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Achmea zet circa 130 miljoen euro in om stijging zorgpremies te beperken 
 
Zeist, 11 november 2017 
 
Achmea beperkt de stijging van de premie voor de basiszorgverzekering van volgend jaar door de inzet 
van circa 130 miljoen euro, ten laste van het resultaat over het boekjaar 2017. Hiermee draagt Achmea 
bij aan de betaalbaarheid van de zorgverzekeringspremies voor klanten van onder meer Zilveren Kruis, 
Interpolis, Avéro Achmea, Pro Life, OZF, FBTO en De Friesland Zorgverzekeraar.  
 
Achmea streeft naar een balans tussen enerzijds een scherpe zorgpremie voor klanten en anderzijds het 
behoud van een gezonde financiële positie. De inzet uit het resultaat van 130 miljoen euro is lager dan 
voorgaand jaar, toen nog ruim 430 miljoen euro is ingezet. Deze lagere inzet sluit aan bij onze 
overtuiging dat het structureel onder de kostprijs aanbieden van zorgpremies geen houdbare situatie is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Corporate Communication & Public Affairs    Investor Relations 
Stefan Kloet       Steven Vink 
06 12 22 36 57        06 20 69 49 39 
stefan.kloet@achmea.nl        steven.vink@achmea.nl   
 
 

Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van bekende verzekeraars, waaronder Centraal Beheer, Zilveren Kruis, 
Interpolis, Avéro Achmea, OZF, Inshared, De Friesland Zorgverzekeraar en FBTO. Samen vormen zij de grootste 
verzekeringsgroep van Nederland met circa 15.000 medewerkers. Achmea heeft een coöperatieve achtergrond 
waarbij de belangen van klanten, partners, medewerkers en aandeelhouders in balans zijn. Klanten van Achmea 
legden in 2016 circa 20 miljard euro aan premiegelden in. Achmea is in Nederland marktleider op het gebied van 
schadeverzekeringen en zorgverzekeringen. Ook biedt het inkomensverzekeringen en met het Centraal Beheer APF 
een goed inkomen voor later. De vermogensbeheerder Achmea Investment Management heeft meer dan 110 
miljard aan assets under management. Via onder meer Centraal Beheer en Woonfonds biedt Achmea hypotheken. 
Naast haar thuismarkt Nederland, is Achmea ook internationaal actief in vijf andere landen. http://www.achmea.nl  
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