
Reactie VGZ en Zilveren Kruis 
 
VGZ 
Wij hebben als zorgverzekeraar de mogelijkheid om tot 5% (voorheen 10%) korting op de 
basisverzekering te geven aan collectiviteiten, zoals werkgevers, gemeenten, leden- of 
patiëntenorganisaties. Daarnaast geven wij doorgaans ook collectiviteitskorting op de onze 
collectieve aanvullende verzekeringen. De hoogte van de kortingen wordt bepaald in overleg 
met de collectiviteit en kan variëren. Hierbij is de omvang in aantallen verzekerden van 
belang en de specifieke afspraken die we kunnen maken op gebied van zorginkoop, 
serviceverlening, administratie én het gezamenlijk met de collectiviteit (werkgevers, 
gemeente e.d.) stimuleren van gezondheid en preventie. 
 
Zilveren Kruis 
Shell (maar vergelijkbaar voor ook ABN Amro, DSM, etc.) krijgt bij jullie de maximale korting op 
de basisverzekering en 30% aanvullend en tandverzekering. Waarom deze hoge kortingen? 
 
De hoogte van de korting is afhankelijk van diverse aspecten. Met collectiviteiten werken we 
aan gezondheidswinst, preventie, het verlagen van uitval en zelfredzaamheid. Daarnaast zijn de 
collectiviteiten een belangrijke onderhandelingspartner bij het maken van afspraken die we maken met 
zorgverleners.  
Zoals bedoeld in de wet geven we deze resultaten terug in de vorm van korting aan medewerkers.  
  
VWS heeft aangeven een gedifferentieerd kortingsbeleid ook te verwachten op basis van aspecten die 
van invloed zijn op voordelen voor de werkgever, de werknemer en de zorgverzekeraar. 
  
Uit ons onderzoek blijkt dat er ook bakkers, kappers, cafés, thuiszorg medewerkers, 
patiëntenorganisaties (oa. Altrecht cliënten, Philadelphia, Parkinson patiëntenvereniging) bij 
jullie zijn aangesloten die heel veel minder krijgen. Soms 0% op de basisverzekering, en 
aanvullend hooguit 10% (heel soms 15%). Soms dus kleinere organisaties, maar er zitten ook 
zeker organisaties tussen die in aantal vergelijkbaar zijn met Shell. Hoe kan dit? 
 
Ons uitgangspunt is dat de korting gekoppeld moet zijn aan inhoudelijke zorgafspraken, de resultaten 
en het kunnen bereiken van de doelgroep. De korting verdient zich daarmee terug omdat de 
zorgafspraken meehelpen aan gezonder leven, langer kunnen doorwerken, minder verzuim en lagere 
ziektekosten.  
 
Ook herkennen wij ons niet in jullie analyse. Met verschillende brancheverenigingen hebben wij 
afspraken voor kleine ondernemers, waarmee ook zij profiteren van schaalvoordelen van hun branche 
en ondersteunt worden met een professioneel inzetbaarheidsbeleid. Mogelijk zitten deze 
brancheafspraken niet in jullie onderzoek. 
 
Je gaf het voorbeeld van KLM, die zelf dingen doen om uitval door slapeloosheid te 
voorkomen. Maar met thuiszorg medewerkers zouden jullie dit soort afspraken toch ook 
kunnen maken?  
 
Ook met verschillende zorginstellingen hebben wij collectieve afspraken die aansluiten bij deze 
doelgroep. We kijken welke oplossingen het beste passen en op basis daarvan maken wij 
zorginhoudelijke afspraken. Weerbaarheidstrainingen, vergoedingen voor spataders, en 
ondersteuning bij mantelzorg zijn voorbeelden die hier toegepast worden als maatwerkoplossing. 
  
Zilveren Kruis maakt afspraken met diverse werkgevers en branchevertegenwoordigers met specifiek 
maatwerk in aanvullende verzekeringen. De korting is dus een gevolg van de samenwerking, niet de 
start. 
 
Als je naar de kortingen kijkt, lijkt het erop dat bij het Zilveren Kruis mensen met veel geld en 
een kantoorbaan meer welkom zijn, dan mensen met zware beroepen en chronisch zieken. Wat 
is jullie reactie daarop?  
 



Dit is een merkwaardige aanname die bovendien pertinent onjuist is. Onze verzekerden zijn een 
afspiegeling van de maatschappij.  
  
Zilveren Kruis heeft onder andere het grootste minimacontract van Nederland (Amsterdam) en een 
collectiviteit voor de grootste ouderenbond van Nederland. Zij krijgen van ons een specifieke 
collectieve afspraak, een lagere maandelijkse premie en extra vergoedingen in aanvullende 
pakketten. 
  
In onze ambitie voor goede en toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen gaan wij daarnaast veel 
verder dan het aanbieden van een aangepaste polis. Met gemeenten investeren we in de zorg voor 
mensen met een lager inkomen en ter voorkoming van schulden. Met huisartsen maken wij speciale 
afspraken zodat zij meer tijd krijgen voor de patiënt. Gezinnen met obesitas problematiek 
ondersteunen wij met een centrale dienstverlener en met patiëntenverenigingen kijken we naar 
oplossingen voor chronisch zieken. Ook met ouderenbonden werken we aan specifieke oplossingen 
voor senioren; denk aan valpreventie, medische checks en extra hulp bij mantelzorg.  
  
Daarnaast zijn we marktleider voor werknemers en hebben we maatwerkafspraken voor werknemers 
in het onderwijs, de bouw, metaalsector, energiesector. 
 
In de wet is vastgelegd dat zorgverzekeraars geen selectie aan de poort mogen doen. Nu lijkt 
het erop dat jullie door middel van het geven van kortingen toch selectie maken, proberen 
bepaalde groepen te ontmoedigen en bepaalde groepen aan te moedigen zich bij jullie te laten 
verzekeren. Vinden jullie zelf dat jullie je aan de wet houden op dit punt? 
 
Ja, iedereen is bij Zilveren Kruis welkom. Zie toelichting op de vorige vragen. 


