
Met best practices  
naar betere ramingen van 
zorgkosten binnen de Zvw
project Ramingen



Hoe beter de zorgverzekeraars ramen, hoe  
eerder en beter het beeld is over de ontwik- 
keling van de zorguitgaven. Daarmee wordt ook 
de kwaliteit van het beeld van de zorguitgaven 
in de begroting van het Uitgavenplafond Zorg 
bepaald. De Commissie Transparantie en Tijdig-
heid (2017) heeft daarom de aanbeveling gedaan 
om de kwaliteit van de ramingen van zorg-
kosten binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) 
te optimaliseren. Het ministerie van VWS is in 
samenwerking met het Zorginstituut het project 
‘Ramingen’ gestart om het ramingsproces van 
zorgverzekeraars te optimaliseren door best 
practices en zodoende de zorgkostenprognose 
te verbeteren.  

Dit rapport presenteert de best practices, die 
zijn bepaald na afstemming tussen de betrokken 
partijen. De best practices zijn een aanvulling 
op de richtlijnen van het Handboek en borgen de 
principiële uitgangspunten van Solvency-II. Deze 
uitgangspunten worden nader toegelicht in de 
appendix. Zorgverzekeraars verbinden in de best 
practices algemene uitgangspunten met hun 
eigen expertise. Op deze wijze kunnen de best 
practices bijdragen aan het verkleinen van 
de onderlinge verschillen in de ramingsprocessen  
van zorgverzekeraars, de bedrijfsvoering  op-

timaliseren en zodoende de kwaliteit van de 
verantwoording van de kwartaal- en jaarstaten 
verbeteren. 

Ter inventarisatie van alle best practices vonden 
verschillende gesprekken plaats tussen het  
ministerie van VWS, De Nederlandsche Bank 
(DNB), de zorgverzekeraars en Zorginstituut  

Nederland. De zorgverzekeraars hebben een 
enquête ingevuld over hun ramingsproces en deze 
gedeeld met het Zorginstituut. De uitkomsten zijn 
door het Zorginstituut gepresenteerd aan VWS en 
DNB. Uit de enquêteresultaten blijkt onder andere, 
dat de grootste verschillen tussen de ramings- 
processen van zorgverzekeraars zitten in de  
evaluatiefase. Deze resultaten zijn besproken 

tijdens een workshop met verzekeraars, waarin 
ook in kaart is gebracht welke elementen van de 
ramingsmethodiek het meeste verbeterpotentieel 
hebben. De best practices kunnen helpen de  
verschillen in de ramingsmethodiek tussen  
verzekeraars te verkleinen. Daarnaast zijn twee 
specifieke projectgroepen opgericht: één in het 
kader van het optimaal gebruik van  beschikbare 
informatie bij de ramingen en de tweede om de 
ramingen binnen de gecontracteerde zorg te  
verscherpen. De uitkomsten over het optimaal  
gebruik van beschikbare informatie bij de  
ramingen zijn te vinden in de paragraaf ‘Best  
practices data verzamelen en prepareren’. De  
verscherpingen van beleidsmatige ramingen staan 
in de paragraaf ‘Beleidsmatige ramingen’. De 
laatste gebeurt onder andere door het gebruik van 
de bottom up-methodiek.

Dit rapport begint met de beschrijving van het 
ramingsproces en de bijbehorende processtappen. 
Vervolgens lichten we bij elke processtap de best 
practices toe.
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De Commissie Transparantie en Tijdigheid, bij de  
overhandiging van het eindrapport van de commissie  
aan toenmalig minister van VWS Edith Schippers in 2017.
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Samen met de zorgverzekeraars is een ramings-
proces opgesteld met de volgende stappen  
(zie figuur 1 voor een schematische weergave):
1. Procesbeschrijving en Uitgangspunten 

document. 
2. Data verzamelen en prepareren.
3. Technische ramingen, met als uitgangspunt de 

basisvariabelen, zoals:
• declaratiegegevens;
• historische trends;
• verzekerdenmutaties; 
• prijs- of volume-effecten; 
• et cetera 

4. Beleidsmatige ramingen, met als uitgangspunt 
de variabelen, zoals:
• contractafspraken;
• beleidswijzigingen.

5. Best estimate.
6. Evaluatie:

• inrichten evaluatieproces;
• toetsen kwaliteit best estimate. 

Hieronder lichten wij bij elke processtap de best 
practices toe. 

Ramingsproces 
Figuur 1  |  schematische weergave ramingsproces
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Een Uitgangspuntendocument is een formele 
handleiding voor het opstellen en beheren van het 
ramingsproces. Procesbeschrijving, uitgangspunten 
en praktijkervaringen samen spelen een belangrijke 
rol om proceskennis vast te leggen, de evaluatiefase 
te structureren en het proces in de toekomst  
consistent te herhalen of gericht te verbeteren.  

Voor een goed Uitgangspuntendocument zijn de 
volgende aandachtspunten van belang:

1. De zorgverzekeraar beschrijft het ramings- 
proces en vermeldt daarbij ook de uitdagingen 
(risicoparagraaf) voor de raming. Denk aan:
• Het vastleggen van in ieder geval de  

processtappen, ramingsmethodiek en taken 
en verantwoordelijkheden van betrokken 
afdelingen. 

• Het verwerken van praktijkervaring voor een 
continue verbetercyclus van het ramings- 
proces en de ramingsmethodiek.

• Het identificeren van de risicokenmerken per 
zorgrubriek en waar mogelijk per kosten- 
code, bijvoorbeeld pakketwijzigingen. Op  
basis hiervan kan worden bepaald welke  
zorgrubrieken extra aandacht vereisen. 
Bijvoorbeeld de medisch-specialistische zorg 
(MSZ) en de geestelijke gezondheidszorg 
(GGZ), vanwege hun omvang en complexiteit.

2. De zorgverzekeraar stelt de volgende uitgangs-
punten vast:
•  Scope (detailniveau) in de zin van relevante 

zorg, bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet 
met bijbehorende jaarlagen.

• Definities van de kostencodes, inclusief Hand-
boek-verwijzingen en verantwoordings- 
niveau. De zorgverzekeraar zorgt dat zijn 
jaarrekening zoveel mogelijk aansluit op de 
externe verantwoording naar het Zorg- 
instituut. 

• Relevante afspraken over datakwaliteit, 
voor zowel interne als externe gegevens-
aanleveraars. De zorgverzekeraar bepaalt de 
datakwaliteit op basis van de kwaliteitseisen, 
of verlangt dit van de bronleverancier. In de 
paragraaf ‘Data verzamelen en prepareren’ 
lichten we de richtlijnen voor datakwaliteit 
verder toe.  

3. De zorgverzekeraar bepaalt de toe te passen 
beheersmaatregelen voor het geval wordt 
afgeweken van de vooraf bepaalde uitgangs-
punten. Voorbeelden van beheersmaatregelen 
bij gesignaleerde problemen zijn: 
• Vertraging in het aanleveren van declaraties via 

het CAK, die doorbelast worden bij de zorgver-
zekeraar (buitenlandkosten). In de beheers-
maatregel die hierbij hoort staat dan hoe een 

zo goed mogelijke raming van de doorbelaste 
buitenlandkosten wordt gemaakt op basis van 
de informatie die wel beschikbaar is.  

• Contractafspraken binnen de MSZ/GGZ 
blijven achter. In de beheersmaatregel die 
hierbij hoort kan worden beschreven hoe de 
beschikbare informatie wordt aangevuld met 
verwachte resultaten van nog lopende onder-
handelingen en hoe die worden verwerkt tot 
een raming van de uitkomsten.
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Het ramingsproces is een complex proces, dat 
wordt beïnvloed door een groot aantal variabelen 
en andere invloeden (bijvoorbeeld declaraties 
van zorgaanbieders, contractafspraken, verze-
kerdenmutaties en seizoenspatronen). Hoe beter 
de gegevenskwaliteit, de informatiedeling en 
bedrijfsvoering zijn, des te groter is de kans op 
een kwalitatief hoogwaardige raming.  

Solvency-II stelt datakwaliteitseisen vast waaraan 
verzekeraars moeten voldoen om de kwaliteit 
van de ramingen te garanderen. Hierbij gelden de 
volgende principes: 
1. volledigheid, zie Appendix (Solvency II,  

Gedelegeerde Verordening, artikel 19);
2. juistheid, zie Appendix (Solvency II,  

Gedelegeerde Verordening, artikel 19);
3. adequaat, zie Appendix (Handboek-definities, 

 Kostenbegrip). In dit verband betekent  
adequaat het gebruik van de meest actuele 
data. Dit houdt in, dat alle informatie die de 
kasstromen kunnen beïnvloeden, moet  
worden meegenomen. 

Om aan deze principes te kunnen voldoen, zijn  
de volgende aandachtspunten van belang:
1. Om optimaal gebruik te maken van alle beschik-

bare informatie, maakt de zorgverzekeraar bij de 

Q1-raming gebruik van de verzekerdenaantallen 
en -kenmerken (informatie Risicoverevening, 
leeftijd en geslacht) die begin maart aan het 
Zorginstituut zijn gerapporteerd of recentere data.  
Hiervoor worden alle beschikbare verzekerden-
kenmerken van de blijvende verzekerden mee- 
genomen. Specifiek onderneemt de zorg- 
verzekeraar de volgende stappen: 
• raming zorgkosten o.b.v. leeftijd en geslacht; 
• raming zorgkosten o.b.v. risicokenmerken,

- historische zorgconsumptie, zoals  
farmacie-kostengroepen (FKG),

- sociaal-economische kenmerken, zoals 
gezinsinkomen; 

• combinatie van stap 1 en stap 2 leidt tot de 
raming per zorgrubriek;

• alle externe data van bijvoorbeeld Vektis worden 
meegenomen zodra deze beschikbaar komen. 

2. De zorgverzekeraar stelt kwaliteitseisen vast 
voor verzamelde data en bepaalt de data- 
kwaliteit voordat de preparatiefase start.  
Belangrijke kwaliteitseisen zijn bijvoorbeeld: 
• ontvangen declaraties bevatten een burger- 

servicenummer (BSN);
• declaraties van alle zorgovereenkomsten  

worden tijdig en juist verwerkt;
• gedeclareerde prestatiecodes komen overeen 

met de landelijke prestatiecodes.

3. De zorgverzekeraar corrigeert trendbreuken 
en materiële schattingsfouten van data. Een 
trendbreuk kan bijvoorbeeld optreden bij een 
vertraging in de aanlevering van declaraties 
door een zorgaanbieder.  

4. Een zorgverzekeraar met meerdere entiteiten 
(labels) houdt het overzicht en de controle op 
entiteitsniveau. De verzekeraar kan hiervoor 
gebruikmaken van een informatiedashboard of 
standaardmethodieken. Bij de laatste houdt de 
verzekeraar rekening met de verzekerden- 
mutaties, inclusief de verzekerdenprofielen. 
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Het uitgangspunt voor technische ramingen zijn 
de basisvariabelen, zoals:
• declaratiegegevens;
• historische trends;
• verzekerdenmutaties; 
• prijs- of volume-effecten; 
• et cetera. 
Het gebruik van de technische ramingen kan per 
zorgtype verschillen. 

Voor het opstellen van een goede technische raming 
zijn de volgende aandachtspunten van belang.
1. De zorgverzekeraar houdt bij een technische 

raming rekening met de volgende factoren:
• declaratiepatronen;
• hoeveelheid zorg (volume);
• patiëntengroepen, inclusief leeftijds- 

categorieën. 
2. De zorgverzekeraar past beheersmaatregelen 

toe in geval van problemen die de kwaliteit van 
technische ramingen beïnvloeden. Voorbeelden 
zijn:
• standaardisatie verantwoording op kosten- 

codeniveau. De zorgverzekeraar maakt bij 
voorkeur gebruik  van de landelijke mapping 
van Vektis.1 Dit verbetert op landelijk niveau 

 de kwaliteit van de rapportages, door  
standaardisatie van de verantwoording van 
prestatiecodes onder een specifieke kosten-
code.

• Verzekerdenmutaties. De zorgverzekeraar 
maakt gebruik van alle beschikbare infor- 
matie over de verzekerdenmutaties. Zie ook 
de paragraaf ‘Data verzamelen en prepareren’. 

• Verstoring van declaratiepatroon. De zorg- 
verzekeraar kan de historische trend (vullings-
graadmethodiek) gebruiken bij een af- 
wijkend declaratiepatroon, bijvoorbeeld bij 
een academisch ziekenhuis dat complexere 
zorg levert.

Technische ramingen 

1  Bron: https://tog.vektis.nl/TogDownloads.aspx
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Het uitgangspunt voor de beleidsmatige  
ramingen zijn de contractafspraken en beleids- 
wijzigingen.

Voor het opstellen van een goede beleidsmatige 
raming zijn de volgende aandachtspunten van 
belang:
 1.De zorgverzekeraar verwerkt alle relevante 

beleidsmatige informatie (bijvoorbeeld  
contractafspraken) in de beleidsmatige  
ramingen. Voor de gecontracteerde zorg zijn  
de volgende factoren van belang:  
• De zorgverzekeraar hanteert de bottom 

up-methodiek. Dit betekent dat contract- 
afspraken en bijbehorende deelcontracten de 
grondslag vormen voor ramingen binnen de 
gecontracteerde zorg. De verzekeraar houdt 
hierbij rekening met de ontvangen data van 
Vektis over de verzekerdenmutaties per type 
instelling. Om goed rekening te houden met 
contractafspraken, is het volgende aandachts-
punt van belang: 
- De zorgverzekeraar heeft het inzicht in  

contractafspraken, bijvoorbeeld door  
gebruik van een dashboard met een over-
zicht van alle geldende contractafspraken. 
Hierop legt de de verzekeraar per type 
instelling vast wat voor soort contract is  

afgesproken. Zie figuur 2 voor een voor-
beeld van een dashboard.

• Als een zorgverzekeraar contractafspraken 
niet direct kan herverdelen op kosten- 
code- en entiteitsniveau (bijvoorbeeld  
doordat de zorginkoop van een verzekeraar 
op concernniveau plaatsvindt), gebruikt hij 
een ‘logische verdeelsleutel’. De onder- 
bouwing van deze verdeelsleutel is gebaseerd 
op realistische aannames en statistische  
methodes (zie Appendix, Handboek- 
definities, Kostenbegrip). Dit houdt in ieder 
geval in dat:
- De balanspost per kostencode de meest  

actuele raming weergeeft. Voor oudere 
schadejaren (T-1 en T-2) kunnen balans-
posten zo klein zijn (bijvoorbeeld kleiner 
dan 2%), dat het opnemen van een gelijke 
balanspost over alle kostencodes binnen 

bijvoorbeeld de MSZ realistisch is. Voor het 
lopende jaar zou dit echter geen realistische 
aanname zijn.

- De verwachte schade vanuit de contracten 
de afgesproken maximumomzet niet kan 
overschrijden, tenzij de verzekeraar een 
aanpassing van het contract voorziet; 

- De verzekeraar de toepasbaarheid van de 
verdeelsleutel toetst op basis van back  
testing. De zorgverzekeraar kan hierbij onder 
meer toetsen hoe exact de gehanteerde 
verdeelsleutel was in het vorige kwartaal 
(Q-1) en vorig jaar (T-1). De verzekeraar 
neemt de praktijkervaringen mee naar de 
toekomst, past deze toe en actualiseert 
hiermee de procesbeschrijving en het  
Uitgangspuntendocument. Zie ook de 
paragraaf ‘Procesbeschrijving en Uitgangs-
puntendocument’. 

Beleidsmatige ramingen 

Figuur 2  |  Voorbeeld dashboard voor contractafspraken 
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De best estimate moet een puntschatting zijn  
(zie Appendix, Handboek-definities, Kostenbegrip).  
Om de best estimate secuur te bepalen, zijn de 
volgende aandachtspunten van belang: 
1. Op basis van de technische raming kan de zorg-

verzekeraar de best estimate vaak secuur  
bepalen bij zorgrubrieken met een regelmatig 
en snel declaratiepatroon, oftewel een korte 
doorlooptijd. Dit verbetert de voorspelbaarheid 
en geldt voor gecontracteerde én niet-gecon-

tracteerde zorg. Een voorbeeld van gecontrac-
teerde zorg met een korte doorlooptijd van 
declaraties is de verpleging en verzorging. 

2. De verzekeraar houdt voldoende rekening 
met beleidsmatige ramingen (bijvoorbeeld 
door lange doorlooptijden van declaraties of 
pakketwijzigingen). De verzekeraar toetst deze 
op plausibiliteit ten opzichte van technische 
ramingen. Hierbij zijn de volgende aandachts-
punten van belang: 

• Voor de gecontracteerde zorg met lange 
doorlooptijden spiegelt de verzekeraar de 
contractafspraken op structurele wijze (in  
ieder geval bij elke raming) aan de basis- 
variabelen, zoals de historische trend en ont-
vangen en geaccepteerde declaraties, om de  
kans op mogelijke onder- of overschrijdingen 
vroegtijdig te signaleren en late bijstellingen 
in de raming te verminderen. Door structureel 
inhoudelijk overleg met zorginstellingen kan 

de verzekeraar proactief de realisatie van 
contractafspraken monitoren. Dit kan bijvoor-
beeld meer inzicht geven in de hoeveelheden 
onderhanden werk. 

• Grote beleidswijzigingen, pakketwijzigingen 
en wijzigingen in overige omgevingsfactoren 
leiden tot meer onzekerheden bij het secuur 
bepalen van de best estimate: de bruikbaar-
heid van historische data raakt verstoord. Om  
deze onzekerheden te beheersen, probeert de 
zorgverzekeraar proactief zoveel mogelijk  
beleidsmatige informatie op te halen, om 
deze vervolgens te verwerken in de ramingen. 
Ook hierbij kan de verzekeraar door regel- 
matig inhoudelijk overleg met zorgspecialisten 
meer inzicht krijgen, bijvoorbeeld in het  
verwachte gebruik van een nieuw genees-
middel.

Best estimate 
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Voor een duidelijke toelichting splitsen we de  
best practices voor de evaluatiefase in twee deel- 
paragrafen:
1) inrichten evaluatieproces;
2)  toetsen kwaliteit best estimate.

Inrichten evaluatieproces  
De zorgverzekeraar richt een gedegen evaluatie-
proces in. Op basis hiervan kan de verzekeraar 
het ramingsproces en de ramingsmethodiek goed 
sturen en aanpassen. Gedegen betekent in dit 
verband: 
1. Procesevaluatie en toetsing van de best estimate 

gebeuren op structurele, periodieke wijze. Dit 
gaat dus verder dan alleen ad-hocevaluaties en 
het vier-ogenprincipe. 

2. De zorgverzekeraar betrekt verschillende afde-
lingen binnen zijn organisatie bij de evaluatie. 
Ramingen worden pas definitief vastgesteld 
na formele afstemming tussen alle betrokken 
partijen om de onderlinge betrokkenheid en 
informatiedeling te verbeteren en zodoende de 
kwaliteit van de evaluatie te garanderen.  

3. De zorgverzekeraar implementeert gericht de 
vastgestelde praktijkervaring (leereffecten) 
om het lerend vermogen van de organisatie te 
vergroten. Hiervoor is back-testing een belangrijk 
instrument, zie paragraaf ‘Toetsen kwaliteit 

best estimate’. Daarnaast zijn de volgende 
vragen van toepassing: 

 • Hoe ziet het ramingsproces eruit? Dit volgt uit  
 de Procesbeschrijving. 

 • Welke stappen zijn goed verlopen?
 • Wat zijn de verbeterpunten en uitdagingen? 
 • Welke leereffecten zijn geconstateerd?
4. De zorgverzekeraar kan met een gedegen eva- 

luatie aantonen, dat sprake is van een beheerste 
en integere bedrijfsvoering. 

Toetsen kwaliteit best estimate
Voor het toetsen van de kwaliteit van de best  
estimate zijn de volgende aandachtspunten van 
belang: 
1. Voor de verantwoording aan het Zorginstituut 

toetst de zorgverzekeraar de kwaliteit van de 
raming door:
• Back-testing, dit kan gebruikt worden om de 

stabiliteit van de raming van een bepaald  
schadejaar binnen de opeenvolgende  
kwartaal- en jaarstaten te monitoren. Signifi-
cante bijstellingen dienen te worden verklaard.

• Het verklaren van de kostenontwikkelingen 
tussen opeenvolgende schadejaren.

• Het vergelijken van de vulgraad van decla- 
raties ten opzichte van dezelfde kwartaal- en 
jaarstaat van het voorgaande jaar.

• Het valideren t.o.v. de landelijke cijfers via 
Zorgcijfersdatabank.nl2, de Spiegeldatabank 
of Zorgprisma van Vektis/ZN van het huidige 
schadejaar (T) en voorgaand schadejaar (T-1) 
vergelijken met de landelijke cijfers van de  
Q- en J-staten van het vorige kwartaal (Q-1).  

2. Na de verantwoording aan het Zorginstituut 
toetst de zorgverzekeraar de kwaliteit van de 
raming door:
• Het valideren t.o.v. de landelijke cijfers via 

Zorgcijfersdatabank.nl2 , de Spiegeldatabank  
of Zorgprisma van Vektis/ZN van het des-
betreffende kwartaal (Q), de Q- en J-staten 
vergelijken met de landelijke cijfers van het 
hetzelfde kwartaal.

 

Evaluatie

2  Het Zorginstituut werkt aan een nieuwe Zorgcijfersdatabank. 
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Commissie Transparantie en Tijdigheid1

Handboekdefinities 20202 

Contractinformatie (paragraaf 3.2)  

Gecontracteerde zorg
Bij de contractspecificaties van de GGZ en MSZ 
is de gecontracteerde zorg verder uitgesplitst. U 
splitst de gecontracteerde zorg uit naar deel- 
contract. Deelcontracten worden gezien als  
functionele eenheid van het contract.

Kostenbegrip (paragraaf 4.1)
De verantwoording in de kwartaal- en jaarstaten 
bestaat uit geaccepteerde declaraties die tot en 
met een bepaalde datum zijn ontvangen en een 
balanspost uitgaande van het kansgewogen  
gemiddelde van toekomstige kasstromen. Per 
kostencode dient de balanspost de beste schat-
ting te weerspiegelen (punt schatting). Dit geldt 
ook voor de geraamde baten en de geraamde lasten 
in de afzonderlijke specificaties van onderdeel C.

Bij het berekenen van de beste schatting wordt 
uitgegaan van geactualiseerde en betrouwbare 
informatie en realistische aannames. U houdt 
hierbij rekening met eventuele financiële  
consequenties van de met zorgaanbieders  
afgesloten contracten.

De balanspost moet de actuele raming weergeven 
op het moment van afsluiten van de betreffende 
kwartaal- of jaarstaat gegeven de aanleverdatum. 
Het is niet toegestaan dat in de jaarstaat bij de 
lasten inclusief balanspost wordt aangesloten op 
de jaarrekening, als de afsluitdatum van de jaar-
rekening eerder is dan die van de jaarstaat en de 
ramingen in de jaarstaat niet meer actueel zijn. 

Als in een jaar- of kwartaalstaat de verantwoor-
ding resulteert in een balanspost kleiner dan 
-10%, dan verschijnt er automatisch de opdracht 
om de opgave te controleren op plausibiliteit. 
Indien een waarde kleiner dan -10% de best  
estimate is, dan licht u dit toe bij de opmerkingen, 
zo niet dan dient de raming te worden aan- 
gescherpt. Deze voorwaarde geldt voor alle 
balansposten in de KVS met uitzondering van 
kosten code 650.1 Opbrengstenverrekening  
regionale ambulancevervoer. Bij deze kostencode 
zijn grote negatieve balansposten immers aan-

nemelijk. Deze voorwaarden gelden tevens voor 
MSZ specificaties van onderdeel C. Bij de baten 
vraagt het Zorginstituut aanvullend om een nega-
tieve opgave toe te lichten bij de opmerkingen.

Solvency-II

1. Regulations: Richtlijn 2009/138/EG van het 
Europees parlement en de Raad3  
Focus op hoofdstuk VI: Voorschriften voor 
de waardering van activa en verplichtingen, 
technische voorzieningen, eigen vermogen, het 
solvabiliteitskapitaalvereiste, het minimum- 
kapitaalvereiste en beleggingsvoorschriften.

Artikel 48: Actuariële functie 
Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen 
voorzien in een doeltreffende actuariële functie:
a) zij coördineert de berekening van technische 

voorzieningen;
b) zij zorgt ervoor dat de gebruikte methodieken 

en onderliggende modellen en de bij de bereke-
ning van technische voorzieningen gehanteerde 
aannames correct zijn;

c) zij beoordeelt of genoeg gegevens worden 
gebruikt bij de berekening van technische voor-
zieningen, en zij beoordeelt de kwaliteit ervan;

d) zij toetst de beste schattingen (‘best estimates’) 
aan de ervaring.

Artikel 76: Algemeen 

Lid 2 
De waarde van de technische voorzieningen moet 
overeenstemmen met het huidige bedrag dat een 
verzekerings- of herverzekeringsonderneming 
zou moeten betalen indien zij haar verzekerings- 
en herverzekeringsverplichtingen met onmid-
dellijke ingang op een andere verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming zou overdragen. 

Lid 4
Technische voorzieningen worden op een prudente, 
betrouwbare en objectieve wijze berekend.

Appendix 

1  Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/ 
2019/04/03/kamerbrief-over-informatievoorziening-zorguitgaven- 
en-aanbevelingen-commissie-transparantie-en-tijdigheid

2  Bron: https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/ 
2019/12/19/handboek-informatie-zorgverzekeringswet-2020

3  Bron: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32009L0138&from=en
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Appendix 
Artikel 77: Berekening van de technische  
voorzieningen

Lid 1
De waarde van technische voorzieningen is gelijk 
aan de som van een beste schatting en een risico-
marge zoals beschreven in de leden 2 & 3. 

Opmerking: de benoemde risicomarge is niet relevant 
voor de best practices.

Lid 2
De beste schatting stemt overeen met het kans-
gewogen gemiddelde van toekomstige kas- 
stromen, waarbij rekening wordt gehouden met 
de tijdswaarde van geld (verwachte contante 
waarde van toekomstige kasstromen) en gebruik 
wordt gemaakt van de relevante risicovrije rente-
termijnstructuur.

Bij de berekening van de beste schatting wordt 
uitgegaan van geactualiseerde en betrouwbare 
informatie en realistische aannames en worden 
deugdelijke, toepasselijke en relevante actuariële 
en statistische methoden gebruikt.

De kasstroomprognose die bij de berekening van 
de beste schatting wordt gebruikt, houdt rekening 

met alle instroom en uitstroom van kasmiddelen 
die nodig zijn voor de afwikkeling van de verzeke-
rings- en herverzekeringsverplichtingen geduren-
de de looptijd ervan.

Artikel 82: Gegevenskwaliteit en gebruik van 
benaderingen, met inbegrip van ad hoc  
methoden voor technische voorzieningen 
De lidstaten zorgen ervoor dat verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen beschikken over 
interne processen en procedures om de ade-
quaatheid, volledigheid en juistheid te waar-
borgen van de gegevens waarvan gebruik wordt 
gemaakt bij de berekening van hun technische 
voorzieningen. 

Artikel 83: Toetsing aan de praktijkervaring
Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen 
beschikken over processen en procedures die 
ervoor zorgen dat de beste schattingen en de 
aannames voor de berekening van de beste 
schattingen regelmatig worden getoetst aan de 
praktijkervaring.

Wanneer bij deze toetsing blijkt dat de door 
verzekerings- of herverzekeringsonderneming 
verrichte berekeningen van de beste schatting 
systematisch afwijken van de praktijkervaring, 

corrigeert de betrokken onderneming de gehan-
teerde actuariële methoden en/of aannames naar 
behoren.

2. Gedelegeerde verordening: (EU) 2015/35 van 
de commissie4 

Afdeling 2: Gegevenskwaliteit 

Artikel 19: Bij de berekening van de technische 
voorziening gebruikte gegevens 
1. De bij de berekening van de technische voor-

zieningen gebruikte gegevens worden pas als 
volledig in de zin van artikel 82 van Richtlijn 
2009/138/EG aangemerkt wanneer aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan: 
a) de gegevens bevatten voldoende histo- 

rische informatie om de kenmerken van de 
onderliggende risico’s te beoordelen en om 
trends in de risico’s te onderkennen; 

b) de gegevens zijn beschikbaar voor elk van 
de relevante homogene risicogroepen 
waarvan bij de berekening van de tech- 
nische voorzieningen wordt gebruik- 
gemaakt en er worden geen relevante 

 gegevens zonder motivering buiten be-
schouwing gelaten bij de berekening van de 
technische voorzieningen.

2. De bij de berekening van de technische voorzie-
ningen gebruikte gegevens worden pas als juist 
in de zin van artikel 82 van Richtlijn 2009/138/
EG aangemerkt wanneer aan alle volgende 
voorwaarden is voldaan: 
a) de gegevens bevatten geen materiële fouten; 
b) de voor dezelfde schatting gebruikte 

gegevens van verschillende perioden zijn 
consistent; 

(c)  de gegevens worden tijdig en consistent in 
de tijd geregistreerd. 

3. De bij de berekening van de technische voor-
zieningen gebruikte gegevens worden pas als 
adequaat in de zin van artikel 82 van Richtlijn 
2009/138/EG aangemerkt wanneer aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan: 
a) de gegevens beantwoorden aan de doelen 

waarvoor zij zullen worden gebruikt; 
b) de omvang en de aard van de gegevens 

garanderen dat de schattingen die bij de  
berekening van de technische voorzieningen 
op basis van de gegevens worden gemaakt, 
geen materiële schattingsfout bevatten;

4  Bron: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri= 
OJ:L:2015:012:FULL&from=EN

Ramingsproces
Procesbeschrijving 
en Uitgangspunten- 
document

Data verzamelen en 
prepareren

Technische  
ramingen 

Beleidsmatige 
ramingen Best estimate Evaluatie AppendixInleiding

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:012:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:012:FULL&from=EN


c) de gegevens zijn consistent met de aan-
namen die ten grondslag liggen aan de 
actuariële en statistische methoden die bij 
de berekening van de technische voorzie-
ningen daarop worden toegepast;

d) de gegevens weerspiegelen op adequate 
wijze de risico’s waaraan de verzekerings- 
of herverzekeringsonderneming in verband 
met haar verzekerings- en herverzekerings-
verplichtingen is blootgesteld; 

e) de gegevens zijn op transparante en ge-
structureerde wijze verzameld, verwerkt en 
toegepast volgens een gedocumenteerd 
proces dat alle volgende elementen omvat: 
i) de vaststelling van criteria voor de  

gegevenskwaliteit en een beoordeling 
van de gegevenskwaliteit, met inbegrip 
van specifieke kwalitatieve en kwan-
titatieve normen voor verschillende 
gegevensbestanden; 

ii) het gebruiken en maken van aannamen 
bij de verzameling, verwerking en toe-
passing van gegevens; 

iii) het proces voor het verrichten van  
actualiseringen van gegevens, met in- 
begrip van de frequentie van actuali- 
seringen en de omstandigheden die tot 
extra actualiseringen aanleiding geven; 

f) verzekerings- en herverzekeringsonder- 
nemingen dragen er zorg voor dat hun gege-
vens op consistente wijze in de tijd worden 
gebruikt bij de berekening van de tech- 
nische voorzieningen. Voor de toepassing 
van punt b) wordt een schattingsfout bij de 
berekening van de technische voorzieningen 
als materieel aangemerkt wanneer deze 
de besluitvorming of het oordeel van de 
gebruikers van de uitkomst van de bereke-
ning, met inbegrip van de toezichthoudende 
autoriteiten, kan beïnvloeden.

4. Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen 
mogen gebruikmaken van gegevens die uit een 
externe bron afkomstig zijn, op voorwaarde dat 
zowel aan de vereisten van de leden 1 tot en met 
4 als aan alle volgende vereisten is voldaan:
a) de verzekerings- en herverzekerings- 

ondernemingen kunnen aantonen dat het 
gebruik van deze gegevens passender is 
dan het gebruik van gegevens die uitslui-
tend uit een interne bron afkomstig zijn;

b) de verzekerings- en herverzekerings- 
ondernemingen kennen de oorsprong  
van de gegevens en de aannamen of  
methodologieën die voor de verwerking 
van deze gegevens worden gehanteerd; 

c) de verzekerings- en herverzekeringsonder-
nemingen onderkennen alle trends in deze 
gegevens en de variatie, in de tijd of naar-
gelang van de gegevens, van de aannamen 
of methodologieën voor het gebruik van 
die gegevens;

d) de verzekerings- en herverzekeringsonder-
nemingen kunnen aantonen dat de onder 
b) en c) bedoelde aannamen en methodo-
logieën de kenmerken van de portefeuille 
verzekerings- en herverzekeringsverplich-
tingen van de verzekerings- of herverzeke-
ringsonderneming weerspiegelen. 

Appendix 

Ramingsproces
Procesbeschrijving 
en Uitgangspunten- 
document

Data verzamelen en 
prepareren

Technische  
ramingen 

Beleidsmatige 
ramingen Best estimate Evaluatie AppendixInleidingInleiding


	Home
	Inleiding
	Ramingsproces
	Procesbeschrijving
	Data verzamelen
	Technische ramingen
	Beleidsmatige ramingen
	Best estimate
	Evaluatie
	Appendix 1
	Appendix 2
	Appendix 3

