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Onderwerp 

Reactie op regelingen ZN in de coronapandemie 
 
 
Geachte mevrouw Van Holst,  
 
 
Op donderdag 2 april jl. heeft ZN in het bestuurlijk overleg over de coronapandemie 
uiteengezet hoe zorgverzekeraars via verschillende financiële regelingen en 
declaratievoorschotten, de gezondheidszorg in Nederland op peil willen houden om 
zo aan de zorgplicht te kunnen blijven voldoen. In uw brief van 10 april (kenmerk 
B-20-5265) verzoekt u De Nederlandsche Bank N.V. (hierna: DNB) toestemming te 
geven om declaratievoorschotten te mogen salderen met de technische 
voorzieningen onder Solvency 2. Ook vraagt u naar de ruimte in het kapitaalbeleid 
van zorgverzekeraars. Hieronder zullen wij op beide vragen ingaan. 
 
Kapitaalpositie zorgverzekeraars biedt ruimte 
DNB waardeert de betrokken houding van zorgverzekeraars in de pandemie. De 
coronacrisis vormt een concrete en urgente situatie waarin de financiële buffers van 
zorgverzekeraars hun relevantie bewijzen om de meerkosten vanwege de 
coronazorg op te kunnen vangen. 
Begin 2020 was de zorgverzekeringssector adequaat gekapitaliseerd: de 
gemiddelde solvabiliteit op sectorniveau bedroeg gemiddeld 150% van de 
kapitaaleis en zorgverzekeraars voldeden aan hun eigen interne kapitaalnorm. 
 
In uw brief schetst u dat zorgverzekeraars als gevolg van de extra bevoorschotting 
van coronazorg en vooruitbetaling van continuïteitsbijdragen, een tijdelijk 
verhoogde kapitaaleis tegemoet zien. Indien een zorgverzekeraar hierdoor 
onverhoopt door de interne norm zakt, dan zal DNB, zoals besproken op 2 april, bij 
het beoordelen van maatregelen gericht op financieel herstel, rekening houden met 
de oorzaak en de verwachte tijdelijke duur van deze situatie. Concreet zal DNB 
geen acute herstelmaatregelen eisen indien de oorzaak van de onderschrijding van 
de interne norm ligt in de tijdelijke extra bevoorschotting, en er geen 
onderschrijding dreigt van de wettelijke kapitaaleis (SCR). 
 
Verzoek tot saldering 
Zoals aangegeven in het bestuurlijke overleg begin april, is DNB geen voorstander 
van saldering van declaratievoorschotten aan zorgaanbieders met de technische 
voorzieningen. De schadevoorziening behoort ongesaldeerd berekend te worden, 
zeker in een periode van grotere onzekerheid over de bijbehorende omzetten. Dat 
maakt deze periode anders dan in 2016, toen DNB eenmalig en onder strikte 
voorwaarden saldering voor conversiefinanciering toestond voor afgeronde 
behandeltrajecten in een afgebakende periode. Zonder deze kenmerken is saldering 
niet in lijn met Solvency 2 (Gedelegeerde Verordening, artikel 147) en worden 
voorzieningenrisico en tegenpartijkredietrisico niet adequaat weergegeven. 
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Vervolg 
ZN gaf op 2 april aan spoedig vervolgoverleg met DNB te kunnen voeren, waarbij 
de steunverleningsregelingen intussen worden uitgewerkt en de NZa de betaaltitels 
formuleert. Uw inschatting was dat het reguliere instrumentarium voor 
bevoorschotting tezamen met verkorting van betalingstermijnen, intussen gebruikt 
kunnen worden om in de liquiditeitsbehoefte van zorgaanbieders in de 
basisinfrastructuur te voorzien. 
Wij kijken uit naar het afgesproken vervolg waarbij de eerder toegezegde 
uitwerking van de regelingen en een beoordeling van de verwachte financiële 
impact, in samenhang worden besproken. 
 
 
Hoogachtend, 
De Nederlandsche Bank N.V. 
 
 
 
Mw. drs. E.F Bos   
directeur  


