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Geachte zorgverzekeraar, 
 
Op woensdag 24 september ging de Consumentenbond van start met de actie 
“premiejagen”. Met deze actie roepen wij zorgverzekeraars op de jaarlijkse 
winsten op de zorgverzekering ten goede te laten komen aan de 
zorgverzekerden. Concreet: dat de winst 2013 wordt gebruikt voor een 
premiekorting 2015. Niet alleen de winsten moeten duidelijk ten goede komen 
aan de verzekerden. Zorgverzekeraars hebben de laatste jaren ook hoge 
reserves opgebouwd die ver boven de benodigde en vereiste normen liggen. 
Ook van deze reserves willen wij weten hoe de zorgverzekeraars deze ten 
goede aan de verzekerden laten komen. 
 
Deze actie wordt ondersteund door vele verzekerden die de oproep van de 
Consumentenbond steunden door het sturen van onderstaande e-card aan hun 
zorgverzekeraar. In een maand tijd werden 47.265 e-cards verzonden.  
De e-card-actie hebben wij op 23 oktober beëindigd. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Wij roepen u daarom op 

 De premies 2015 te korten met een verrekening per verzekerde van de 
winst over 2013, 

 De berekening van deze korting op een heldere manier aan uw 
verzekerden uit te leggen, 

 Te komen met een helder plan, waaruit blijkt hoe u de opgebouwde, 
overtollige reserves aan de verzekerden ten goede laat komen. 

 
Bij deze brief vindt u het aantal oproepen van verzekerden per zorgverzekeraar, 
gegroepeerd naar concern. De e-cards zijn per concern naar één centraal  
e-mailadres gezonden.  
 
Ik hoop dat u aan de oproep van uw verzekerden tegemoet zult komen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Consumentenbond 
 
 
Isabel van Leeuwen 
Campagneleider zorg  
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aantallen e‐cards 
totaal 
per 

per zorgverzekeraar  aantal concern concern

de friesland  1924 achmea

fbto  1718 achmea

agis  1725 achmea

avero  1088 achmea

interpolis  579 achmea

ozf  133 achmea

pro life  128 achmea

takecarenow  58 achmea

kiemer  23 achmea

zilveren kruis  6814 achmea 14190

ditzo  832 asr

de amersfoortse  277 asr

asr  25 asr

beterdichtbij  6 asr 1140

CZ   6485 cz

ohra   2147 cz

delta lloyd  478 cz 9110

dsw  654 dsw

stad holland  145 dsw 799

salland  266 eno

energiek  36 eno

eno  37 eno 339

menzis  6050 menzis

anderzorg  1066 menzis

azivo  175 menzis

hema  152 menzis 7443

onvz  691 onvz

pno  271 onvz 962

vgz  5844 vgz

iza   2196 vgz

unive  1892 vgz

izz  1758 vgz

bewuzt  338 vgz

umc  261 vgz

zekur  212 vgz 12501
zorg en zekerheid  781 zorg en zekerheid 781

totaal  47265 47265

 


