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Voorbeeld Intranetbericht 

IZA premie basisverzekering 2015 niet goedgekeurd! 

VNG, IPO en UvW onderhandelen elk jaar met IZA en Zilveren Kruis Achmea over de hoogte van de 
premies voor de collectieve ziektekostenverzekering. Zowel de basispremie als de premies voor de 
aanvullende verzekeringen worden dan vastgesteld op basis van de contractueel bepaalde afspraken. 
Helaas is de premie voor de basisverzekering voor het jaar 2015 van IZA niet goedgekeurd door VNG, 
IPO en UvW. IZA heeft de premie nu éénzijdig hoger vastgesteld. 

Waarom hebben de VNG, IPO en UvW de premie niet goedgekeurd? 
De premie is niet goedgekeurd omdat IZA de premie extra wilde verhogen bovenop de mogelijkheden 
in het contract en de uitleg die ze hiervoor hebben gegeven.  
IZA vindt dat haar solvabiliteit versterkt moet worden. In 2013 hebben de VNG, IPO en UvW met IZA 
afgesproken dat dit argument voor de premie 2015 niet gebruikt mag worden. 
De solvabiliteit van IZA ligt ruim boven de hogere eis van de toezichthouder De Nederlandsche Bank 
zoals deze gesteld gaat worden vanaf 2016.  
IZA geeft aan dat zij in 2015 een extra premie-verhoging wil omdat zij vanaf 2016 haar solvabiliteit wil 
vergroten omdat deze mogelijk te veel daalt door de grote veranderingen in de zorg. 

Wat betekent dit voor u? 
Het lopende contract wordt in ieder geval door VNG, IPO en UvW voor het komend jaar 
gerespecteerd en houdt u dus uw collectiviteitskorting. Op www.gezondsamenpolis.nl vindt u 
veel informatie over de collectieve zorgverzekeringen die Zilveren Kruis en IZA aanbieden aan 
medewerkers bij gemeenten, provincies en waterschappen. Ook kunt u daar na lezen wanneer u 
in aanmerking komt voor de tegemoetkoming ziektekosten. 
Zowel IZA als Zilveren Kruis zullen hun verzekerden voor 19 november een aanbod doen voor 
verlenging van de afgesloten zorgverzekering in 2015. 

http://www.gezondsamenpolis.nl/
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