
Toelichting

JAARCIJFERS BASISVERZEKERING 20.. van XXX Jaarcijfers Jaarcijfers Op het niveau RISICODRAGER invullen

onderdeel

bedrag * € 1.000

per premie-

betaler (conform 

definitie CVZ)

1 saldo van de in jaar t geregistreerde mee-/tegenvallers in de ramingen t/m jaar (t-1) Mee-/tegenvallers in ramingen voorgaande jaren (saldo effect: premies, zorgkosten, bijdrage fonds) 

2 a premies eigen rekening (jaar t) Na aftrek oninbare premies en premiekortingen

2 b bijdrage vereveningsfonds Inclusief bijdrage zorgverzekeringsfonds

2

subtotaal premies eigen rekening (jaar t)

0 0

Gaat om alle premies betrekking hebbende op jaar t Inclusief de premies die al in t-1 zijn ontvangen + bijdrage 

vereveningsfonds

3

subtotaal zorgkosten eigen rekening (jaar t) Gaat om alle zorgkosten betrekking hebbende op jaar t. Dus (1) alle in jaar t betaalde zorgkosten en (2) de verwachte 

zorgkosten die nog ten laste van jaar t komen,incl. saldo HKC, na aftrek eigen risico, eigen bijdragen en verhaalopbrengst

4 schadebehandelingskosten Omvat alle kosten die verband houden met de afwikkeling of uitkering van zorgkosten

5 reclamekosten Televisiespotjes, print-en drukwerk, billboards, ed.

6 acquisitiekosten minus reclamekosten Omvat o.a. provisies voor het intermediair, kosten van de polisadministratie 

7 overige bedrijfskosten Kosten als beheers- en personeelskosten, afschrijvingen bedrijfsmiddelen  incl. incassokosten

8 subtotaal verzekeringsresultaat (jaar t) (2-3-4-5-6-7) 0 0

9

opbrengsten uit beleggingen  basisverzekering Gaat om de opbrengsten zoals verantwoord op technische en niet-technische rekening excl. deelnemingen van 

zorgverzekeraars en aanvullende verzekering ziektekosten. Bij gemengde entiteiten naar rato van vereiste solvabiliteit  

10 resultaat (1+8+9) 0 0 Resultaat jaarcijfers kan afwijken van resultaat jaarrekening

11 lagere premie in volgend jaar Conform de premietekortvoorziening in de jaarrekening

12 toevoeging aan reserves Conform de statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat 

13 overige bestemmingen resultaat (10-11-12) 0 0 Conform de statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat 

Solvabiliteit basisverzekering ultimo jaar 

14 aanwezig volgens huidige wetgeving Bij gemengde entiteiten naar rato van de vereiste solvabiliteit  

15 vereist volgens huidige wetgeving

16 ratio #DEEL/0!

17 aanwezig volgens toekomstige wetgeving (Solvency II) Bij gemengde entiteiten naar rato van de vereiste solvabiliteit  

18 vereist volgens toekomstige wetgeving (Solvency II)

Overige toelichtingen Hier de aansluiting vermelden tussen het gerapporteerde resultaat uit de jaarrekening en het resultaat zoals hier boven 

vermeld. De verschillen kunnen betreffen:

1. het resultaat van de aanvullende verzekering bij gemengde maatschappijen;                                                                                           

2. het resultaat van dochtermaatschappijen die tevens zorgverzekeraar zijn;                                                                                                                       

3. de vrijval premietekortvoorziening vorig jaar.


