
 

 
 
Persbericht 
 

Achmea zet reserves in om stijging zorgpremie te beperken  
 
Zeist, 12 november 2020 – Achmea beperkt de stijging van de premie voor de basiszorgverzekering 
van volgend jaar door de inzet van circa € 120 miljoen uit de reserves. Dit bedrag komt ten laste van 
het resultaat over het boekjaar 2020. Hiermee draagt Achmea bij aan de betaalbaarheid van de 
zorgpremie voor klanten van Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis, Pro Life en FBTO. Deze merken 
maken vandaag hun premies voor 2021 bekend. 
 
De belangrijkste reden voor de stijging van de zorgpremie is de ontwikkeling van de zorgkosten. Deze 
kosten nemen toe door loon- en prijsstijgingen in de zorg en een toenemend gebruik van dure en 
specialistische geneesmiddelen.  
 
Als coöperatieve verzekeraar streeft Achmea naar een goede balans tussen enerzijds een scherpe 
zorgpremie voor klanten en anderzijds het behoud van een gezonde financiële positie. Hoewel 
Achmea ervan overtuigd is dat het structureel onder de kostprijs aanbieden van zorgpremies geen 
houdbare situatie is, vragen de huidige omstandigheden – waaronder ook Covid-19 – om een extra 
stap om de premiestijging voor onze klanten beperkt te kunnen houden. De inzet van € 120 miljoen uit 
de reserves is hoger dan vorig jaar, toen rond € 21 miljoen is ingezet. 
 
 

 
 
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 het moederbedrijf van sterke verzekeringsmerken als Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis. 
Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland met ongeveer 14.000 medewerkers. Achmea 
heeft een sterke coöperatieve identiteit, waarbij de belangen van klanten, partners, medewerkers en 
aandeelhouders in balans zijn. Vanuit deze coöperatieve identiteit zet Achmea zich in voor een gezonde, veilige 
en toekomstbestendige samenleving. Klanten van Achmea legden in 2019 circa €20 miljard aan premiegeld in. 
Achmea is in Nederland marktleider in schade- en zorgverzekeringen en groot in inkomens- en individuele 
levensverzekeringen. Centraal Beheer APF biedt pensioenoplossingen op maat. Vermogensbeheerder Achmea 
Investment Management heeft €186 miljard aan beheerd vermogen. Via onder meer Centraal Beheer en 
Woonfonds biedt Achmea hypotheken aan. Naast Nederland is Achmea ook internationaal actief in Turkije, 
Griekenland, Slowakije, Australië en Canada. 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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