze verwachting.
DSW verwacht dat landelijk de kosten in 2019 lager zullen zijn dan door VWS begroot.
Verder bouwt DSW de reserves met een hoger bedrag af dan in de Miljoenennota wordt geraamd.
Eigen risico voor DSW-verzekerden blijft € 375
Het eigen risico blijft voor DSW-verzekerden gehandhaafd op € 375 en blijft daarmee € 10 lager dan wettelijk is vastgelegd. De bedoeling van het eigen risico is dat het een remmende werking heeft op onnodige zorg. De hoogte van
het eigen risico is ruim voorbij het niveau waarbij hiervan nog echt sprake is. Door een lager eigen risico te hanteren,
wil DSW duidelijk maken voorstander te zijn van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en
gezonde mensen. Voor de verlaging van het eigen risico van € 385 naar € 375 heeft DSW € 5 nodig. Hierdoor komt de
premie voor de basisverzekering uit op € 1.339 plus € 5 en daarmee op € 1.344.
DSW-premie richtinggevend
Sinds de invoering van de basisverzekering in 2006 heeft DSW steeds als eerste de nieuwe zorgpremie bekend
gemaakt. Hiermee is DSW richtinggevend gebleken voor de andere zorgverzekeraars.
Premieopbouw DSW al jaren voor iedereen inzichtelijk
Voor een toelichting op de door DSW berekende premie verwijzen wij naar www.dsw.nl.
DSW heeft geen winstoogmerk
Als Onderlinge Waarborgmaatschappij heeft DSW geen winstoogmerk. Indien achteraf blijkt dat DSW de premie
te hoog heeft vastgesteld, dan zal dit in mindering worden gebracht op de premie van de daaropvolgende jaren.

