
 

 

 

 
 

 
 
Persbericht 
 

Achmea zet reserves in om stijging zorgpremie 2023 te beperken  
 
Zeist, 14 november 2022 – Achmea zet circa € 35 miljoen uit de reserves in om de premiestijging van 
de basiszorgverzekeringen voor 2023 te beperken. Het doel hiervan is bij te dragen aan de 
betaalbaarheid van de zorgpremie voor klanten van Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis, Pro Life en 
FBTO. Deze merken maakten zaterdag hun premies voor 2023 bekend. Het genoemde bedrag komt 
ten laste van het resultaat over het boekjaar 2022. 
 
De belangrijkste reden voor de stijging van de zorgpremie is de groei van de zorgkosten in 2023. Dit 
komt onder andere door de verdere toename van het zorggebruik en de loonsverhoging voor 
zorgpersoneel. Verder zijn ook de prijzen van de materialen die zorgverleners gebruiken fors gestegen.  
 
Achmea streeft vanuit haar coöperatieve identiteit naar een verantwoorde balans tussen een goede 
zorgpremie voor haar klanten en het behoud van een gezonde financiële positie van het bedrijf.  
 
 

 
 
Voor meer informatie: 
 
Media:        Investor Relations: 
Marco Simmers      Hans Duine  
06 - 53 43 87 18     06 - 82 10 50 97 
marco.simmers@achmea.nl     hans.duine@achmea.nl  
 
 
Over Achmea 
Achmea is een brede financiële dienstverlener met sterke merken als Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren 
Kruis. Achmea zorgt ervoor dat het leven van mensen door kan gaan op momenten dat het er echt om gaat. We 
zijn er al meer dan 210 jaar door en voor onze klanten én voor de samenleving. Samen met onze klanten, 
strategische partners en relaties lossen wij grote maatschappelijke vraagstukken op rond gezondheid, wonen en 
werken, mobiliteit en inkomen. Zo creëren wij duurzame waarde voor onze klanten, onze medewerkers, ons 
bedrijf én de samenleving. Vorige generaties konden op ons rekenen; komende generaties mogen dat ook.  
 
Klanten van Achmea legden in 2021 circa €20 miljard aan premiegeld in. Achmea is in Nederland marktleider in 
Schade & Inkomen en Zorg en groot in Oudedagsvoorzieningen. Via onder meer Centraal Beheer en Woonfonds 
verstrekt Achmea hypotheken. Vermogensbeheerder Achmea Investment Management heeft €175 miljard aan 
beheerd vermogen. Syntrus Achmea beheert namens 70 pensioenfondsen en andere institutionele beleggers 
€40 miljard in vastgoed en hypotheken. Achmea is ook internationaal actief in Turkije, Griekenland, Slowakije, 
Australië en Canada. Het bedrijf heeft circa 17.000 fte’s, waarvan ruim 3.000 actief zijn in het buitenland.  
www.achmea.nl 
 
 
Deze aankondiging is uitgegeven door Achmea B.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7(1) van de EU 
Verordening Marktmisbruik. 
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