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1 AANPASSINGEN BASISPAKKET 2016 

Na de turbulent hervorming van de langdurige zorg in 2015 is de zorgverzekering in 2016 in rustiger 
vaarwater terecht gekomen. Ondanks aankondigingen dat bepaalde zorgonderdelen, zoals 
kraamzorg, uit het basispakket zouden verdwijnen, is de dekking niet beperkt. Sterker nog, er zijn 
een aantal behandelingen toegevoegd. 
 
Uitbreidingen basispakket 
Met ingang van 1 januari 2016 is het basispakket uitgebreid met de volgende behandelingen: 
• Vervolgtesten NIPT: vrouwen die de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) na een negatieve 

uitslag van de combinatietest (op eigen kosten) laten uitvoeren in het buitenland (waar de NIPT 
wel mag worden verricht zonder voorafgaande combinatietest) kunnen bij een positieve uitslag 
van de NIPT aanspraak maken op de vergoeding van eventuele vervolgtesten. 

• Prenatale chirurgie bij open ruggetje: het opereren van foetussen met een open ruggetje valt 
onder voorwaarden binnen het basispakket. De behandeling vindt plaats in Leuven (België) en 
wordt alleen vergoed, als er sprake is van een zorgvuldige toegeleiding en triage vanuit een 
Nederlands Universitair Medisch Centrum. 

• Sportgeneeskunde: sinds 1 juli 2014 is sportgeneeskunde officieel erkend als medisch 
specialisme. Met de toelating tot het basispakket krijgt sportgeneeskunde een volwaardige 
plaats in de gezondheidszorg. Sportgeneeskundige zorg is bedoeld voor sporters met acuut 
sportletsel. 

 
Naast deze aanvullingen heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ook een 
aantal behandelingen voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket. De komende jaren wordt de 
effectiviteit en de kosteneffectiviteit verder onderzocht, voordat de een definitieve toelating wordt 
overwogen: 
• Autologe vet transplantatie (AFT) bij borstreconstructie na borstkanker: bij AFT worden eigen 

vetcellen naar de borst getransplanteerd. Dit lijkt een veelbelovende nieuwe behandeling te zijn. 
Maar omdat goede resultaten nog niet volledig wetenschappelijk zijn onderbouwd, wordt deze 
behandeling (in een onderzoekssetting) toegelaten tot het basispakket. 

• Herniabehandeling PTED: bij deze operatieve behandeling wordt een hernia (uitstulping van een 
tussenwervelschijf) verwijderd met een endoscoop. Daardoor verdwijnt de druk op de 
zenuwwortel en daarmee uitstralende pijn naar bil en/of been. 

• Beliumbab (Benlysta): dit is een geneesmiddel voor SLE, een auto-immuunziekte. Dit middel is 
bedoeld voor patiënten die veel last hebben van de ziekte en niet reageren op de 
standaardbehandeling. 

• Behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TIL) bij melanomen: bij deze behandeling 
worden T-cellen uit de tumor van een kankerpatiënt verzameld. Deze T-cellen worden verder 
gekweekt in het laboratorium en vervolgens weer ingebracht in de patiënt. Deze T-cellen 
moeten dan een immuunreactie veroorzaken tegen de tumorcellen. 

• Behandeling tegen chronische hepatitis C: met de geneesmiddelen Viekirax en Exviera is de 
behandeling tegen chronische hepatitis C effectiever geworden. Deze geneesmiddelen worden 
nu vergoed vanuit het basispakket. 
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Financiële wijzigingen 
Ondanks verschillende maatregelen, om de kosten te drukken, is de zorg ook dit jaar weer duurder 
geworden. Dit heeft een impact gehad op de betaalbaarheid van het zorgverzekeringsstelsel. We zien 
op een viertal fronten prijswijzigingen:  
• De premie 
• De inkomensafhankelijk zorgbijdrage 
• De zorgtoeslag 
• Het eigen risico 
 
De premie 
De Minister van VWS voorspelde op Prinsjesdag 2015 een forse premieverhoging van ongeveer 
veertig euro per jaar voor de basisverzekering. Dit bleek achteraf enorm mee te vallen. De 
verzekeraars wisten het gemiddelde premieniveau van 2015 te handhaven in 2016. In het 
onderstaande tabel hebben we het premieverloop sinds 2010 in beeld gebracht. 
 

 
 
Inkomensafhankelijke bijdrage 
De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet die door de werkgever wordt 
ingehouden bedraagt 6,75% in 2016. Dit betekent een lichte daling ten opzichte van 2015 (0,2%). 
Daartegenover staat een forse stijging van de werknemersbijdrage, die geldt voor de volgende 
groepen: 
• Bepaalde uitkeringsgerechtigden 
• Alimentatiegerechtigden 
• Ex-werknemers 
• Pseudo-werknemers 
• directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht verzekerd zijn voor de 

werknemersverzekeringen betalen 
Voor hen geldt een inkomensafhankelijke bijdrage van 5,50% (4,85% in 2015) over het inkomen. Het 
bijdrage-inkomen is in 2016 gemaximeerd op €52.765. 
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Voorbeeld 
Peter is ZZP’er en heeft in 2016 een belastbare winst uit onderneming van €65.500. Hij krijgt in 2017 
een aanslag van de Belastingdienst voor de verschuldigde werknemersbijdrage. De aanslag bedraagt 
‘slechts’ €52.765 x 5,50% = €2.902, omdat de werknemersbijdrage weliswaar wordt berekend over 
de winst uit onderneming, maar maximaal over een bedrag van €52.765. 

 
Zorgtoeslag 
Belastingplichtigen in Nederland met een (relatief) laag inkomen kunnen een zorgtoeslag aanvragen. 
Door financiële tegemoetkoming zorgt ervoor dat de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar 
blijft. Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag moet de aanvrager aan een aantal voorwaarden 
voldoen: 
• hij/zij moet meerderjarig zijn. 
• hij/zij moet de Nederlandse nationaliteit hebben of een geldige verblijfsvergunning. 
• hij/zij moet een Nederlandse basisverzekering hebben. 
• het inkomen mag niet hoger zijn dan de (toets)inkomensgrens. 
• het vermogen op 1 januari mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens. 
 
Ten opzichte van 2015 gelden voor 2016 de volgende jaarbedragen: 
 

 2015 2016 
Inkomensgrens eenpersoonshuishouden 26.315 €27.012 
Inkomensgrens meerpersoonshuishouden 32.655 €33.764 
Vermogensgrens zonder toeslagpartner 103.423* €103.941 
Vermogensgrens met toeslagpartner 124.753* €125.378 
Maximale zorgtoeslag eenpersoonshuishouden €936 €1.013 
Maximale zorgtoeslag meerpersoonshuishouden €1.788 €1.935 

* voor AOW-gerechtigden golden hogere grensbedragen tot maximaal €181.225 
 
Eigen risico/bijdrage 
In 2016 is het wettelijk verplichte eigen risico van de basisverzekering vastgesteld op €385 euro. Dit 
is een stijging van €10 ten opzichte van 2015. Zoals we zien in de onderstaande grafiek is er 
inmiddels sprake van een ruime verdubbeling sinds 2010. 
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Net zoals in 2015 geldt het eigen risico niet voor de volgende zorg: 
• zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar; 
• huisartsenzorg (waaronder de huisartsenpost); 
• verloskundige zorg en kraamzorg; 
• specifieke zorg bij bepaalde chronische aandoeningen (te weten: diabetes mellitus type 2, COPD 

en CVR); 
• wijkverpleging; 
• nacontroles bij orgaandonatie; 
• reiskosten bij orgaandonatie. 
 
De zorgverzekeraar kan ook bepaalde zorgaanbieders, zorgprogramma's, medicijnen en hulpmiddelen 
uitsluiten van het eigen risico. 
Op het gebied van de eigen bijdragen is niet veel gewijzigd. Alleen de eigen bijdrage voor 
gehoortoestellen voor verzekerden onder de 18 jaar wordt afgeschaft. Zij krijgen het hoortoestel 
direct vergoed van de zorgverzekeraar. 
 

Voorbeeld 
Frank (35) is alleenstaand en heeft een vijfjarig zoontje, Bas. In november 2015 ondergaat Bas een 
gehooronderzoek op school. Daaruit blijkt, dat Bas na een oorontsteking ernstige gehoorproblemen 
heeft. Frank vraagt de adviseur Zorgverzekeringen, wat hij het beste kan doen, omdat de kosten zo 
hoog zijn. De adviseur raadt Frank aan te wachten tot 2016, omdat er dan geen eigen bijdrage meer 
geldt voor gehoortoestellen voor verzekerden onder de 18 jaar. 
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2 WIJZIGING WANBETALERSREGELING ZORGPREMIE 

Iedereen die recht heeft op langdurige zorg in Nederland is verplicht een basisverzekering af te 
sluiten. Bij de verzekeringsplicht hoort ook een betalingsplicht. De private zorgverzekeraar bewaakt 
de premiebetalingen. Bij een premieachterstand doorloopt de wanbetaler een voortraject bij de 
zorgverzekeraar: 
1. Tweemaandsbrief: bij een achterstand van twee maanden biedt de zorgverzekeraar de 

verzekeringnemer in de zogenaamde tweedemaandsbrief een betalingsregeling aan. 
2. Viermaandsbrief: als de verzekeringnemer niet akkoord gaat met de betalingsregeling, of als de 

verzekeringnemer zich niet aan de regeling houdt, dan krijgt de verzekeringnemer twee 
maanden later een waarschuwingsbrief (de vierdemaandsbrief), waarin de zorgverzekeraar 
aangeeft de verzekeringnemer wordt aangemeld bij het Zorginstituut voor de 
wanbetalersregeling. 

3. Aanmelding bestuursrechtelijke premieregime: als de verzekeringnemer nog steeds niet betaalt 
of reageert, dan vindt twee maanden na de waarschuwingsbrief de aanmelding plaats. Er is dan 
inmiddels al zes maanden niet betaald. 

 
In 2015 is het aantal wanbetalers bij het Zorginstituut opgelopen tot ruim 330.000 verzekerden. De 
openstaande premie bedraagt ruim 1 miljoen euro. 
 
De wanbetalersregeling   
Zodra de wanbetaler is aangemeld bij het Zorginstituut gaat de wanbetalersregeling van start. De 
verzekeringnemer blijft weliswaar verzekerd bij zijn eigen zorgverzekeraar, maar de premie wordt 
door middel van een loonbeslag geïncasseerd door het Zorginstituut. Het gaat dan niet om de 
reguliere premie, maar om de zogenaamde bestuursrechtelijke premie. De bestuursrechtelijke premie 
bestaat uit de standaardpremie (de gemiddelde zorgpremie voor de basisverzekering)  met een 
opslag van 30%. In 2016 bedraagt de bestuursrechtelijke premie €159,03 per maand. 
 
Einde wanbetalersregeling 
In drie gevallen meldt de zorgverzekeraar de wanbetaler af bij het Zorginstituut, namelijk: 
• als alle achterstallige zorgpremies en bijkomende kosten bij de zorgverzekeraar zijn voldaan; 
• als de wanbetaler met de zorgverzekeraar een regeling voor schuldhulpverlening heeft getroffen; 
• als de wanbetaler is toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (Wet Schuldsanering Natuurlijke 

Personen). 
 
Na het beëindigen van de wanbetalersregeling neemt de zorgverzekeraar de premie-incasso over en 
betaalt de verzekeringnemer weer de reguliere zorgpremie. 
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Wet verbetering wanbetalersmaatregelen 
Op 1 januari 2016 is de Wet verbetering wanbetalersmaatregelen in werking getreden. Het doel van 
deze wet is het terugdringen van het aantal wanbetalers bij het Zorginstituut. Uit onderzoek bleek 
dat wanbetalers bij het Zorginstituut grote moeite hebben terug te keren bij de zorgverzekeraar. 
Door de hoge bestuursrechtelijke premie was het voor de meeste wanbetalers een bijna onmogelijke 
opgave, om naast deze premie ook nog de achterstand bij de zorgverzekeraar in te lopen. 
 
De Wet verbetering wanbetalersmaatregelen omvat drie belangrijke maatregelen: 
• De wanbetaler kan nu tijdens de wanbetalersregeling zelf met de zorgverzekeraar alsnog een 

betalingsregeling afspreken. Als de betalingsregeling akkoord is, keert de wanbetaler terug naar 
de zorgverzekeraar. 

• Onder bepaalde voorwaarden kunnen bijstandsgerechtigden terugkeren naar de reguliere premie 
van de zorgverzekeraar. 

• Op 1 juli 2016 wordt de bestuursrechtelijke premie met ruim €30 verlaagd naar €127,91 per 
maand. Door de lagere premie wordt het voor wanbetalers makkelijker, om hun schuld bij de 
zorgverzekeraar af te lossen en uit te stromen uit de wanbetalersregeling. 
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3 ONLINE KLACHTENLOKET MIJN KIFID 

In de vorige paragraaf hebben we gelezen dat een klant met een klacht over een zorgverzekeraar 
deze eerst indient bij de zorgverzekeraar zelf. Komt de zorgverzekeraar de klant niet of niet volledig 
tegemoet, dan kan de klant bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) 
terecht. Voor klachten over alle overige verzekeraars (niet zijnde zorgverzekeraars) kan men terecht 
bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Sinds 7 juli 2015 kunnen consumenten 
hun klachten online indienen bij het Kifid. Door deze nieuwe aanpak verloopt het klachtenproces 
sneller en efficiënter dan voorheen. Dit betekent overigens niet dat het oude papieren traject 
verdwijnt. Het is nog steeds mogelijk om de klacht per post in te dienen. 
 
Europese richtlijn voor alternatieve geschillenbeslechting 
De introductie van het online klachtenloket is een direct gevolg van de Europese richtlijn voor 
alternatieve geschillenbeslechting (ADR). Met deze richtlijn is in Europa afgesproken dat 
consumenten snelle, goedkope en informele klachtenprocedures moeten kunnen volgen als er 
conflicten ontstaan met handelaren (dus ook met financieel dienstverleners). Een online 
klachtenloket draagt daaraan bij. 
 
De online procedure 
Als de interne klachtenprocedure niet tot een oplossing heeft geleid, dan kan de consument de 
online procedure starten. Hij moet dan de volgende stappen volgen: 

1. Aanmaken van een persoonlijk account op Mijn.kifid.nl 
2. Invullen van het online klachtenformulier 
3. Uploaden van relevante documenten  

De hele hoor- en wederhoorprocedure wordt door Kifid vanaf dat moment online afgehandeld. De 
consument wordt via het webportaal of via de email op de hoogte gehouden van de status van de 
klacht. Als Kifid aanvullende informatie nodig heeft, dan kan de consument dit simpelweg uploaden 
in Mijn Kifid. 
 
De sneltest 
Het is voor consumenten vaak niet helemaal duidelijk of een klacht ook daadwerkelijk door Kifid in 
behandeling kan worden genomen. De klacht moet namelijk aan bepaalde eisen voldoen. Op Kifid.nl 
is sinds juli 2015 mogelijk de sneltest te doen (www.kifid.nl/consumenten/sneltest-on-
behandelbaarheid). Na het beantwoorden van maximaal dertien vragen weet de consument of de 
klacht naar alle waarschijnlijkheid behandelbaar is of niet. 
  

http://www.kifid.nl/consumenten/sneltest-on-behandelbaarheid
http://www.kifid.nl/consumenten/sneltest-on-behandelbaarheid
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4 VERSNELDE VERHOGING AOW-LEEFTIJD 

Op 2 juni 2015 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel “Versnelling stapsgewijze verhoging AOW-
leeftijd” aangenomen. Door deze wet wordt de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd, zoals die 
was vastgelegd in de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP), versneld vanaf 2016. 
Volgens het Kabinet Rutte II moet deze versnelling de schatkist 3,6 miljard euro opleveren. 
De verhoging van de AOW-leeftijd ziet er nu als volgt uit: 
 

Verhoging AOW-leeftijd 
Geboren Jaar AOW-leeftijd 
voor 1 januari 1948 2012 65 
na 31 december 1947 en voor 1 december 1948 2013 65 + 1 maand 
na 30 november 1948 en voor 1 november 1949 2014 65 + 2 maanden 
na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950 2015 65 + 3 maanden 
na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951 2016 65 + 6 maanden 
na 31 juni 1951 en voor 1 april 1952 2017 65 + 9 maanden 
na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953 2018 66 
na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 2019 66 + 4 maanden 
na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954 2020 66 + 8 maanden 
na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955 2021 67 
na 1 januari 1955 2022 Gekoppeld aan 

levensverwachting 
 
Overbruggingsregeling AOW 
Door de verhoging van de AOW-leeftijd kunnen toekomstige AOW’ers tijdelijk minder inkomen 
hebben. Dat kan gebeuren als bijvoorbeeld de VUT of een vergelijkbare uitkering stopt, lager wordt 
of overgaat in een ouderdomspensioen, voordat de AOW-uitkering start. In deze situaties is er onder 
bepaalde voorwaarden een recht op de overbruggingsuitkering. Als gevolg van de versnelde 
verhoging van de AOW-leeftijd is de oorspronkelijke overbruggingsregeling aangepast. 
De overbruggingsregeling zou in eerste instantie in 2019 stoppen, maar loopt nu door tot 2023. De 
regeling was ooit bedoeld voor werknemers die vóór 2013 met vervroegd pensioen zijn gegaan. Bij 
de laatste aanpassing is de overbruggingsregeling ook opengesteld voor werknemers die tussen 1 
januari 2013 en 1 juli 2015 voor het eerst een VUT- en/of vroegpensioenuitkering ontvingen.  
De hoogte van overbruggingsuitkering is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Een uitkering of 
een aanvullend pensioen wordt volledig in mindering gebracht op de overbruggingsuitkering. 
Inkomen uit arbeid (zoals loon) wordt gedeeltelijk gekort. De overbruggingsuitkering mag niet hoger 
zijn dan de laatste VUT of vergelijkbare uitkering, of de laatste ouderdomspensioenuitkering. De 
maximale overbruggingsuitkering bedraagt €740,05 voor gehuwden/partners en €1.145,46 voor 
alleenstaanden (2016). 
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Voorbeeld 
Barbara (alleenstaand, 64 jaar) ontvangt iedere maand een VUT-uitkering van €550. Om rond te 
kunnen komen neemt ze iedere maand €500 op van haar spaarrekening. De VUT-uitkering stopt op 1 
juli 2016, omdat ze dan 65 jaar wordt. Op dat moment heeft zij geen inkomen meer. Ze heeft 
inmiddels al haar spaargeld “opgegeten”. Barbara heeft vanaf 1 juli 2016 negen maanden recht op 
een AOW-overbruggingsuitkering van €550. De uitkering mag namelijk niet hoger zijn, dan de laatste 
VUT-uitkering. Omdat zij gedurende deze negen maanden geen ander inkomen heeft, kan Barbara 
een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen. 

 
Overbruggingsuitkering bij lage inkomens 
De overbruggingsuitkering kan ook aangevraagd worden door toekomstig AOW’ers die tussen 65 jaar 
en de verhoogde AOW-leeftijd een inkomen hebben onder een bepaald minimumniveau. Deze 
inkomensgrens bedraagt 200% van het wettelijk minimumloon voor alleenstaanden. Voor 
samenwonenden geldt een gezamenlijke inkomensgrens van 300% van het minimumloon. 
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5 SOLVENCY II: TOEZICHT IN DE VERZEKERINGSMARKT 

VERZEKERAARS IN DE BRES VOOR INEAS-KLANT 
 
Een aantal verzekeraars in ons land springt in de bres voor de 10.000 klanten van de 
onder curatele gestelde internetverzekeraar Ineas. De polishouders kunnen bij onder andere 
Allsecur, Nationale-Nederlanden, Delta Lloyd en Aegon voor een maand een cascodekking op hun 
autoverzekering nemen. Als ze binnen die maand geen schade rijden, kunnen ze hun premie 
terugkrijgen. Ineas verkeert in zulke grote financiële problemen, dat de rechtbank in Amsterdam eind 
juni op verzoek van De Nederlandsche Bank heeft besloten een noodregeling af te kondigen voor de 
internetverzekeringsmaatschappij. De autoverzekeraar bleek onvoldoende geld in kas te hebben, 
waarop DNB aan de noodrem trok. Volgens directeur Ligtelijn van Ineas zijn slechte resultaten de 
hoofdoorzaak van de problemen. Aanloopverliezen bij uitbreiding van de activiteiten naar Spanje in 
combinatie met veel blikschade vanwege de strenge winter in heel Europa en extra boekhoudkundige 
eisen hebben volgens Ligtelijn de problemen veroorzaakt. 
 
Oplossing 
Inmiddels zoeken de bewindvoerders Marinus Pannevis en Paul Versteeg naarstig naar een oplossing 
voor de 10.000 klanten. De voorkeur van bewindvoerder Pannevis van DLA Piper is om de 
polishouders onder te brengen bij verschillende verzekeraars, zodat hun autoverzekering gewoon kan 
doorlopen. „Het bedrijf heeft in totaal 90.000 verzekerden verspreid over vier landen, Duitsland, 
Spanje, Frankrijk en Nederland. Het idee is het bedrijf op te knippen en per land onder te brengen 
bij een nationale verzekeraar. We hebben al 20 tot 30 serieuze biedingen gehad die we nu aan het 
onderzoeken zijn. Als het toch onverkoopbaar blijkt te zijn, zullen we het failliet moeten verklaren. 
We hopen eind volgende week helderheid te kunnen verschaffen”, reageert Pannevis. Door de 
ondercuratelestelling is het onzeker of verzekerden nieuwe of onlangs ingediende schades nog 
vergoed krijgen. Ook moeten reparatiekosten zelf worden voorgeschoten. Wel is duidelijk dat het 
waarborgfonds garant zal staan indien Ineas niet in staat blijkt te zijn om de WA-schade te 
vergoeden. 
 
Bron: Telegraaf 8 juni 2010  
 
Solvency I (het toezichtsregime dat al jaren door de centrale banken in Europa wordt toegepast op 
de verzekeraars) heeft niet kunnen voorkomen, dat Ineas in 2010 failliet is gegaan. De 
toezichtsregels waren verouderd en daarom niet meer passend bij de risico’s waar verzekeraars 
tegenwoordig mee te maken hebben. Om die reden is sinds 1 januari 2016 een nieuw Europees 
toezichtsregime van toepassing: Solvency II. 
 
Doelstelling Solvency II 
Bij het opstellen van Solvency II had de Europese Commissie de volgende doelstellingen voor ogen: 
• Verzekeraars hebben voldoende geld in kas, om verzekeringsclaims uit te kunnen betalen. 
• Verzekeringnemers worden beschermd tegen een mogelijk faillissement van de verzekeraar. 
• Toezichthouders hebben meer inzicht in de bedrijfsvoering van de verzekeraar en kunnen dan 

eerder maatregelen nemen. 
• Het vertrouwen in de financiële sector wordt hersteld. 
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De drie pijlers van Solvency II 
Solvency II heeft een enorme impact op de bedrijfsvoering van de verzekeraars. Zij moeten zich aan 
strenge eisen houden. Deze eisen zijn onderverdeeld in drie pijlers: 
• Pijler 1: kapitaaleisen op basis van risico’s 
• Pijler 2: governance en organisatie 
• Pijler 3: rapportage en verantwoording 

Kapitaaleisen op basis van risico’s 
Verzekeraars moeten voldoende reserves in huis hebben, zodat ze aan hun verplichtingen kunnen 
blijven voldoen. Bij de waardering van deze verplichtingen werd voorheen gebruik gemaakt van 
rekenrentes. Volgens Solvency II moet er nu worden gerekend met marktrentes. Dit betekent dat bij 
een lage rentestand een hogere reserve moet worden aangehouden. De hoogte van de reserves is 
ook afhankelijk van de specifieke risico’s die verzekeraars lopen, zoals langlevenrisico, sterfterisico, 
opzegrisico, catastroferisico en operationeel risico.  
 
Governance en organisatie 
Solvency II stelt ook eisen aan de bedrijfsvoering (governance) van verzekeraars. Daarbij kan 
worden gedacht aan het verplicht aanwezig zijn van speciale functies binnen de organisatie en het 
moeten volgen van bepaalde bedrijfsprocessen en controles. 
 
Rapportage en verantwoording 
Tot slot moeten verzekeraars jaarlijks openheid van zaken geven over hun financiële huishouding. Zo 
moeten ze aangeven, of ze nog steeds aan hun verplichtingen kunnen voldoen (de 
solvabiliteitspositie). 
 
Vrijstelling van Solvency II-eisen 
Solvency II Basic 
Twee groepen verzekeraars vallen niet onder de normale Solvency II (een aantal uitzonderingen 
daargelaten), maar wel onder Solvency II Basis. Dit zijn: 
• Kleine verzekeraars met bruto premie-inkomsten van minder dan € 5 miljoen per jaar en 

technische voorzieningen (het vermogen dat nodig is om alle lopende verzekeringsverplichtingen 
te kunnen dekken) van minder dan € 25 miljoen. 

• Natura-uitvaartverzekeraars met bruto premie-inkomsten van minder dan € 5 miljoen per jaar en 
technische voorzieningen (het vermogen dat nodig is om alle lopende verzekeringsverplichtingen 
te kunnen dekken) van minder dan € 25 miljoen. 

Solvency II Basic is vergelijkbaar met de Solvency II-richtlijn, maar meer toegesneden op de aard en 
omvang van de twee genoemde groepen verzekeraars. 
 
Volledige vrijstelling 
Sommige verzekeraars hebben een volledige vrijstelling van de Solvency II eisen. Dat zijn de 
schadeverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars met bruto premie-inkomsten van niet meer dan 
€ 2 miljoen per jaar en technische voorzieningen van niet meer dan € 10 miljoen per jaar.  
De Nederlandsche Bank (DNB) houdt dan ook geen toezicht op deze verzekeraars. Om het risico voor 
verzekeringnemers bij deze verzekeraars te beperken, geldt er een maximale dekking per verzekerd 
object of per leven van € 12.500. In Nederland zijn ongeveer 70 verzekeraars vrijgesteld van het 
Solvency II-regime. Ze vallen wel onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 
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6 BELONINGSBELEID FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 

Naar aanleiding van de financiële crisis heeft de overheid de regelgeving rond het beloningsbeleid 
aangescherpt. Zo worden buitensporige beloningen en perverse beloningsprikkels bij financiële 
ondernemingen in Nederland tegengegaan. Sinds 2014 is al de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 
2014 (Rbb 2014) van toepassing. Op 7 februari 2015 is daarnaast de Wet beloningsbeleid financiële 
ondernemingen (Wbfo) in werking getreden. Met dit pakket aan maatregelen heeft Nederland één 
van de strengste beloningsregelingen in Europa. Dit moet bijdrage leveren aan het herstel van het 
vertrouwen in de financiële sector. 
 
Reikwijdte 
De regels over een beheerst beloningsbeleid gelden voor alle personen die werken voor of onder 
verantwoordelijkheid van een in Nederland gevestigde financiële onderneming. Dit betekent, dat niet 
alleen werknemers, maar ook uitzendkrachten en gedetacheerde medewerkers onder deze regels 
vallen, ongeacht de functie die zij binnen de financiële onderneming hebben. 
 
Beperking beloningen 
Bonusplafond 
Vanaf 7 februari 2015 mag elke variabele bonus maximaal 20% van de vaste beloning zijn. Bij vaste 
beloning gaat het om beloningen waarvan vooraf het bedrag vaststaat. Dit is dus niet afhankelijk van 
de geleverde prestaties. Voorbeelden van vaste beloningen zijn: 
• een vast maandsalaris; 
• jaarlijks vakantiegeld; 
• een vaste dertiende maand; 
• een vast uurtarief bij freelancers; 
• een overwerkvergoeding (als dit vooraf contractueel is vastgesteld en niet afhankelijk is van de 

geleverde prestaties); 
• de werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet. 

Verbod op gegarandeerde bonussen 
Het is niet toegestaan een medewerker een gegarandeerde variabele bonus toe te kennen. Het gaat 
hier over bonussen waar (vrijwel) geen prestatievereiste tegenover staat. Voor 
welkomstvergoedingen geldt een uitzondering. Als een nieuwe medewerker door zijn vertrek bij de 
voormalig werkgever niet meer in aanmerking komt voor een variabele beloning bij deze voormalige 
werkgever, mag de nieuwe werkgever dit gemis in het eerste jaar compenseren met een 
welkomstvergoeding. 
 
Beperking vertrekvergoedingen 
Financiële ondernemingen mogen geen ontslagvergoeding meer aanbieden als een medewerker: 

• op eigen initiatief vertrekt; 
• zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig verwijtbaar handelen of nalaten; 
• dagelijks beleidsbepaler was en er sprake was van falen van de onderneming. 

De ontslagvergoeding voor dagelijkse beleidsbepalers mag niet meer bedragen dan maximaal 100% 
van de vaste beloning op jaarbasis. Als de ontslagvergoeding als variabele beloning kan worden 
aangemerkt, dan is ook nog het bonusplafond van 20% van toepassing. 
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Aanscherping claw back 
De raad van commissarissen van een financiële instelling kan al sinds 1 januari 2014 de bonus van 
een bestuurder aanpassen of terugvorderen. De nieuwe Wbfo heeft deze regeling uitgebreid naar alle 
medewerkers. Daarnaast moeten financiële ondernemingen sinds 7 februari 2015 bonussen of 
ontslagvergoedingen terugvorderen als de medewerker de beroepsnormen heeft geschonden of 
(mede)verantwoordelijk is voor grote verliezen. Als de financiële onderneming zich hier niet aan 
houdt, kunnen er hoge boetes worden opgelegd. 
 
Uitbreiding bonusverbod bij staatssteun 
Voor financiële ondernemingen die staatsteun genieten geldt al jaren een bonusverbod. Dit 
bonusverbod is door de Wbfo verder uitgebreid. Het verbod was alleen van toepassing op de 
bestuurders en dagelijks beleidsbepalers. Nu zijn de senior managers hieraan toegevoegd. Daarnaast 
is de duur van het bonusverbod verlengd. Staatsgesteunde financiële ondernemingen mogen pas dan 
weer bonussen toekennen, als de Staat geen enkel aandeel meer heeft in de onderneming. 
 
Uitzonderingen 
Als een financiële onderneming een individuele medewerker wil behouden door een zogenaamde 
retentiebonus aan te bieden, mag er worden afgeweken van het bonusplafond van 20%. Er is dan 
wel expliciet toestemming nodig van de toezichthouder. In dit geval geldt er een maximumplafond 
van 100%. 
Daarnaast mag er aan individuele medewerkers een hogere variabele beloning worden gegeven, 
zolang het gemiddelde van de variabele beloning over de hele groep medewerkers niet meer 
bedraagt dan 20%. Ook mag de variabele beloning van een persoon niet hoger zijn dan 100% van 
zijn vaste beloning. 
 

Voorbeeld 
Assurantiekantoor Goed Gedekt heeft 10 medewerkers in dienst. Het kantoor valt niet onder een CAO. Goed 

Gedekt wil uitsluitend aan twee collega’s, Frans en Brenda, een bonus uitkeren. Frans heeft een maandsalaris 

van € 2.800 bruto (inclusief vakantiegeld). Brenda verdient € 3.100 bruto per maand (inclusief vakantiegeld). 

De bonus voor Frans bedraagt € 2.600. Brenda krijgt een bonus van € 1.200. 
Deze bonusregeling is niet in strijd met de Wbfo. Er kan namelijk een hogere bonus dan 20% worden 

toegekend, als de gemiddelde van de bonussen niet hoger is dan 20% en de individuele bonus niet hoger is dan 

100%. 

Frans ontvangt een bonus van 93% (€ 2.600/€ 2.800 x 100%). Voor Brenda is de bonus 39% (€ 1.200/€ 3.100 x 

100%). Naast Frans en Brenda zijn er nog 8 andere medewerkers die geen bonus krijgen. 

De gemiddelde bonus is dan 13,2% ([8 x 0% + 1 x 93% + 1 x 39%]/10) per persoon. Frans en Brenda zitten 

met hun bonus allebei onder de 100% van hun vaste inkomen. 

 
Beheerders van beleggingsinstellingen, instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe’s) 
en beleggingsondernemingen die alleen voor eigen rekening handelen zijn uitgezonderd van het 
bonusplafond. De Regeling beheerst beloningsbeleid is voor deze groep wel van toepassing. 


	1 Aanpassingen Basispakket 2016
	2 Wijziging Wanbetalersregeling zorgpremie
	3 Online klachtenloket Mijn Kifid
	4 Versnelde verhoging AOW-leeftijd
	5 Solvency II: toezicht in de verzekeringsmarkt
	6 Beloningsbeleid financiële ondernemingen

