Uitgebreide berekening premie DSW 2019
Bedrag 2019
1

Rekenpremie (overheid)

€ 1.380

2a

Resultaat op zorgactiviteiten

2b

Verlaging verplicht eigen risico

€5

3

Bedrijfskosten incl. schadebehandelingskosten

€ 72

4

Onttrekking aan reserves

5

Inzet beleggingsopbrengsten

€0

6

Toevoeging aan reserves

€0

7

Opslag winst

€0

8

Opslag collectiviteitskortingen

€0

9

Opslag korting vrijwillig eigen risico

€ 13

10

Opslag oninbare premies

€4

11

Overige opslag

-€5

PREMIE

- € 67

- € 58

€ 1.344
Zie de volgende pagina’s voor de toelichting

Toelichting premieopbouw DSW 2019
Deze gepresenteerde premieopbouw is volgens het uniform door het ministerie van VWS voorgeschreven format.
1. Rekenpremie VWS
De nominale premie bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de door de minister van VWS vastgestelde
rekenpremie die voor alle verzekeraars dezelfde is. De door de overheid vastgestelde rekenpremie stijgt in
2019 met € 56 naar € 1.380 (2018: € 1.324).
Daarnaast bevat de nominale premie een opslagpremie, die verzekeraars zelf vaststellen en dus per verzekeraar verschilt. In deze toelichting wordt ingegaan op alle aspecten van de opslagpremie.
2a Resultaat op zorgactiviteiten
Vooraf stelt de overheid voor iedere zorgverzekeraar een budget vast dat overeenkomt met de vooraf
verwachte zorgkosten van zijn verzekerdenpopulatie. De overheid gaat ervan uit dat het budget voor alle
zorgverzekeraars gezamenlijk toereikend is (landelijk budget = landelijke kosten). De zorgverzekeraars lopen
het volledige risico over te lage en te hoge ramingen van de landelijke zorgkosten door VWS.
Op basis van het verleden en een eerste indicatie van 2018 verwacht DSW voor 2019 dat de landelijke kosten
opnieuw fors lager uitvallen dan de raming van VWS.
2b Verlaging verplicht eigen risico
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.
3

Bedrijfskosten inclusief schadebehandelingskosten
Dit zijn de kosten die DSW maakt om de Zorgverzekeringswet uit te voeren. Het betreft onder andere personeels-, huisvestings- en automatiseringskosten.

4 Onttrekking aan reserves
VWS heeft in de Miljoenennota voorspeld dat de zorgverzekeraars hun reserves in 2018 met € 450 miljoen
zouden kunnen verlagen. Dit komt voor alle zorgverzekeraars overeen met € 32 per premiebetaler. DSW bouwt
in 2019 de reserves af met een bedrag van € 58 per premiebetaler.
5

Inzet beleggingsopbrengsten
DSW houdt in de premie geen rekening met beleggingsopbrengsten in 2019. Het verwachte beleggingsresultaat 2018 is, via het resultaat en de reserve, onder (4) verwerkt.

6 Toevoeging aan reserves
Iedere verzekeraar is wettelijk verplicht een minimum bedrag aan eigen vermogen (solvabiliteit) aan te houden. Vanaf 2016 worden in het kader van Solvency II hogere eisen gesteld. Gelet op de huidige solvabiliteit
heeft DSW in 2019 geen opslag in de premie opgenomen.

7

Opslag winst
Als Onderlinge Waarborgmaatschappij heeft DSW geen winstoogmerk. De opslag bedraagt daarom € 0. Indien achteraf blijkt dat DSW de premie te hoog heeft vastgesteld, zal dit in de komende jaren op de premie in
mindering worden gebracht.

8 Opslag collectiviteitskortingen
DSW geeft vanaf de invoering van de Zorgverzekeringswet geen collectiviteitskorting op de basisverzekering.
Individueel en collectief verzekerden betalen bij DSW dezelfde premie. De opslag bedraagt daarom € 0.
9 Opslag korting vrijwillig eigen risico
Verzekerden krijgen korting als naast het wettelijk verplicht eigen risico een vrijwillig eigen risico wordt
afgesloten. Deze kortingen worden als opslag op de rekenpremie opgenomen in de premie. In feite is hier
sprake van een fictieve opslag aangezien deze verzekerden positief bijdragen aan het resultaat op zorgactiviteiten (2).
DSW heeft eind 2017 in een paginagrote advertentie in de vorm van een open brief aan de minister gepleit
voor het afschaffen van het vrijwillig eigen risico.
10 Opslag oninbare premies
Deze opslag is nodig omdat niet alle verzekerden hun premie en/of eigen risico betalen.
11 Overige opslag
Deze opslag bestaat met name uit opbrengsten van zogenoemde verhaalszaken. Dit betreft zorgkosten die
door DSW op de (verzekeraar van) de veroorzaker van een ongeval kunnen worden verhaald.

