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Kerncijfers  
(x € 1.000.000,-) 2007 2006 2005 
    

Premies en bijdragen 4.250 4.348 3.939 
Per verzekerde in euro’s € 1.657,- € 1.688,- € 1.512,- 
    
Uitkeringen ziektekosten 4.184 4.260 3.742 
Als % van de premies en bijdragen 98% 98% 95% 
Per verzekerde in euro’s € 1.631,- € 1.654,- € 1.437,- 
Mutatiepercentage - 1% 15% - 
    
Kosten van beheer 169 166 167 
Als % van de premies en bijdragen 4% 4% 4% 
Per verzekerde in euro’s € 65,- € 64,- € 64,- 
    
Resultaat technische rekening - 40 - 79 115 
Resultaat niet-technische rekening 61 70 93 
Totaal resultaat 21 - 9 208 
    
Eigen vermogen 1.343 1.356 1.407 
Als % van de premies en bijdragen 32% 31% 36% 
Als % van de vereiste solvabiliteit 328% 338% 443% 
    
Uit te keren ziektekosten op 31-12 1.247 1.218 1.122 
Als % van de uitkeringen ziektekosten 30% 29% 30% 
    
Gemiddeld aantal verzekerden I 2.596.800 2.609.100 2.604.700 
Groei - 0,5% 0,2% - 
    
Aantal personeelsleden (fte) 2.137 2.296 2.361 
Aantal verzekerden per fte 1.215 1.136 1.103 

 

                                                           
I Hierin zijn 32.000 (2006: 33.000) verdragsverzekerden wonend in Nederland begrepen, waarvan de uitkeringen van 

ziektekosten ten laste komen van CVZ. Hiermee is rekening gehouden in de premies en uitkeringen per verzekerde. 
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1 Aanbieding door de Raad van Bestuur 
 
 
Voor u ligt het Maatschappelijk Verslag 2007 van CZ Actief in Gezondheid in Tilburg (CZ). 
CZ geeft hiermee aan klanten, zorgverleners, maatschappelijke groeperingen, personeel, 
toezichthouders en overige geïnteresseerden inzicht in haar doelstellingen, activiteiten en 
resultaten over 2007.  
 
Het verslag is opgesteld volgens de richtlijnen van het Informatiemodel Maatschappelijk 
Verslag 2007 van Zorgverzekeraars Nederland. Daarmee voldoet CZ ook aan het 
informatiemodel Uitvoeringsverslag Zorgverzekeringswet 2007 van de Nederlandse 
Zorgautoriteit, de verslaggevingsvoorschriften zoals opgenomen in Titel 9, Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote 
rechtspersonen. 
 
CZ is een economische en organisatorische eenheid. CZ omvat verschillende rechtspersonen 
die de kernactiviteit verzekeren van ziektekosten uitvoeren of daarmee rechtstreeks 
samenhangen. Dit zijn de volgende rechtspersonen: 
• Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar 

U.A. 
• Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars groep Aanvullende 

verzekering Zorgverzekeraar U.A. 
• OZ zorgverzekeringen N.V. 
• CZ Zorgkantoor B.V. 
• Stichting CZ Lourdes 
• Stichting OZ beheer 
• Stichting Huisvesting CZ Verzekeraars 
• Stichting Bevordering Zorginitiatieven 
  
In het Maatschappelijk Verslag vindt u een profielschets van de CZ-organisatie, de hoofdlijnen 
van strategie en algemeen beleid en de geconsolideerde financiële en niet-financiële resultaten 
over 2007 in relatie tot de labels CZ en OZ. Ook krijgt u in dit verslag een vooruitblik op 2008. 
In de financiële verantwoording van CZ is, naast de geconsolideerde financiële gegevens van 
bovenstaande rechtspersonen, de enkelvoudige jaarrekening van de Onderlinge 
Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar U.A. opgenomen. 
Ook de niet-financiële gegevens gaan over de zorgverzekering èn de aanvullende verzekering. 
Daar waar dit niet het geval is, staat dit vermeld. Waar het relevant is, vindt u ook de 
vergelijkende cijfers over 2006. 
 
Tilburg, 26 maart 2008 
 
Raad van Bestuur,  
 
drs. M.A.M. Leers, voorzitter 
drs. E.C. van Vliet 
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2 Verslag van de Raad van Commissarissen 
 
De Raad van Commissarissen heeft in 2007 zes keer vergaderd. Twee keer werd vergaderd 
zonder de Raad van Bestuur. In deze vergaderingen kwam het eigen functioneren en de relatie 
met de Raad van Bestuur aan de orde. Ook kwamen de voorzitter van de Raad van 
Commissarissen en de voorzitter van de Raad van Bestuur een keer per maand bijeen.  
 
De Commissies van de Raad van Commissarissen kwamen in 2007 afzonderlijk bijeen. Ze 
adviseerden de Raad van Commissarissen over de behandelde onderwerpen. 
De Financiële Commissie kwam vier keer samen. Vooral de afronding van de besluitvorming 
tot inrichting van het fiduciair vermogensbeheer was hierbij een belangrijk en intensief 
onderwerp. Samen met de fiduciair vermogensbeheerder en de externe beleggingsadviseur 
werden ook het beleggingsbeleid en de resultaten geëvalueerd. Bovendien zijn met de Raad 
van Bestuur, de externe en interne accountant en de financieel directeur de jaarresultaten 
besproken. 
De Remuneratie Commissie kwam drie keer samen. Hierbij kwamen het rooster van aftreden 
van de Raad van Commissarissen en de Ledenraad en de inrichting en het functioneren van de 
Verzekerden Advies Platforms ter sprake. Met de leden van de Raad van Bestuur werd hun 
functioneren besproken. De honoreringen van de Raad van Commissarissen, de Ledenraad en 
de Raad van Bestuur werden met de reguliere CAO-indexering aangepast. Ook werd de 
kostenvergoeding van de leden van de Verzekerden Advies Platforms vastgesteld. 
 
In 2007 zijn drie onderwerpen vaak besproken tijdens bijeenkomsten van de Raad van 
Commissarissen:  
• de interne organisatie, het bedrijfsplan en bedrijfsrapportages; 
• de ontwikkelingen die samenhangen met de invoering van de nieuwe zorgverzekering; 
• het besluit om de Delta Lloyd zorgportefeuilles te kopen (ca. 700.000 verzekerden). 
 
De rapportages laten duidelijk zien wat de financiële en niet-financiële ontwikkelingen zijn van 
de verschillende rechtspersonen. Ook tonen de rapportages de (beheersing van) risico’s. Een 
belangrijk onderwerp hierbij is ook de voortgang van de integratie van de ict-systemen van CZ 
en OZ. Sinds 1 januari 2008 voert de hele organisatie met één uniform backofficesysteem de 
zorgverzekeringen uit. Ook is er uniforme beleids- en stuurinformatie. Het label 
OZ zorgverzekeringen is per 1 januari 2008 vervallen. Alle zorgverzekeringen vallen nu onder 
de naam CZ Actief in Gezondheid. 
 
Voor de koop en daarna integratie van de zorgverzekeringlabels van de Delta Lloyd Groep 
binnen CZ heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) op 20 augustus 2007 
aangegeven dat hiervoor geen vergunning is vereist. In december 2007 hebben de verschillende 
partijen de overeenkomsten ondertekend. Deze overeenkomsten zijn afgeleid van de 
basisovereenkomst van 12 juli 2007. Ook zijn we gestart met een aantal voorbereidingen. Zo 
kan CZ als risicodragende verzekeraar naar verwachting op 1 januari 2009 de 
zorgverzekeringen onder de labels OHRA, Delta Lloyd en ABN AMRO zonder grote 
problemen overnemen.  
 
In het kader van behoorlijk ondernemingsbestuur heeft de Raad van Commissarissen besloten 
de Corporate Governance Code daar waar mogelijk toe te passen. In 2007 zijn initiatieven 
genomen voor verbeteringen op het gebied van behoorlijk bestuur. De Raad heeft de benodigde 
aanpassingen goedgekeurd. 
  
In 2007 hebben de leden van de Raad van Commissarissen en de Ledenraad twee 
themavergaderingen bijgewoond. De leden van de Ledenraad zijn ook lid van één van de 
Verzekerden Advies Platforms, die in de verschillende regio’s drie keer bij elkaar kwamen. In 
die bijeenkomsten kwamen bijvoorbeeld aan de orde: de zorggidsfunctie van CZ, de gevolgen 
daarvan voor de zorginkoop en de daarmee samenhangende zorginitiatieven van CZ. Ook werd  
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een presentatie gegeven over de doelstelling, activiteiten en daaruit voortvloeiende innovaties 
bij CbusineZ. 
 
Het Maatschappelijk Verslag 2007 van CZ, waaronder het jaarverslag, het uitvoeringsverslag 
en de jaarrekeningen van CZ, is besproken aan de hand van het verslag van de Financiële 
Commissie. Het Maatschappelijk Verslag werd door de Raad van Commissarissen vastgesteld. 
Wij stellen de Ledenraad voor het Maatschappelijk Verslag 2007 goed te keuren en de Raad 
van Bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2007 en de Raad van 
Commissarissen voor het gehouden toezicht. 
 
Per 1 oktober 2007 heeft de heer E.D. Boer, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur, afscheid 
genomen van onze organisatie. Als voorzitter van de Raad van Bestuur van fusiepartner 
OZ zorgverzekeringen heeft de heer Boer ruim 14 jaar die organisatie tot een sterke speler 
gemaakt op de zorgverzekeringsmarkt in West-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen. De Raad van 
Commissarissen is de heer Boer zeer dankbaar voor die inzet en spreekt zijn waardering uit 
voor de wijze waarop hij gestalte heeft gegeven aan het tot stand brengen van de fusie tussen 
CZ en OZ. 
 
In de ledenraad zijn per 1 juni 2007 de heren Holtrop, Slootweg en van Schuilenburg gekozen. 
De heer van Hoof werd herkozen per 31 december 2007. Op 1 januari 2008 zijn de heren 
Brouwer en Chevalier teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen. Voor hun 
jarenlange inzet in de verschillende bestuurlijke gremia bij CZ en haar rechtsvoorgangers is 
onze organisatie hen dankbaar.  
 
Tot slot wil de Raad vooral ook alle werknemers bedanken voor hun bijdrage aan onze 
organisatie in 2007. 
 
 
 
Tilburg, 17 april 2008 
 
 
drs. A.N.A.M. Smits 
voorzitter 
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3 Verslag van de Raad van Bestuur 

“2007: onverminderd dynamisch, onstuimig en succesvol” 

3.1 Inleiding 
Risicobeheer 
Het nieuwe jaar begon met de gevolgen van de grote crash eind 2006 in de computerruimte in 
Tilburg. Deze crash was veroorzaakt door een brandbeveiligingsinstallatie die in werking trad. 
Hierdoor werd zo goed als het volledige in- en externe digitale verkeer van de CZ-organisatie 
getroffen. Als we nu terugkijken, kunnen we concluderen dat onze organisatie zonder 
noemenswaardige problemen via de uitwijkfaciliteit in onze locatie Breda de in- en uitgaande 
verkeersstromen correct en tijdig heeft verwerkt. Dat onderstreept nog eens de kwaliteit van 
onze mensen, hun flexibiliteit maar vooral ook de voordurende noodzaak om maximale 
aandacht te besteden aan risicomanagement op allerlei onderdelen. De uitval van ons 
computercentrum in Tilburg heeft duidelijk gemaakt dat risicobeheer van levensbelang is voor 
onze organisatie. Dat vergt meer dan het actueel houden van de draaiboeken met de “wat als 
....” instructie. Het is vooral het vergroten van de risicoalertheid van onze medewerkers. Dit is 
makkelijker gezegd dan gedaan. Dat bleek bijvoorbeeld uit de niet-adequate reactie op een 
ontdekt lek in het digitale offertetraject eind 2007. Door hierover naar binnen en buiten open te 
communiceren bleven de gevolgen van deze nalatigheid gelukkig beperkt. In 2008 structureren 
we daarom het proces rond risicomanagement (voorkomen, opsporen, beheersen en 
actualiseren) nadrukkelijker binnen alle activiteiten. Dit gebeurt op basis van een top 5 risico 
inventarisatie, gebaseerd op de doelstellingen 2008 per divisie.  

Speerpunten Zorg 
“Pillen duur door gebrek aan prijsvechters”. Deze kop in de Volkskrant van 9 januari 2008 
geeft kernachtig weer waar de schoen wringt als het gaat om de marktwerking in de zorg. Door 
een pervers vergoedingssysteem van medicijnen blijft de prijs die de verzekeraar moet betalen 
voor merkloze pillen veel te hoog in relatie tot de feitelijke inkoopprijs. Hierdoor profiteren 
apothekers van flinke kortingen. Hierdoor wordt de zorgverlenerfunctie van de apotheker 
overschaduwd door het profijt wat uit de handelsrol wordt opgestreken. Alle landelijke 
maatregelen ten spijt blijft het doormodderen.  
CZ blijft zich sterk maken voor een drastische verandering van het vergoedingenstelsel voor 
merkloze pillen. Het preferentiebeleid zien wij daartoe als middel. Dit beleid kunnen we pas 
loslaten als de bonussen en kortingen drastisch verlagen door aanpassing van het prijs- en 
vergoedingenbeleid. De kerntaak van de apotheker, zorgen voor het juiste middel en letten op 
het juiste gebruik, komt dan centraal te staan. Door de organisatie van ketenzorg voor 
chronisch zieken komt nadrukkelijker dan ooit de vraag van de toegevoegde waarde van de 
apotheker op tafel. De farmaketens hebben wij gevraagd over die toegevoegde waarde 
bindende afspraken met ons te maken. Zij weten wat er op het spel staat. Er zijn interessante 
alternatieven. 
De bekostiging van andere zorgverstrekkingen en het uiteindelijke effect op het realiseren van 
meer zorg per euro premie is een onderwerp dat natuurlijk verder reikt dan de wereld van de 
pillen. Maar ook hiervoor geldt dat bij gebrek aan operationeel risico, concurreren op kwaliteit 
en daarmee samenhangend specialiseren te langzaam van de grond komt. Daarom pleiten wij 
voor het fors vergroten van het operationele risico voor zowel zorgverleners als 
zorgverzekeraars. Dit kan door snelle afbouw van comfortzones zoals nacalculatie, budgetten 
en dergelijke. Het tempo waarin wordt voorgesteld binnen de ziekenhuizen de budgettering af 
te schaffen en over te gaan naar prestatiefinanciering is te laag. Bovendien wordt het door de 
invoering van maatstafconcurrentie erg ingewikkeld. De invoering van dit instrument komt 
erop neer dat als de prijzen van ziekenhuisdiensten lager zijn dan de maatstaf het ziekenhuis 
winst maakt. Komt een ziekenhuis daar boven, dan maakt het verlies. De prijzen van de 
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diensten moeten dan wel gekoppeld worden aan het gemiddelde zorgzwaarte nivo van het 
ziekenhuis. Dat is ook meteen de zwakte van dit systeem. Stop met die invoering en breidt het 
B segment per 2009 uit naar 40% van de gemiddelde ziekenhuisomzet. Voor de 
zorgverzekeringssector zijn wij voorstander van het afschaffen van de nacalculatie op alle 
budgetcomponenten met ingang van 2009. 
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) staat politiek volop in de belangstelling 
als het gaat om houdbaarheid op korte en lange termijn en het bereiken van meer kwaliteit en 
doelmatigheid. Wij willen een aanpassing die ertoe leidt dat de op genezing gerichte zorg 
overgeheveld wordt naar de Zorgverzekeringswet. Dit is vergelijkbaar met de besluitvorming 
met betrekking tot de geestelijke gezondheidszorg. Door deze aanpassing krijgen we zowel 
inhoudelijke als financiële samenhang met de ketenzorg in de Zorgverzekeringswet. Die 
overheveling kan plaatsvinden per 2009. Per 2010 kan dan daadwerkelijk via de systematiek 
van de verzekeraarsbudgettering risico worden gelopen. Voor dat onderdeel is dan ook de 
zorgkantoorfunctie niet meer aan de orde. De AWBZ blijft intact voor alle gehandicaptenzorg 
en de niet op genezing gerichte zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg en verpleging en 
verzorging, met handhaving van de bestaande financierings-systematiek. 

Gidsfunctie 
CZ heeft ervoor gekozen klanten te ondersteunen bij de keuzes die zij maken. Dit doen we 
door onderscheidende afspraken te maken met zorgverleners (zorginkoop). Om zorginkoop 
verder te verbeteren, hebben we kwaliteitsindicatoren ontwikkeld. We haken daarvoor aan bij 
bestaande standaarden. Maar ook de meningen en wensen van patiënten nemen we mee in de 
afspraken die we met zorgverleners maken. Om tegemoet te komen aan de wensen van een 
second opinion voor mensen met een levensbedreigende ziekte, zijn we in 2007 gestart met 
bemiddeling via ‘Best Doctors’. Hierdoor kunnen onze klanten als zij dat willen een tweede 
mening krijgen van een internationaal specialist. Het gaat daarbij om specialisten die op hun 
vakgebied tot de top behoren. De reacties van betrokkenen en van de behandelend specialisten 
zijn zeer positief. 
De komende jaren zijn vooral de thema’s planbare (ziekenhuis)zorg en chronische zorg onze 
speerpunten. De chronische zorg is nu enorm versnipperd over allerlei zorgverleners. 
Samenwerking is er nauwelijks. Hierdoor is de kwaliteit van de zorg soms laag en soms is er 
zelfs sprake van onderbehandeling. In 2006 zijn wij gestart met de diabeteszorg in ketenzorg te 
organiseren. Het doel is eind 2008 60% van CZ klanten met diabetes, zorg te laten krijgen van 
een diabetes zorggroep (DZG). Dit is een groep eerstelijns zorgverleners (bijvoorbeeld huisarts 
en diabetesverpleegkundige) die structureel samenwerken. CZ betaalt de diabetes zorggroep 
één tarief voor de behandelingen die we zijn overeengekomen. Dit tarief is gebaseerd op 
algemeen aanvaarde richtlijnen (de NDF diabetesstandaard). 
Voor de planbare zorg zetten we het beleid voort. Dit betekent dat we benoemde prestaties, 
gekoppeld aan standaarden en protocollen, overeenkomen. Die prestaties maken we via onze 
online zoekmachine ‘Zoek een dokter’ zichtbaar voor klanten. Door alleen overeenkomsten te 
sluiten met zorgverleners die aan onze kwaliteitseisen voldoen en door voorbereidingen te 
treffen om vanaf 2009 via financiële prikkels (bijv. geen eigen risico inhouding) verzekerden te 
laten kiezen voor voorkeursaanbieders, komt het maken van onderscheid tussen zorgaanbieders 
stap voor stap dichterbij. Ons doel is duidelijk: met ondermaats presterende zorgverleners en 
instellingen willen we geen overeenkomst. 

Alles in één keer goed (operational excellence) 
In 2007 hebben we bij de afstemming en integratie van de administratieve organisatie en 
informatietechnologie, mede door de fusie van CZ en OZ, veel nadruk gelegd op kwaliteit en 
tijdigheid. Dagelijks monitoren we de resultaten. Dit maken we zichtbaar met een 
‘weerbericht’ (zonnig = goed, regen = slecht enzovoorts). Alle collega’s kunnen zo meteen 
zien hoe de werkzaamheden zich verhouden tot de normen. Dit weerbericht is rechtstreeks 
gekoppeld aan de dagelijkse inkomende en uitgaande gegevens uit de verzekerden- en 
notaverwerkingsadministratie. Ook hebben we de vertaling van de ambities en de stand van 
zaken m.b.t. onderhanden werk bij de divisie Zorg zichtbaar gemaakt. Door dit instrument kan 
dan ook veel alerter en directer worden bijgestuurd. Zelfs over locaties en afdelingen heen, als 
dat nodig is. Zo heeft dit instrument inmiddels zijn waarde bewezen. Aan de ene kant 
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optimaliseren we personele inzet en aan de andere kant maken we operationele doelstellingen 
zichtbaar. Het resultaat is dat nu een groot aantal processen al lange tijd een zonnig beeld laat 
zien tegen scherp koersen op interne kosten van beheer. 
Er is ook veel tijd besteed aan het voorbereiden van de overheveling van de curatieve GGZ 
naar de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2008. De onduidelijkheid over de eigen bijdrage 
psychotherapie en de uiteindelijke besluitvorming op dat gebied door VWS heeft ervoor 
gezorgd dat het voor CZ niet mogelijk is om op adequate wijze invulling te geven aan deze 
regeling in 2008. 

CZ en OZ 
De doelstelling tot volledige integratie van de personele- en ict-organisatie eind 2007 werd 
behaald. De verzekerdenmutaties en declaraties worden vanaf 2008 via één systeem (MARS) 
verwerkt. De afwikkeling van declaraties van vóór 2008 gebeurt nog via het IKAZ-systeem. 
Dit is het systeem dat OZ gebruikte voor de verwerking van gegevens. Procedures voor het 
registreren en afwikkelen van declaraties lopen vanaf 2008 gelijk. Om medewerkers de meest 
geschikte werkplekken te geven en de huisvesting ook doelmatig te maken, is een aantal 
afdelingen van Breda naar Tilburg verhuisd en ook andersom. Volgens de doelstelling is het 
OZ-label eind 2007 afgebouwd. De OZ-verzekerden zijn via verschillende uitingen op de 
hoogte gebracht van de veranderingen. Bovendien zijn de nieuwe polissen voor 2008 alleen 
onder CZ-label aangeboden. Deze omzetting heeft nauwelijks gevolgen gehad als we kijken 
naar veranderingen in de verzekerdenpopulatie. 

Zorgverzekeringsmarkt 
Het aantal zorgverzekeraars in Nederland neemt af doordat een aantal verzekeraars samengaat. 
CZ is qua verzekerdenaantal de derde zorgverzekeraar van Nederland. Landelijk gezien is er in 
2007 sprake van een lichte toename van de marktconcentratie ten opzichte van 2006. De 
grootste zorgverzekeraars hebben hun aandeel verder vergroot. In het jaar 2005-2006 kwam 
zo´n 25% van de verzekerden in beweging. Ook waren er grote verschillen in de groei van 
verzekerdenaantallen bij verzekeraars. In 2006-2007 viel de dynamiek terug naar een niveau 
van 4,5%. Er waren geen extreme verschillen in groei en de meeste verzekeraars schommelden 
tussen -1% en +1% netto groei.  
Collectieve contracten zijn een belangrijk instrument om grote groepen van verzekerden te 
binden. In twee jaar tijd is het aandeel collectief verzekerden landelijk gegroeid van nog geen 
30% naar bijna 60% begin 2008. We verwachten dat de snelheid waarmee verzekerden een 
collectieve verzekering afsluiten, afneemt. De vullingsgraad binnen de collectiviteiten neemt 
nauwelijks meer toe. De collectiviteitkorting als belangrijkste keuzefactor zal aan terrein 
verliezen. Hierdoor neemt het belang van een kwalitatieve meerwaarde als stuurmiddel voor 
zowel de collectieve contractant als de individuele deelnemers toe. Als gevolg van de 
overname van de zorgverzekeringsportefeuille van Delta Lloyd/OHRA zal het collectief 
aandeel bij CZ toenemen. 

CZ en Delta Lloyd Groep (DLG) 
Half 2007 zijn besprekingen gestart om de zorgportefeuille van DLG over te nemen. Het gaat 
om de portefeuille onder de labels OHRA, Delta Lloyd en ABN AMRO verzekeringen. Daarbij 
gaat het om ongeveer 700.000 verzekerden. Eind 2007 hebben we overeenstemming bereikt 
over de voorwaarden waaronder CZ per 1 januari 2009 de risicodrager wordt voor de 
zorgverzekerden onder deze labels. DLG krijgt exclusiviteit om verzekeringen voor schade en 
leven aan te bieden aan klanten van CZ.  
De uitbreiding van de portefeuille biedt een steviger basis voor het bedingen en realiseren van 
(landelijke) zorginkoopvoordelen. Verder kunnen we Delta Lloyd- en OHRA-producten die 
samenhangen met zorgverzekeringen onder de naam CZ aanbieden. Hiermee kunnen we nog 
betere, samenhangende oplossingen bieden. Bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfs-
gezondheid, verzuimmanagement, interventie, re-integratie en verzekeringsproducten die de 
risico’s op deze terreinen afdekken.  
Onze doelstelling is per 1 januari 2009 de zorgverzekerden op te nemen in de CZ-systemen. 
Ook nemen we het personeel dat werkt in Den Haag als werknemer op in de CZ-organisatie. In 
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2008 biedt CZ, waar het gewenst of noodzakelijk is, al ondersteuning bij de backoffice en 
zorginkoop. Hierbij houden we rekening met de eigen verantwoordelijkheid die DLG heeft 
voor de exploitatie, naleving van relevante regelgeving en verantwoording naar externe en 
interne toezichthouders. Deze verantwoordelijkheid heeft DLG tot ultimo 2008.  

Onze medewerkers 
In de hele organisatie ligt veel nadruk op het zorgen voor tevreden klanten. Door voortdurend 
te meten hoe tevreden klanten zijn, kunnen we meteen zien waar extra aandacht nodig is. Om 
klanttevredenheid te vergroten, krijgen medewerkers met direct klantencontact sinds 2007 een 
klein geldbedrag. Met dit geld kunnen zij zelf meteen problemen oplossen. Dit initiatief blijkt 
een succes. Natuurlijk is niet alles met een geldbedrag op te lossen. Het is wel een praktisch 
middel om medewerkers naast verantwoordelijkheid ook bevoegdheid te geven. Onze 
organisatie groeit, we zijn ambitieus in ons streven de klant te ondersteunen in een bestel dat 
voortdurend verandert. Dat schept verwachtingen. We zien dat we elk jaar meer stappen zetten 
in de richting van het realiseren van onze prestatieafspraken. Wij spreken dan ook onze dank 
uit naar onze medewerkers die met alle hoogte- en dieptepunten 2007 gemaakt hebben tot wat 
het werd, namelijk onverminderd dynamisch, onstuimig en succesvol.  
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3.2 CZ organisatie 

3.2.1  Profiel van de organisatie 

Aard van de activiteiten 
CZ is een economische en organisatorische eenheid met als kernactiviteiten: 
• de uitvoering van de verplichte verzekering tegen ziektekosten als zorgverzekeraar. Deze 

activiteiten vloeien voort uit de Zorgverzekeringswet (Zvw); 
• de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) voor instellingen in 

de regio’s Zeeland, West- en Zuidoost-Brabant, Zuid-Hollandse eilanden en Zuid-Limburg 
als zorgkantoor en uitvoeringsorgaan;  

• het verzekeren van ziektekostenrisico’s die niet door de wettelijke verzekering tegen 
ziektekosten worden gedekt. 

 
CZ is een innovatieve zorgverzekeraar met 2.396 personeelsleden en circa 2,6 miljoen 
verzekerden. CZ is een van de grootste zorgverzekeraars in Nederland met een omzet (premies 
en bijdragen) van bijna 4,3 miljard euro (exclusief zorgkosten AWBZ van circa 3,8 miljard 
euro). 

Dienstverlening 
De klant staat bij CZ voorop. Een goede dienstverlening draagt bij aan het behoud van 
bestaande verzekerden en het werven van nieuwe verzekerden. Een goede bereikbaarheid, 
korte doorlooptijden en de kwaliteit van de informatie spelen daarbij een belangrijke rol. 
Vanuit een netwerk van servicekantoren en via de operationele en andere service-afdelingen 
wordt voor een belangrijk deel invulling gegeven aan de dienstverlening. Deze is vooral gericht 
op het zorg-verzekeren. CZ levert daarnaast ook gezondheids- en zorgdiensten. Voorbeelden 
hiervan zijn: CZ Zorgservice, CZ Gezondheidslijn, CZ Verhaalservice, CZ Bedrijf en 
Gezondheid(bedrijfszorg), second opinions via Best Doctors en e-health-concepten in de 
gezondheidszorg. De laatstgenoemde dienst bestaat uit speciale websites met content voor 
eigen klanten en dienstverlening aan zorgaanbieders. 
 
De hoofdlocaties van CZ zijn in Tilburg, Breda, Goes en Sittard. CZ heeft 22 servicekantoren 
verspreid over Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Daarnaast zetten we 
mobiele kantoren in de verschillenden regio´s in. In heel Nederland heeft CZ een groot aantal 
assurantietussenpersonen en makelaars. Zij verkopen CZ-producten en zijn aanspreekpunt voor 
klanten.  
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Figuur 1: Aantallen verzekerden, groei en marktaandelen per provincie 
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Werkgebied 
CZ is actief in heel Nederland. Vanuit haar ontstaansgeschiedenis ligt het accent in het zuiden 
van het land. CZ heeft er bewust voor gekozen landelijk te werken. CZ bevindt zich op een 
verdringingsmarkt. Daarbij biedt regionaal werken te weinig mogelijkheden om op een 
verantwoorde manier te concurreren. CZ streeft naar een beheerste groei van het marktaandeel. 
CZ wil daarbij de marktpositie binnen de zuidelijke provincies minimaal handhaven en 
landelijk versterken. 
Op dit moment telt CZ boven de grote rivieren 958.166 klanten. In 2006 waren dit er 955.957. 
  
 Zuid-Nederland Rest Nederland          Totaal 
Per 1 juli  2007 2006 2007 2006 2007 2006

       
Aantal verzekerden 1.602.333 1.625.223 958.166 955.957 2.560.499 2.581.180
Marktaandeel 40,8% 41,4% 7,7% 7,7% 15,7% 15,8%
 
Tabel 1: Aantallen verzekerden in Nederland, marktaandelen (%) 

Concernstructuur 
Waar het kan, heeft CZ statutaire koppelingen en past het instrument van personele unie toe op 
de bestuurlijke en toezichthoudende organen. De Stichting CZ Beheer is de holding waarin de 
personele unie over alle rechtspersonen heen is vormgegeven. In deze stichting vinden geen 
commerciële, verzekeringstechnische of andere activiteiten plaats.  
 
Begin 2007 zijn de overdrachten van de verschillende aandelenparticipaties van Stichting OZ 
Beheer naar Stichting CbusineZ uitgevoerd. Per 1 januari 2007 zijn CZ Zorgkantoor B.V. en 
OZ Zorgkantoor B.V. gefuseerd. Ook is de Stichting Lourdes Ziekenzorg door een fusie 
opgegaan in de Stichting CZ Lourdes. Het bestuur van Stichting Ozorg bestaat vanaf 2007 
helemaal uit bestuursleden van de Stichting Huisartsen laboratorium in Etten-Leur. Daarmee is 
de Stichting Ozorg uit de invloedsfeer van CZ verdwenen. In verband met het staken van de 
activiteiten van de Stichting Zorgtoewijzing WB en ZHE is deze in 2007 opgeheven. 

Hoofdactiviteiten 
De hoofdactiviteiten van CZ zijn ondergebracht in de volgende rechtspersonen:  
• Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep Zorgverzekeraar U.A.  

Deze rechtpersoon is uitvoeringsorgaan van de wettelijke zorgverzekering. De 
rechtspersoon is bovendien uitvoeringsorgaan voor de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ). De rechtspersoon voert voorts in opdracht van het College voor 
zorgverzekeringen (CVZ) de administratie van alle verdragsverzekerden die in Nederland 
wonen uit. Ook is deze rechtspersoon verantwoordelijk voor de financiële afhandeling en 
verantwoording van activiteiten van de voormalige Ziekenfondswetverzekering (ZFW) en 
van de voormalige particuliere ziektekostenverzekeringen van CZ. Dit is inclusief de 
verzekerden die via de WTZ waren gepoold. 

• Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep Aanvullende verzekering Zorgverzekeraar 
U.A.  
Deze rechtspersoon voert aanvullende verzekeringen van ziektekostenrisico´s uit die niet 
door de wettelijke zorgverzekering worden gedekt.  

• CZ Zorgkantoor B.V. is zorgkantoor voor de regio´s Zuid-Limburg, Zuidoost-Brabant, 
West-Brabant, Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden.  

• De financiële afhandeling en verantwoording van activiteiten van de voormalige 
particuliere ziektekostenverzekering van OZ vindt plaats binnen OZ zorgverzekeringen 
N.V.  
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Figuur 2: Overzicht van de juridische structuur van CZ ultimo 2007 
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Onderscheid publiek en privaat 
De wettelijke zorgverzekering en aanvullende verzekering zijn privaatrechtelijke 
verzekeringen. De AWBZ is een algemene wettelijke verzekering. De uitvoering van de 
AWBZ is ondergebracht in een afzonderlijke rechtspersoon. Hierdoor wordt gewaarborgd dat 
er geen verschuiving is van publieke naar private middelen. 
Door de aard van de activiteiten, de samenstelling van het verzekerdenbestand en vanwege een 
efficiënte bedrijfvoering vindt de aansturing en uitvoering binnen CZ plaats vanuit één 
organisatorisch verband. Dit verband is geformaliseerd binnen de O.W.M. CZ groep 
Zorgverzekeraar U.A. De desbetreffende uitvoeringskosten worden integraal doorbelast aan 
overige rechtspersonen. Dit stemt overeen met de berekeningskaders die de Nederlandse 
Zorgautoriteit stelt. 

Bestuursstructuur 
Binnen de rechtspersonen van CZ wordt het model van de structuurvennootschap toegepast: 
Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en Ledenraad. De Raad van Bestuur bestuurt de 
rechtspersonen en heeft de dagelijkse leiding. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op 
het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen CZ. De Ledenraad 
is het hoogste bestuurlijk orgaan. De onafhankelijke positie en bevoegdheden van de 
Ledenraad waarborgen dat CZ-verzekerden genoeg invloed hebben. De Ledenraad heeft als 
taken en bevoegdheden: het benoemen en ontslaan van de leden van de Raad van Bestuur, het 
benoemen van de leden van de Raad van Commissarissen, het wijzigen van statuten of 
ontbinden van de juridische entiteit en het vaststellen van de jaarrekening. Daarnaast heeft deze 
ook een klankbordfunctie voor het CZ-beleid.  
De ondernemingsstrategie die de Raad van Bestuur heeft opgesteld en de risico´s verbonden 
aan de voorgenomen bedrijfsmatige activiteiten worden besproken met de Raad van 
Commissarissen. De Raad van Bestuur rapporteert periodiek aan de Raad van Commissarissen 
over de ondernemingsresultaten met behulp van de in paragraaf 3.2.3.1 genoemde 
‘managementcyclus’. 
Voor de samenstelling van de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en Ledenraad 
verwijzen wij u naar hoofdstuk 7 van dit verslag.  

Organisatiestructuur 
Elk lid van de Raad van Bestuur heeft een aantal bedrijfsonderdelen in portefeuille. De 
verschillende bedrijfsonderdelen worden aangestuurd door een directeur. De operationele 
processen worden binnen een aantal regio´s decentraal uitgevoerd. De afzonderlijke 
operationele processen worden centraal voor alle regio´s aangestuurd. De Raad van Bestuur en 
directeuren worden ondersteund door een aantal facilitaire- en concernstafdiensten. 

Personeelsbezetting 
Op 31 december 2007 werkten 2.396 personen in loondienst bij CZ (2006: 2.612). Hiervan 
werkten 1.046 personen parttime (2006: 1.070). De gemiddelde vaste personeelsbezetting in 
2007 was 2.137 personen op fulltime basisII. In 2006 was dit 2.296. 
De gemiddelde leeftijd van deze personen was 41,0 jaar (2006: 39,6 jaar). Het aandeel mannen 
was 31% (2006: 32%) en het aandeel vrouwen 69% (2006: 68%). Van de vrouwen werkte 61% 
parttime (2006: 58%) bij de mannen was dit 5% (2006: 6%). 
 
 

                                                           
II Hierbij geldt: FWF-schalen     1 t/m 10    1.734 uur    1 fte 
        FWF-schalen   11 t/m 16    1.836 uur    1 fte 
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Figuur 3: Organisatiestructuur CZ ultimo 2007 
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Werkzaamheden door derden 
CZ heeft de volgende werkzaamheden uitbesteed aan derden: 
• De inning van de eigen bijdrage zittend ziekenvervoer vindt plaats door de vervoerders. 
• De Belgische Christelijke Mutualiteiten (CM) en Deutsche Krankenkassen (DKK) 

controleren het tarief en of de aanlevering van declaraties plaatsvindt volgens de 
specificaties voor het grensoverschrijdend zorgverkeer ziekenhuiszorg. 

• De incasso van vorderingen op verzekerden en zorgverleners die meer dan drie maanden 
openstaan gebeurt door gerechtsdeurwaarders. 

• De registratie, reparatie, uitlevering en invordering van bruikleenartikelen is uitbesteed aan 
de leveranciers van deze hulpmiddelen. 

• Als de afwikkeling van dossiers voor mogelijk regres het vermogen van de 
regresmedewerkers overstijgt, vindt verdere behandeling plaats door een aantal 
advocatenbureaus.  

• Als het interne callcenter meer telefoonverkeer ontvangt dan er aan capaciteit is ingepland, 
neemt een extern callcenter dit over.  

• Een externe deskundige adviseert bij het vermogensbeheer van een deel van de financiële 
beleggingen. Een ander deel is uitbesteed aan een fiduciair vermogensbeheerder. 

 
CZ voldoet voor een aantal belangrijke uitbestede werkzaamheden, zoals het vermogensbeheer, 
aan de bepalingen in de Wet op het financieel toezicht en het Besluit prudentiële regels voor de 
uitbesteding van werkzaamheden. Daar waar CZ nog niet voldoet aan deze wet- en regelgeving 
nemen we in 2008 actie.  

Allianties 

CbusineZ 
De CbusineZ groep is een aan CZ gelieerde organisatie met als kernactiviteiten: 
• het onderzoeken en exploiteren van innovaties met als doel om de zorg in Nederland 

effectieve en efficiënte diensten aan te bieden; 
• het aanbieden van commerciële diensten aan gemeenten in Nederland voor het uitvoeren 

van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; 
• de bemiddeling bij de verkoop van schadeverzekeringen. 
 
O.W.M. CZ groep Aanvullende verzekering Zorgverzekeraar U.A. heeft een lening aan 
Stichting CbusineZ verstrekt om deze activiteiten te financiëren. 

Delta Lloyd Groep (DLG) 
CZ is per 1 januari 2008 een samenwerkingsverband aangegaan met Delta Lloyd/OHRA. In 
2008 wordt begonnen met de gezamenlijke zorginkoop, het integreren van automatiserings-
systemen en de voorbereiding van de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. De 
medewerkers van Delta Lloyd Groep Zorgverzekeringen blijven tot en met 31 december 2008 
in dienst van Delta Lloyd Groep.  
Per 1 januari 2009 neemt CZ de zorgverzekeraars van Delta Lloyd en OHRA met 700.000 
verzekerden over. Onder de labels Delta Lloyd, OHRA en ABN AMRO wordt dan de 
zorgverzekering voor rekening en risico van CZ uitgevoerd. Delta Lloyd kan inkomens-, 
schade- en levensverzekeringen aan CZ-klanten aanbieden.  
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3.2.2  Strategie en beleid 

Missie 
CZ borgt als zorgverzekeraar goede, bereikbare en betaalbare zorg voor haar klanten. CZ is een 
betrouwbare zorgverzekeraar die haar klanten in staat stelt de beste zorg te vinden en zo goed 
mogelijk ondersteunt bij gezond blijven. Om dit te bereiken wil CZ behoren tot de top van 
Nederland, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. 

Visie 

Zorgverzekeringsmarkt 

Collectivisering 
Collectiviteiten zijn groepen waarvan we verwachten dat de ‘organisator’ invloed heeft op de 
keuze voor een zorgverzekering. Belangrijke groepen zijn ondernemingen, patiëntengroepen, 
brancheorganisaties en vakbonden. Collectieve contracten zijn een belangrijk instrument voor 
verzekeraars om grote groepen van verzekerden aan zich te binden. Het aandeel collectief 
verzekerden landelijk is gegroeid tot ongeveer 60% begin 2008. Het collectief aandeel van CZ 
blijft achter bij dit landelijk gemiddelde. We verwachten dat de snelheid van collectivisering 
afneemt. De vullingsgraad binnen de collectiviteiten stijgt niet meer snel. De 
collectiviteitskorting als belangrijkste keuzefactor wordt minder belangrijk. Hierdoor neemt het 
belang van een kwalitatieve meerwaarde als stuurmiddel voor zowel collectieve contractant als 
individuele deelnemers toe. 
CZ hanteert daarbij een terughoudend beleid voor het verstrekken van kortingen aan 
collectiviteiten. Werkgevers blijven de belangrijkste collectiviteiten voor CZ. De reden 
hiervoor is dat alleen bij dit soort collectiviteiten administratieve voordelen te behalen zijn en 
in voldoende mate sprake is van "binding", noodzakelijk voor langduriger verzekeringsrelaties.  

Mensen met een chronische aandoening gaan op zoek naar de beste behandeling 
Voor collectiviteiten die vanuit zorgbelang zijn georganiseerd (bijvoorbeeld patiënten-
verenigingen en ouderenbonden) zijn vooral initiatieven die bijdragen aan betere zorg 
belangrijk. Dit heet ‘ketenzorg’. Hierdoor verbetert niet alleen de kwaliteit van zorg en dus de 
klanttevredenheid, maar kunnen we ook zorginkoopvoordelen behalen. Juist mensen die 
chronische zorg nodig hebben (80% van de totale zorgconsumptie) zijn hierdoor een 
interessante doelgroep. 

Ondernemingen willen extra, verzuimgerelateerde zorg 
Ondernemingen zoeken steeds meer een zorgverzekeraar die samen met hen werkt aan verzuim 
en gezondheid. Grotere werkgevers (collectiviteiten) stellen extra eisen aan de zorg. Een deel 
van de werkgevers zoekt een volledig geïntegreerd zorg- en verzuimproduct. 

De kennis van zorgverzekeringen bij collectiviteiten neemt toe 
Een andere trend in het collectieve segment is dat bedrijven voor het kiezen van een 
zorgverzekering een gespecialiseerde makelaar inschakelen. Deze professionele makelaars 
stellen hoge eisen aan de producten, het verkoopproces en de afwikkeling van polissen en 
uitbetalingen. 

Zorgverleners worden beweeglijker door toegenomen financieel risico 
De verschillende wijzigingen in de financieringsstructuur voor zorgverleners betekenen een 
groter financieel risico voor de zorgverleners. Zorgverleners beseffen dat een meer 
klantgerichte en innovatieve opstelling nodig is. Hierdoor krijgen zorgverzekeraars meer kans 
om eisen te stellen aan de zorg en de organisatie van de zorg te verbeteren. 
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Toename van de marktconcentratie 
Landelijk gezien is er in 2007 een lichte toename van de marktconcentratie ten opzichte van 
2006. De grootste zorgverzekeraars hebben hun aandeel verder vergroot. 

Zorginkoopmarkt 
Door de invoering van de Zorgverzekeringswet heeft de overheid een belangrijke volgende 
stap gezet naar meer marktwerking tussen de zorgverzekeraars. Het uiteindelijke doel hiervan 
is om zorgverzekeraars zich ten opzichte van elkaar te laten onderscheiden. Vooral door goede 
afspraken te maken met zorgverleners (zorginkoop) zal de zorgverzekeraar zich duurzaam 
positioneren op de zorgverzekeraarmarkt, zo is de gedachte. Om dit te bereiken moet de 
zorgverzekeraar actief zijn op de zorgmarkt. Ook moet de zorgverzekeraar bij de zorginkoop 
rekening houden met de belangen van verzekerden. Bijvoorbeeld afspraken over 
betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en service van de zorg. 
De verdere terugdringing van overheidsregulering in de zorg en, daar waar dat nog niet 
volledig kan, meer prestatieprikkels in de bekostiging aanbrengen, is en blijft speerpunt van 
beleid bij de overheid. De Nza speelt hierbij een rol. 
 
Nu twee jaar na de invoering van de Zorgverzekeringswet de eerste effecten van de 
marktwerking in de zorg zichtbaar worden valt op dat er van een gevreesde tariefsexplosie 
geen sprake is. Integendeel, zorgverleners worden steeds kritischer op hun tarieven. Ze willen 
niet het risico lopen geen overeenkomst met een zorgverzekeraar te sluiten doordat ze geen 
marktconforme tarieven hebben. Wat zeker zorgen baart is de volume-ontwikkeling. In 
toenemende mate zijn er volumestijgingen. Deze gaan verder dan wat uit demografische 
berekeningen blijkt. Voorbeelden zijn de tandheelkunde, de fysiotherapie en de huisartsenzorg. 
Er kunnen verschillende redenen voor zijn. Een ruime interpretatie van de prestatiedefinities, 
het ombuigen van defensieve geneeskunde naar een offensief ingesteld zorgaanbod en het 
oplossen van tekorten aan de aanbodzijde van de zorgmarkt kunnen hiervan oorzaak zijn. Deze 
ontwikkelingen kunnen alleen omgebogen worden door verzekerden te betrekken bij de 
zorgkeuzes. Verzekerden moeten ook bewust worden gemaakt van de kosten van 
behandelingen. Alleen dan is een duurzaam systeem van marktwerking in de gezondheidszorg 
toekomstbestendig. 

Strategie 
CZ wil zich onderscheiden als zorgverzekeraar, met de nadruk op zorg. Een zorgverzekeraar 
die actief is op het brede terrein van gezondheid. Die zich inzet voor gezonde mensen en voor 
de mensen die zorg nodig hebben. Een betrouwbare zorgverzekeraar die haar klanten in staat 
stelt de beste zorg te vinden en zo goed mogelijk ondersteunt bij gezond blijven. Preventie en 
gezondheidsbevordering zijn belangrijke speerpunten in het beleid van CZ. Om verzekerden te 
werven, te binden en te boeien hanteert CZ de volgende strategische pijlers: 

Gegarandeerde, goede zorg 
CZ garandeert voor haar verzekerden tijdige toegang tot betaalbare en kwalitatief goede zorg, 
zowel vanuit medisch als vanuit klantperspectief. 

Kwaliteit en service 
CZ streeft naar een service- en kwaliteitsniveau dat de verwachtingen van haar verzekerden, 
zorgverleners, collectiviteiten en intermediairs overtreft. 

Prijs 
CZ levert verzekeringsproducten met een concurrerend èn stabiel premiebeleid. 

Gids/Gezondheiddiensten 
CZ gidst haar verzekerden bij het vinden van de beste zorg, bij gezond blijven èn bij het zo 
gezond mogelijk leven. 
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Zorg- en verzuimdiensten 
CZ biedt bedrijven geïntegreerde oplossingen voor zorg-, verzuim- en reïntegratievraag-
stukken. 

Kernwaarden 
Voor CZ vormen de volgende kernwaarden een uitgangspunt bij het strategisch beleid: 
• CZ is betrouwbaar: afspraak is afspraak; 
• CZ is klantgericht: de klant voert de regie, wij zijn de gids; 
• CZ is ondernemend: de zorg voor onze klant is onze zorg. 
 
Het is belangrijk dat het management en de medewerkers deze kernwaarden consequent 
naleven. 

3.2.2.1  Tactisch beleid 
CZ heeft een aantal beleidskaders geformuleerd waarbinnen de strategie wordt uitgevoerd. 
Deze worden in divisieplannen vertaald naar meetbare operationele doelstellingen. 

Verzekerden 
CZ wil een beheerste verzekerdengroei realiseren. Dit doen we door de nadruk te leggen op 
klantbehoud en een multi-channel distributiebeleid. 

Producten en diensten 
CZ zorgt voor aantrekkelijke aanvullende verzekeringsproducten die uitgaan van de behoefte 
van verschillende klanten. Daar waar de markt vraagt om een zorgverzekering in combinatie 
met andere producten, streeft CZ naar een strategische samenwerking met (bestaande) 
leveranciers van deze producten of diensten. CZ ontwikkelt (online) tools en diensten zoals de 
zoekmachine ‘Zoek een dokter’ om klanten de weg te wijzen in de gezondheidszorg. CZ zal de 
ontwikkeling van diseasemanagement voor chronische aandoeningen actief aanmoedigen, 
faciliteren en waar nodig organiseren. Als de zorgmarkt onvoldoende in staat is goede zorg te 
leveren voor CZ klanten, ontwikkelt en introduceert CZ alternatieven. Dit gebeurt bij voorkeur 
samen met bestaande zorgverleners. 

Zorginkoop 
Voortbouwend op ervaringen zal CZ in haar zorginkoop nog meer en nadrukkelijker 
kwaliteitseisen stellen, zowel voor de medische kwaliteit als de ervaren kwaliteit. Voor het 
opstellen van deze eisen sluiten we aan bij klanten en patiëntengroepen voor de ervaren 
kwaliteit. We sluiten aan bij professionals en toezichthouders voor de medische kwaliteit. 
Kwaliteitsinformatie zal een steeds nadrukkelijker plek innemen in ‘Zoek een dokter’, zodat de 
CZ-klant nog beter zelf keuzes kan maken op basis van eigenschappen van de zorg die voor 
hem/haar belangrijk zijn. 

Bedrijfprocessen 
CZ verbetert voortdurend de efficiency en effectiviteit van de bedrijfsprocessen en 
informatiesystemen. Vanuit efficiency streven we voor de beheerskosten per verzekerde naar 
een niveau ruim onder het marktgemiddelde. Vanuit effectiviteit is de doelstelling dat 
klanttevredenheid ruim boven het marktgemiddelde (minimaal top 3) wordt beoordeeld. 

Personeel 
CZ-medewerkers kennen en leveren een actieve bijdrage aan de organisatiedoelstellingen. Zij 
moeten de CZ-doelen kennen en zich ervan bewust zijn dat succes alleen mogelijk is met 
ieders inzet. Dit vereist een voortdurende en eenduidige communicatie, vasthoudendheid aan 
doelen, resultaatgerichtheid en open dialoog. Om als organisatie succesvol te zijn moet iedere 
CZ-medewerker over de juiste competenties beschikken en investeren in het verbeteren 
daarvan. Elke CZ-medewerker moet minimaal drie organisatiecompetenties hebben: 
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betrouwbaar, ondernemend en klantgericht. Leidinggevenden binnen CZ sturen daarbij op het 
ontwikkelen en koesteren van deze competenties bij hun medewerkers. Daarbij hoort 
inspirerend, eenduidig en resultaatgericht leiderschap met het vermogen om te coachen. 

Maatschappij 
CZ maakt onderdeel uit van een sociale structuur waar de sociale, economische en milieu 
aspecten een belangrijke rol spelen. CZ wil een balans tussen deze aspecten. CZ stelt zich 
transparant op. Dat wil zeggen dat iedereen mag weten wat CZ doet, waarom, op welke manier 
en wat daarvan de resultaten zijn. 
CZ wil dat haar verzekerden CZ in vergelijking met andere verzekeraars in de top-3 plaatsen. 
Ook door de toezichthouders wil CZ als een goede zorgverzekeraar worden gekwalificeerd. 

Financieel 
CZ wil een gezonde financiële positie met continuïteit op de lange termijn. CZ heeft een 
stabiele premieontwikkeling met een concurrerende premie. De financiële resultaten komen ten 
goede van de verzekerden. 

3.2.2.2  Financieel beleid 

Solvabiliteit 
CZ hecht aan een uitstekende solvabiliteitsmarge, dat wil zeggen de verhouding tussen de 
aanwezige solvabiliteit en de minimaal vereiste solvabiliteit. De verzekerden zijn er niet mee 
gediend dat in enig jaar de premie significant stijgt, omdat de solvabiliteitspositie onder de 
minimale, wettelijk vereiste solvabiliteit komt. De wettelijk minimale solvabiliteit voor de 
zorgverzekeraar bedraagt circa 8% van de ziektekostenuitkeringen. Voor de aanvullende 
verzekering is dit circa 24%. De door CZ gewenste solvabiliteitsmarge bedraagt minimaal 2,5 
maal de omvang van de aan te houden wettelijke solvabiliteitsmarge.  

Beleggingen 
Afgeleid van de doelstellingen van CZ streeft CZ naar een rendementsmaximalisatie bij een 
vooraf vastgesteld risicoprofiel. Het beleggingsbeleid en de daarbij horende beleggings-
richtlijnen, taken en verantwoordelijkheden zijn nader uitgewerkt in een treasurystatuut. Het 
beleggingsbeleid volgt de voorschriften van externe en interne toezichthouders, waaronder de 
richtlijn voor de uitbesteding van diensten. De Raad van Bestuur en de Raad van 
Commissarissen hebben dit statuut in juni 2007 geaccordeerd.  
De beleggingen van de zorgverzekeraar zijn op basis van een risicobudget gespreid naar 
beleggingscategorie, land, sector, valuta en vermogensbeheerder. Goldman Sachs treedt daarbij 
vanaf 1 mei 2007 op als fiduciair vermogensbeheerder. Het risicobudget is samengesteld op 
basis van de verplichtingenstructuur en de beleggingsrichtlijnen van CZ. Minimaal eenmaal per 
jaar of indien er aanleiding toe is meerdere keren per jaar, voert Goldman Sachs een analyse uit 
op de optimale assetallocatie en het risicobudget. Onderdeel van deze analyses vormen 
scenariotesten en stresstesten, zowel vooruitkijkend als terugkijkend. Goldman Sachs licht deze 
rapportage toe aan de Raad van Bestuur in de periodieke vergaderingen over het resultaat en 
het risico. Per beleggingscategorie selecteert Goldman Sachs een manager. Deze managers zijn 
langjarig kwalitatief en kwantitatief beoordeeld door Goldman Sachs. Bij de selectie worden 
diverse criteria gebruikt zoals beleggingsstijl en marktgevoeligheid. Voor beleggings-
categorieën met een hoog risicoprofiel worden bovendien meerdere managers geselecteerd. 
Goldman Sachs sluit met deze managers een contract, waarin het mandaat is opgenomen. Dit 
mandaat sluit aan bij de beleggingsrichtlijnen zoals deze zijn vastgesteld door de Raad van 
Bestuur en bevestigd door de Raad van Commissarissen. 
Tot 1 mei 2007 zijn de beleggingen van de zorgverzekeraar op dezelfde wijze beheerd als bij 
de aanvullende verzekering. CZ voert de beleggingen van de aanvullende verzekering zelf uit 
op advies van een gerenommeerd adviseur. Maandelijks worden de resultaten van de 
beleggingen gerapporteerd en geëvalueerd. Periodiek worden de resultaten besproken met de 
Raad van Bestuur. De leden van de Financiële Commissie worden door de Raad van Bestuur 
geïnformeerd over de rendements-, koers- en beursontwikkelingen. 
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3.2.2.3  Terugblik op 2007 
Met betrekking tot de belangrijkste concerndoelstellingen 2007 zijn de volgende resultaten 
behaald: 
• ‘Kwantitatief behoren tot de top-5 van Nederland’. Met een marktaandeel van 15,7% is CZ 

in kwantitatieve termen de derde zorgverzekeraar van Nederland. 
• ‘Klanttevredenheid ruim boven het marktgemiddelde, met een top-3 score in Nederland’. 

CZ krijgt uit het serviceonderzoek van ‘KiesBeter.nl’ een gemiddeld totaaloordeel van 7,8. 
Op veel deelaspecten scoort CZ rond het marktgemiddelde. In de rangorde staat CZ op een 
gedeelde veertiende plaats. Wel is CZ de beste van de grote zorgverzekeraars. 

• ‘Een gestage groei van het aantal verzekerden van 2 à 3%’. Het aantal verzekerden per 
ultimo 2007 is ten opzichte van 2006 met ongeveer 6.200 (0,2%) gedaald. 

• ‘De beheerskosten (incl. provisies) per verzekerde bedragen maximaal 75% van het 
marktgemiddelde’. De beheerskosten per verzekerde in 2007 bedragen 69% van het 
landelijk gemiddelde over 2006.  

• ‘De solvabiliteitsmarge van CZ is gezond’. De aanwezige solvabiliteit van de 
Zorgverzekeraar bedraagt 307% (2006: 314%) van de minimaal vereiste solvabiliteit, voor 
de Aanvullende Verzekering is dit 388% (2006: 412%). CZ voldoet aan de eisen zoals 
geformuleerd in de circulaire ‘Ziektekosten WTV 1998/25’. 

 
De overige resultaten vindt u in de onderdelen: Kerncijfers, Verzekerden, Zorgverleners, 
Personeel en Maatschappij. 

3.2.2.4  Doelen voor 2008 
Voor 2008 zijn de belangrijkste doelen: een bescheiden groei van het aantal verzekerden, 
waarbij we ons marktaandeel en gezonde solvabiliteitspositie behouden. De kwaliteit van de 
dienstverlening en de efficiency van de bedrijfsvoering zullen verder worden verbeterd. Vanuit 
een efficiënte bedrijfsvoering streven we naar een beheerskostenniveau van maximaal 75% van 
het landelijk gemiddelde. Bovendien geven we op een gestructureerde manier aandacht aan 
compliance (werken volgens wet- en regelgeving) en risicobeheersing. Tot slot is de integratie 
van Delta Lloyd Zorg een belangrijk doel voor 2008. 

3.2.3  Sturing en Beheersing 

3.2.3.1   Governance en bedrijfsvoering 

Governance 
Corporate governance is het geheel van regels en omgangsvormen tussen bestuur, 
toezichthouder, verzekerden en overige belanghebbenden. Bij goede Corporate Governance 
gaat het om transparant en efficiënt toezicht op het bestuur van de onderneming en een 
evenwichtige verdeling van invloed tussen de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen 
en de Ledenraad.  
 
Binnen CZ heeft corporate governance al veel jaren de aandacht. CZ hanteert de ZN 
gedragscode van de zorgverzekeraars en de code voor Health Insurance Governance. De ZN 
gedragscode bestrijkt het gebied tussen de wet en de polis en beoogt aan te geven wat de 
branche van zorgverzekeraars als juist gedrag ziet en wat dus een zorgverzekeraar past. De 
aanbevelingen die de Commissie Health Insurance Governance heeft gedaan moeten leiden tot 
een goede verantwoording door zorgverzekeraars over hun handelen aan belanghebbenden. Het 
gaat daarbij niet alleen om financiële verantwoording maar ook over maatschappelijke 
verantwoording.  
Integer en controleerbaar bestuur en een transparante verslaggeving zijn voor CZ van essentieel 
belang voor het opbouwen van een duurzame relatie met alle belanghebbenden. Door de jaren 
heen heeft CZ steeds meer inhoud gegeven aan corporate governance.  
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De Corporate Governance Code is opgesteld voor beursgenoteerde ondernemingen en daarom 
primair niet van toepassing op CZ. Aangezien CZ betrouwbaarheid hoog in het vaandel heeft 
staan (betrouwbaarheid is een van de drie kerncompetenties van CZ) passen wij deze code daar 
waar mogelijk tóch toe. CZ heeft in 2007 een nulmeting uitgevoerd naar de naleving van de 
code. Uit de nulmeting is gebleken dat CZ op een aantal punten nog niet voldoet, waaronder 
het publiceren van specifieke informatie op de website en het hebben van een 
klokkenluiderregeling. Inmiddels zijn de benodigde aanpassingen goedgekeurd door de Raad 
van Commissarissen en handelt CZ vanaf 2008 daar waar mogelijk volgens de Corporate 
Governance Code. 

Managementcyclus 
In het kader van sturing en beheersing hanteert CZ een planning- en controlcyclus. Deze is 
gericht op interne sturing en beheersing van alle activiteiten van de groep. 
CZ evalueert periodiek de externe ontwikkelingen op het gebied van de structuur en 
financiering van de gezondheidszorg en zorgverzekeringen. De interne ontwikkelingen komen 
in dit verband ook uitgebreid aan bod. Op basis van deze evaluatie worden de speerpunten van 
beleid en de bedrijfsdoelstellingen bijgesteld. Met behulp van jaarplannen per divisie worden 
de doelstellingen geconcretiseerd en bijbehorende activiteiten geformuleerd. We volgen de 
resultaten aan de hand van prestatie-indicatoren.  
Voor 2007 was één bedrijfsplan voor heel CZ opgesteld, na integratie met OZ. Daarbij zijn de 
relevante prestatie-indicatoren met normeringen gestandaardiseerd. Verder is de efficiency 
rondom het planning- en controlproces en de rapportagestructuur verbeterd. Hierdoor is het 
management nog beter in staat de juiste prioriteiten te stellen, de prestaties te volgen en 
eventueel tijdig bij te sturen. Het bedrijfsplan en de bedrijfsrapportages zijn ieder kwartaal in 
de Raad van Commissarissen besproken. 

3.2.3.2  Risicobeheer en interne beheersing 
 
CZ hanteert ondergenoemde opzet voor interne risicobeheersing- en controlesystemen. 
Risicobeheersing heeft invloed op alle managementactiviteiten en vormt daarom een integraal 
onderdeel van het beheersingsproces. Risicomanagement is gericht op het beschermen van de 
financiële positie van alle rechtspersonen van CZ. Risicomanagement omvat het identificeren, 
analyseren, bewaken en beheersen van risico’s die het behalen van de bedrijfsdoelstellingen 
zouden kunnen verhinderen of de bedrijfsresultaten aantasten. CZ waarborgt hiermee dat zij 
ook op de langere termijn aan de verplichtingen aan verzekerden en zorgverleners kan voldoen. 
Behalve voor hen is een goede risicobeheersing ook van groot belang voor de andere 
belanghebbenden, zoals medewerkers, zakenpartners en toezichthouders.  
 
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de opzet en de werking van de op CZ 
toegesneden interne risicobeheersings- en controlesystemen. Deze systemen zijn ingericht om 
significante risico’s te beheersen en om de realisatie van operationele en financiële 
doelstellingen en naleving van relevante wet- en regelgeving te waarborgen. De 
divisiemanagers zijn verantwoordelijk voor een effectieve identificatie, analyse, bewaking en 
beheersing van risico’s op hun managementniveau, evenals voor de naleving van de relevante 
wet- en regelgeving en interne gedragsregels. Het management op ieder niveau zorgt ervoor dat 
het naast lager management een adequaat risicobeheersingsysteem hanteert en toeziet op 
naleving van de relevante regelgeving en gedragsregels. 
 
De verschillende risico’s waarmee CZ wordt geconfronteerd, worden eerst op divisieniveau en 
vervolgens in samenhang op bedrijfsniveau geïdentificeerd, geclassificeerd en beoordeeld. Tot 
de beoordeling van de risico’s behoren de beschrijving van beheersmaatregelen en 
actieplannen, die de effectiviteit van deze beheersmaatregelen verbeteren. Vervolgens worden 
deze risico’s vastgesteld en in onderlinge samenhang beoordeeld. Deze procedure maakt 
integraal onderdeel uit van de planning- en controlcyclus van CZ. Het onderliggende model 
voor risicobeheersing is afgeleid van het COSO Enterprise Risk Managementconcept.  
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In 2007 heeft CZ aandacht besteed aan verbetering van de risico-inventarisatie, de vastlegging 
daarvan in een geautomatiseerd standaardsysteem en het ontwikkelen van een standaard 
kwartaalrapportage, zowel voor de Raad van Bestuur als de divisieverantwoordelijken. Deze 
standaard kwartaalrapportage kan ook dienen als rapportage aan de toezichthouders. Een aantal 
key performance indicators (KPI’s) voor de belangrijkste risico’s worden gemonitord. De Raad 
van Bestuur bespreekt periodiek de gang van zaken met de divisiemanagers aan de hand van de 
ontwikkeling van de KPI’s.  
 
De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen wordt periodiek 
getoetst door de Interne Accountants Dienst (IAD). Tijdens deze toetsing wordt bovendien de 
naleving van relevante wet- en regelgeving beoordeeld. Bijvoorbeeld van de Zorgverzekerings-
wet en de daarop gebaseerde circulaires van het College voor zorgverzekeringen, de Wet op 
het financieel toezicht en de daarop gebaseerde circulaires en mededelingen van De 
Nederlandsche Bank. De IAD rapporteert hierover aan de Raad van Bestuur. De Raad van 
Bestuur ziet toe op acties die ertoe moeten leiden dat gesignaleerde leemtes worden verholpen. 
De belangrijkste bevindingen uit deze toetsing worden in de kwartaalrapportages gemeld aan 
de Raad van Commissarissen. Naast de rapportages van de IAD kan de Raad van Bestuur 
beschikken over de oordelen van de externe accountant en de toezichthouder over het 
functioneren van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.  
 
Op grond van het bovenstaande is de Raad van Bestuur van mening dat er sprake is van een 
adequate interne beheersing, zodanig dat: 
• systematisch wordt bewaakt in welke mate strategische en operationele doelen worden 

gerealiseerd. De rapportage over dit onderwerp is opgenomen in de bedrijfsrapportage per 
kwartaal die ook wordt besproken met de Raad van Commissarissen; 

• de financiële verslaglegging van het jaar 2007 geen onjuistheden van materieel belang 
bevat; 

• de risicobeheersings- en controlesystemen in het verslagjaar naar behoren hebben 
gefunctioneerd en dat er geen indicaties zijn dat deze systemen in het lopende jaar niet 
naar behoren zullen werken; 

• de van toepassing zijnde wet- en regelgeving is nageleefd. 
 
Hoe goed onze interne risicobeheersings- en controlesystemen ook zijn opgezet, ze kunnen 
nooit absolute zekerheden bieden dat de doelstellingen op het gebied van strategie, operatie, 
berichtgeving en naleving van wetten altijd zullen worden bereikt. We realiseren ons bij het 
nemen van beslissingen dat: 
• menselijke beoordelingsfouten kunnen optreden; 
• er steeds kosten/baten afwegingen worden gemaakt bij het aanvaarden van risico’s en het 

treffen van beheersmaatregelen; 
• menselijk falen en zelfs simpele fouten of vergissingen grote gevolgen kunnen hebben; 
• samenspanning van functionarissen kan leiden tot het omzeilen van interne 

controlemaatregelen; 
• het management van concernonderdelen de met de Raad van Bestuur gemaakte afspraken 

(tijdelijk) kan negeren. 
 
Onderstaand volgt een opsomming van de beheersmaatregelen ter mitigering van de 
belangrijkste risico´s volgens de ‘Regeling Organisatie en Beheer’ van de DNB van april 2001. 

Verzekeringsrisico 
CZ heeft een acceptatieplicht van verzekerden voor de Zvw. Vanwege samenloop van deze 
plicht en het verbod op premiedifferentiatie naar verzekerdenkenmerken loopt CZ een 
actuarieel risico. Het actuariële risico is het risico dat de premies die de verzekerdenpopulatie 
betaalt niet toereikend is voor de ziektekosten die dezelfde populatie maakt . Dit risico ontstaat 
op het moment dat de verzekerdenpopulatie een ander consumptiegedrag vertoont dan vooraf 
bij de vaststelling van risicovereveningsbijdragen en de premiebepaling is verondersteld. Het 
actuariële risico van CZ wordt beïnvloed door: 
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• de wettelijke bijdragen van het College voor zorgverzekeringen (uitkering 
Zorgverzekeringsfonds) die horen bij de samenstelling van de verzekerdenpopulatie 
leeftijd, geslacht, woonplaats, ziektegeschiedenis op basis van Farmaceutische 
Kostengroepen (FKG) en Diagnose Kostengroepen (DKG) en inkomen; 

• de ontwikkeling van de zorgkosten, zowel op macro- (budgettaire kaders van de 
rijksoverheid) als microgebied (tariefontwikkeling per individuele zorgverlener) en de 
gelijktijdig optredende wijzigingen in de zorgvraag. 

Dit actuariële risico wordt in belangrijke mate gemitigeerd door de ex-post 
compensatiemechanismen zoals de nacalculaties, de Hoge Kosten Compensatie (HKC), de 
algemene verevening en het vangnet binnen de Zorgverzekeringswet. 
 
Voor de aanvullende verzekering geldt geen acceptatieplicht. Met uitzondering van de zeer 
uitgebreide tandheelkundige pakketten hanteert CZ geen risicoselectie voor de aanvullende 
verzekering. Hierdoor loopt CZ een actuarieel risico dat niet gemitigeerd wordt door landelijke 
ex-post compensatiemechanismen, echter door een inschatting van risico’s wordt het 
premieniveau hierop aangepast. 

Valutarisico 
CZ loopt een valutarisico op beleggingen die in andere valuta zijn genoteerd dan in Euro. De 
beleggingen zijn internationaal gespreid en luiden niet uitsluitend in euro´s. Bij de 
zorgverzekeraar is voor de belangrijkste valuta een valuta-afdekkingbeleid geformuleerd. 
Hierbij worden vastrentende waarden voor 100% afgedekt en zakelijke waarden voor 50%. De 
Raad van Bestuur kan in overleg met de Raad van Commissarissen tijdelijk van dit beleid 
afwijken. Voor het afdekken van het valutarisico maakt CZ gebruik van futures, 
valutatermijncontracten en opties. Bij de aanvullende verzekering worden de beleggingen in 
andere valuta dan in Euro niet afgedekt. 

Kredietrisico 
Het kredietrisico van CZ betreft mogelijke verliezen door oninbaarheid van vorderingen bij 
debiteuren of een verlaging van de kredietstatus van of oninbaarheid bij tegenpartijen uit 
hoofde van beleggingen. De problemen door de oninbaarheid van verzekeringspremies van de 
basisverzekering is in de afgelopen twee jaar toegenomen. Als iemand de premie weigert te 
betalen, heeft de zorgverzekeraar in principe het recht de zorgverzekering te beëindigen. Om te 
voorkomen dat wanbetalers door stopzetting van hun verzekering (royement) onverzekerd 
raken of dat zij zich bij de ene na de andere verzekeraar verzekeren, heeft de Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) afspraken gemaakt met zorgverzekeraars. Bij een 
betalingsachterstand van de premie kunnen verzekerden binnenkort niet meer opzeggen. 
Daardoor kunnen zij niet overstappen naar een andere verzekeraar. VWS bereidt een 
wetswijziging voor om eerder beslag te kunnen leggen op het inkomen (ook zorgtoeslag) en de 
bezittingen van wanbetalers. Een uitvoeringsorgaan gaat vanaf 2009 een bijdrage innen bij 
mensen die langer dan zes maanden geen premie betalen. Deze bijdrage moet de premie 
vervangen en is hoger dan de hoogste premie bij een verzekeraar. Tot het moment dat de 
wanbetalers hun achterstallige premie bij de verzekeraar voldoen, worden verzekeraars 
gecompenseerd voor de premie die zij mislopen. Tot slot zijn zorgverzekeraars gestart met een 
nieuw protocol met inspanningen bij wanbetaling. In dit nieuwe protocol worden ook 
afspraken gemaakt over het tijdig informeren van wanbetalers over de gevolgen van hun 
gedrag - in de vorm van boetes, incasso en beslag - en over de rechtsbescherming die ze daarbij 
hebben. De klachten- en geschillenprocedures die gehanteerd worden, zijn overigens al in de 
verzekeringspolis opgenomen. De oninbaarheid van premie bij de aanvullende verzekeringen 
leidt, in tegenstelling tot de wettelijke zorgverzekering, wel tot royement. 
 
De belangrijkste beheersmaatregel om oninbaarheid bij vastrentende waarden te voorkomen is 
spreiding samen met het limiteren van de exposure op individuele financiële instellingen. Dit 
hangt af van hun kredietstatus. In de beleggingsrichtlijnen zijn normwaarden daarvoor 
opgenomen. Het kredietrisico bij derivatentransacties wordt beperkt door het aangaan van 
collaterals-agreements. 
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Beursrisico en overige beleggingsrisico’s 
Hiermee bedoelen we dat er mogelijk verliezen kunnen optreden als gevolg van veranderingen 
in rentestanden, aandelenkoersen en wisselkoersen. Deze risico’s doen zich alleen voor op de 
actiefzijde van de balans. De beleggingen van de zorgverzekeraar zijn op basis van een 
risicobudget gespreid naar beleggingscategorie, land, sector, valuta en vermogensbeheerder. 
Goldman Sachs Asset Management International treedt daarbij op als fiduciair 
vermogensbeheerder. Het risicobudget is samengesteld op basis van de verplichtingenstructuur 
en de beleggingsrichtlijnen van CZ. De Raad van Bestuur heeft het risicobudget goedgekeurd. 
De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het risicobudget. CZ voert de beleggingen 
van de aanvullende verzekering zelf uit op advies van een gerenommeerd adviseur. Op 
maandbasis worden de resultaten van de beleggingen, gebaseerd op het risicobudget, 
gerapporteerd en geëvalueerd. Periodiek worden in de financiële commissie van de Raad van 
Commissarissen met de Raad van Bestuur de ontwikkelingen met betrekking tot de 
beleggingen besproken. De beleggingsrichtlijnen zijn nader uitgewerkt in het treasurystatuut. 

Liquiditeitsrisico 
Dit zijn de risico’s dat CZ niet in voldoende mate kan beschikken over liquide middelen, 
waardoor CZ op korte termijn niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Om dit 
risico te beheersen, heeft CZ de beschikking over een liquiditeitsplanning. Deze planning geeft 
inzicht in de ontwikkeling van de financiële kasstromen. Belangrijke verstoringen in de 
planning kunnen ontstaan door uitgestelde afrekeningen van het College voor 
zorgverzekeringen (CVZ), hogere financieringsbehoeften van ziekenhuizen dan gepland en 
onvoorspelbare hogere uitkeringen ziektekosten. Dit wordt gecompenseerd door het aanhouden 
van voldoende kasmiddelen en de richtlijn dat het merendeel van de beleggingen in liquide 
fondsen worden aangehouden, zodat CZ steeds aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. 
Alle beleggingen hebben echter unieke liquiditeitskenmerken. Daardoor is het liquiditeitsrisico 
voor CZ in normale omstandigheden beperkt. Bij een meer dan normale behoefte aan liquide 
middelen, kan het op korte termijn van de hand doen van de beleggingen druk leggen op een 
aantrekkelijke prijs. De liquiditeiten worden op maandbasis gerapporteerd.  

Solvabiliteitsrisico 
De toezichthouder voor de zorgverzekeraars, De Nederlandsche Bank, heeft voorschriften voor 
de minimale solvabiliteit. CZ voldoet aan deze norm.  

Terrorismerisico 
Het garantiefonds voor de herverzekering van het terrorismerisico (NHT) dekt alle aanspraken 
in alle branches op Nederlandse polissen als gevolg van terroristische aanslagen. Iedere 
verzekeringmaatschappij betaalt een premiebedrag aan de NHT en moet een bepaald bedrag 
aanhouden om het eigen risico te dekken. CZ was in 2007 zowel voor O.W.M. CZ groep 
Zorgverzekeraar U.A. als voor O.W.M. CZ groep Aanvullende verzekering Zorgverzekeraar 
U.A. aangesloten bij de NHT. Met ingang van 2008 is alleen O.W.M. CZ groep 
Zorgverzekeraar U.A. aangesloten. 

Operationeel risico 
De belangrijkste operationele risico’s voor 2008 voor CZ zijn: 
• toegangsbeveiliging en continuïteit van de ICT; 
• kennen van de klanten en aansluiten op de klantwensen met betrekking tot producten en 

diensten; 
• kwaliteit van het personeel; 
• beheersing van kosten en opbrengsten; 
• tijdig integreren van Delta Lloyd Zorg 
 
Voor deze risico’s zijn de belangrijkste beheersmaatregelen en eventuele verbeteracties 
beschreven. Deze worden gemonitord en per kwartaal gerapporteerd aan de Raad van Bestuur 
en Raad van Commissarissen. Het proces rondom risicomanagement (voorkomen, opsporen, 
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beheersen en bewaken van belangrijke bedrijfsrisico´s) zal in 2008 verder worden 
geoptimaliseerd. 

3.2.3.3  Naleving relevante wet- en regelgeving 
Voor de zorgverzekeraars bestaat een breed scala aan normen dat moet worden nageleefd. 
Uiteraard heeft CZ de naleving van deze normen hoog in het vaandel staan. CZ vindt wel dat 
een meer eenduidig stelsel van normen noodzakelijk is. Op dit moment komen verschillende 
onderwerpen in meer wetten aan de orde, waarbij verschillen tussen normen bijna 
onvermijdelijk zijn. ‘Transparantie’ is daarvan een goed voorbeeld. Zowel de 
Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg als de Wet op het financieel 
toezicht kennen op dit punt normen. Naast de verschillen in normen wordt de zorgverzekeraar 
ook nog geconfronteerd met verschillende toezichthouders op eenzelfde onderwerp. Dit is niet 
efficiënt en leidt tot onduidelijkheid.  
Onderstaand wordt volgens het ‘comply or explain-principe’ aangegeven in welke mate CZ de 
belangrijkste wet- en regelgeving naleeft. In hoofdstuk 8 ‘Wet- en regelgeving’ worden de 
doelstellingen van de relevante wet en regelgeving uit ‘het normenkader bedrijfsvoering van 
Zorgverzekeraars Nederland’ toegelicht. Door CZ worden de verplichtingen uit deze wet- en 
regelgeving voor het merendeel nageleefd. Daar waar dit niet (volledig) het geval is wordt dit 
hieronder toegelicht. 

ZN-gedragscode (privacyvereisten) 
Uit het door de NZa in 2007 uitgevoerde onderzoek blijkt dat CZ op een goede manier 
invulling geeft aan de privacyvereisten opgenomen in de ZN-gedragscode. De door NZa 
gerapporteerde verbeterpunten zullen door CZ in 2008 opgepakt worden. 

Corporate Governance Code 
Vanaf 2008 handelt CZ in overeenstemming met de Corporate Governance Code. Alléén voor 
de benoemingstermijnen van zowel Raad van Bestuur als Raad van Commissarissen wordt 
hiervan afgeweken. Reden hiervoor is dat voor beide geldt dat een beperkte 
benoemingsperiode volgens CZ strijdig is met de continuïteit in de bedrijfsvoering die CZ 
hoog in het vaandel heeft staan. Daarnaast past de hoogte van honorering bij een 
benoemingsperiode van vier jaar niet in het not-for-profit uitgangspunt van CZ. Daarom is niet 
gekozen voor een maximum benoemingstermijn maar voor een kwalitatieve toetsing vóór een 
verlenging. 

Wet op het financieel toezicht (Wft) 
Voor risicobeheer verwijzen wij u naar de voorafgaande paragraaf. 
Ten aanzien van de bepalingen op het gebied van integriteit heeft CZ het afgelopen jaar benut 
om verschillen tussen de gefuseerde organisaties op te heffen en omissies weg te werken. 
Hiertoe heeft CZ één integraal integriteitbeleid ontwikkeld dat inmiddels door de Raad van 
Bestuur is vastgesteld. In dit beleid komen zaken als belangenverstrengeling, incidenten, 
uitbesteden van werkzaamheden, etc. aan de orde. De uitdaging voor de komende periode is 
om dit beleid succesvol in het bedrijf te implementeren.  
Met betrekking tot de specifieke voorschriften rondom de uitbesteding van werkzaamheden 
wordt op zo goed mogelijke wijze voldaan aan de verplichtingen. Door vastlegging van beleid 
hiervoor in het integriteitsbeleid streeft CZ ernaar om dit ook voor de toekomst te waarborgen.  
Door opleiding en training worden medewerkers geïnstrueerd over de verplichtingen van de 
Wft om zo te waarborgen dat de informatieverstrekking blijft voldoen aan de transparantie-
vereisten. 

3.2.3.4 Organisatie en beheersing bedrijfsprocessen 

Geautomatiseerde gegevensverwerking 
De bedrijfsvoering is in hoge mate afhankelijk van ICT. Op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau is ICT belangrijk om de gestelde doelstellingen te behalen. CZ wil zich 
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onderscheiden op het gebied van ICT door een betere prijs/prestatie verhouding dan het 
marktgemiddelde. 
 
Het jaar 2007 heeft wat ICT betreft in het teken gestaan van de integratie van CZ en OZ. Voor 
dit project is twee jaar uitgetrokken. In 2007 zijn vrijwel alle doelstellingen van het project 
gehaald. Resultaten zijn onder andere de migratie van het polis- en schade systeem van OZ 
naar het systeem van CZ., de realisatie van een datawarehouse ten behoeve van management- 
en verantwoordingsinformatie met SAS en het implementeren van workflowsystemen bij CZ. 
Ook is de ICT-infrastructuur van CZ en OZ samengevoegd, waaronder het netwerk en de 
telefonie. Naast de integratie van CZ en OZ is ook de nieuwe functionaliteit in 2007 
beschikbaar gekomen. Belangrijk is de realisatie van een concept van Enterprise Content 
Management. Door het registreren van de metadata van alle documenten, kunnen deze 
gemakkelijk worden gevonden. Hiermee wordt ook bereikt dat klanten en medewerkers 
toegang hebben tot dezelfde informatie. Bij de eerste pilot via het kanaal internet is dit een 
geslaagd concept gebleken. In het verlengde hiervan, en vanuit compliance-eisen, heeft CZ in 
2007 een nieuwe “regeling archiefbeheer” opgesteld.  
 
De computerruimte van CZ in Tilburg is in 2007 geheel vernieuwd opgeleverd. Daarmee heeft 
CZ weer een moderne en toekomstbestendige computerruimte. Een gedeelte van de systemen 
is eind 2007 weer operationeel geworden in Tilburg. De overige systemen volgen in 2008 
alsmede een definitieve uitwijkmogelijkheid in Breda. In de organisatie van ICT heeft zich in 
2007 ook een aantal ontwikkelingen voorgedaan. Zo is de externe inhuur verder teruggebracht 
en is de ontwikkeling van het beveiligingsbeleid buiten de lijn belegd. Hierdoor kan nog beter 
dan voorheen aandacht worden gegeven aan dit belangrijke onderwerp. Op het gebied van 
beveiliging is in 2007 vooruitgang geboekt door de introductie van Identity Access 
Management (IAM). Op een geautomatiseerde manier worden nu nieuwe personeelsleden 
voorzien van toegang tot de systemen. Misschien nog belangrijker, vooral vanuit het oogpunt 
van beveiliging, is dat personeelsleden die het bedrijf hebben verlaten, automatisch geen 
toegang meer hebben. 

3.3 Belanghebbenden 

3.3.1  Verzekerden 

3.3.1.1  Kwaliteit van informatie en dienstverlening 

Informatievoorziening 
Het streven van CZ is om open en tijdig te communiceren naar verzekerden. Naast het te 
woord staan van onze klanten aan de balie van het hoofdkantoor, servicepunten en de rijdende 
kantoren is de e-mail en chat een steeds belangrijker communicatiemiddel geworden. Als er 
wijzigingen zijn in polisvoorwaarden dan brengt CZ verzekerden hiervan op de hoogte via een 
persoonlijke brief ruim voor ingangsdatum. Deze wijzigingen zijn tevens op internet te 
raadplegen. We informeren verzekerden via publicaties over de resultaten van diverse enquêtes 
en onderzoeken. Potentiële verzekerden ontvangen informatie over het serviceniveau dat zij 
kunnen verwachten.  
Vanaf 2008 worden ook onze bestaande verzekerden hierover en over wat ze nog meer van CZ 
mogen verwachten geïnformeerd door middel van een ‘zorgbijsluiter’. CZ levert verder 
diensten in de vorm van informatie op het gebied van zorg, gezondheid en lifestyle. 

Dienstverlening 
CZ streeft naar een hoog serviceniveau dat de verwachtingen van haar klanten (verzekerden, 
bedrijven en intermediairs) overtreft. CZ staat onder andere voor een goede bereikbaarheid, 
korte doorlooptijden voor afgifte polissen en afwikkeling declaraties en gemakkelijke toegang 
tot de zorg. 
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Bereikbaarheid  
CZ heeft als doel de kwaliteit van de bereikbaarheid en dienstverlening zowel per telefoon, 
fysiek als digitaal voortdurend te verbeteren.  

Telefonische bereikbaarheid 
CZ streeft ernaar de klant, ongeacht op welke wijze hij CZ benadert, snel van de juiste 
informatie te voorzien. CZ stelt zich als doel om minimaal 90% van het telefoonaanbod op te 
nemen, met een gemiddelde wachttijd van maximaal 30 seconden. Evenals andere 
zorgverzekeraars biedt CZ in principe geen gratis telefoonnummer aan om informatie in te 
winnen. De afweging daarbij is onder meer dat de kosten van een telefoontje voor de 
verzekerden dusdanig laag zijn, dat dit geen drempel hoeft te vormen voor de verzekerde. In 
specifieke gevallen maakt CZ gebruik van 0800 en 0900 nummers. Deze nummers helpen om 
de verzekerde met een specifieke vraag direct door te leiden naar de groep medewerkers die 
deze vragen kan beantwoorden. De kwaliteit van de verstrekte informatie wordt op meerdere 
momenten getoetst. De kwaliteit van de medewerkers wordt door het geven van trainingen en 
opleidingen gewaarborgd. Zo luisteren telefooncoaches mee tijdens gesprekken om na te gaan 
of de bejegening van de klant correct is en of alle vragen op juiste wijzen zijn beantwoord. 
Verder tracht CZ de kwaliteit en bereikbaarheid voor haar klanten voortdurend te verbeteren en 
heeft dit al door ITO-certificering geborgd. In 2006 zijn verbeterpunten aangedragen die begin 
2007 zijn geïmplementeerd. Na een intensief onderzoek op de CZ locaties en via ‘mystery 
calls’ is gebleken dat CZ aan de gestelde normen voldoet voor certificering van de telefonische 
bereikbaarheid van Klantenservice. 
De eindejaarsperiode 2006/2007 was in vergelijking met de vorige periode relatief rustig en 
heeft voor weinig problemen in telefoonverkeer gezorgd. Dit heeft ertoe geleid, dat de 
doelstellingen van CZ met een gemiddelde wachttijd van 28 seconden (2006: 80 sec.) en een 
opnamepercentage van 91% (2006: 85%) zijn gerealiseerd.  
Door een professionele sturing op pieken in het telefoonaanbod zoals continue monitoren van 
de benodigde inzet van de capaciteit van vaste en tijdelijke krachten, zal de performance nog 
verder verbeteren. Verder zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe ideeën en middelen die 
bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid en performance. 

Fysieke bereikbaarheid 
Een goede bereikbaarheid is één van de serviceaspecten die CZ belangrijk vindt. Klanten die 
behoefte hebben aan een persoonlijk advies kunnen voor al hun vragen over hun 
zorgverzekering terecht op de 4 hoofdkantoren en 22 nevenlocaties. Deze zijn op werkdagen 
geopend van 09.30 tot 17.00 uur. Tijdens drukke periodes worden de openingstijden verruimd. 
CZ heeft verder de beschikking over mobiele kantoren waarmee kleinere gemeenten in 
Brabant, Gelderland, Limburg, Zeeland en op de Zuid-Hollandse eilanden bezocht worden. De 
mobiele kantoren doen wekelijks 107 standplaatsen aan. Wanneer meer aandacht voor de klant 
en zijn situatie gewenst is, kan een klant aan huis bezocht worden door een relatiebeheerder. 
Landelijk verspreid heeft CZ een groot aantal assurantietussenpersonen en makelaars die CZ-
producten verkopen en als aanspreekpunt dienen.  

Digitale bereikbaarheid 
Uiteraard gaat bij CZ de voorkeur uit naar het persoonlijk afhandelen van telefoon, helaas is 
dat niet altijd mogelijk en op die momenten zetten wij deze moderne en vooruitstrevende 
technieken in. 
CZ is de eerste zorgverzekeraar in Nederland die gebruikmaakt van actieve spraakherkenning.  
De klant die de spraakherkenner aan de lijn krijgt, kan in zijn eigen bewoordingen een vraag 
stellen. Via actieve spraakherkenning wordt gezocht naar een combinatie van woorden of 
synoniemen voor deze woorden. Vervolgens wordt op deze vraag vanuit de database een 
passend antwoord gegeven. In die database hebben we zo’n vijftig van de meest voorkomende 
onderwerpen en synoniemen verwerkt. Mocht de computer de vraag niet goed begrijpen, dan 
noemt hij een aantal veel voorkomende vragen die op het gevraagde onderwerp betrekking 
hebben. Hieruit kan de klant dan een keuze maken. De spraakherkenner is zelfs zo intelligent 
dat er bij woorden als ‘overlijden’ of ‘aanmelden’ voorrang aan dit telefoontje gegeven wordt 
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en de klant direct wordt doorverbonden naar de eerstvolgende vrijkomende medewerker van 
Klantenservice. 

Klachtenafhandeling  
CZ beschouwt iedere uiting van ongenoegen als een klacht. Bewust is er voor gekozen het 
begrip klacht ruim te definiëren, om een maximaal sturende werking te hebben naar de 
organisatie. Iedere klacht is een signaal om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en 
een kans om een klant alsnog tevreden te stellen. In 2007 lag de nadruk bij CZ dan ook op het 
verkorten van de doorlooptijden en het realiseren van hoge afhandelingskwaliteit. CZ stelde 
zich als doel om 90% van de klachten binnen 5 werkdagen af te handelen waarvan 50% 
telefonisch en een klantwaardering van 7 te scoren. Om dit te realiseren is in 2007 een groot 
aantal maatregelen genomen: 
• Frontoffice-medewerkers kregen de beschikking over een budget om klanten tegemoet te 

komen. 
• Minimaal de helft van de ontvangen klachten dient telefonisch te worden afgehandeld.  
• Klachtencoördinatoren kregen meer bevoegdheden en stuurden op gewenste 

doorlooptijden. 
• Steekproefsgewijze werd gecontroleerd op de kwaliteit van de uitgaande correspondentie. 
• Een imaging & workflowsysteem klachten werd per 1 september ingevoerd. 
• Het dagelijks genereren van de noodzakelijke managementinformatie werd mogelijk. 
• Wekelijks werd door middel van een telefonische enquête de kwaliteit gemeten. 
 
De onderstaande cijfers en vergelijkingen worden gecompliceerd omdat in de vergelijkende 
cijfers 2006 er nog verschillende definities waren bij CZ en OZ ten aanzien van het begrip 
klacht. Door bovenstaande maatregelen is de gemiddelde afhandelingstermijn in 2007 van het 
CZ label met 7,3 werkdagen (2006: 11,9) fors gedaald. De afhandelingstermijn van het OZ 
label is met 12,1 werkdagen bijna verdubbeld (2006: 6,7).  
De doelstelling om minimaal 50% van de klachten telefonisch af te handelen is nog niet 
gehaald. Deze fluctueert tussen de 37% en 43%. Uit de telefonische enquête blijkt dat de klant 
ons een rapportcijfer van 6,8 geeft voor de snelheid en juistheid van de afhandeling klacht. 
Het aantal klachten per 10.000 verzekerden is bij het CZ label ten opzichte van 2006 (36,3) met 
12,2 klachten per 10.000 verzekerden afgenomen. Mede als gevolg van het concernbreed 
hanteren van dezelfde definitie van een klacht zijn bij het OZ label de klachten ten opzichte 
van 2006 (3,7) met 7,6 klachten per 10.000 verzekerden toegenomen. Van de totaal ontvangen 
klachten blijkt 45% gegrond te zijn.  
 
Aantal schriftelijke klachten per 10.000 verzekerden  2007 2006 
 CZ OZ CZ OZ 
     
Totaal 24,1 11,3 36,3 3,7 
Zorgplicht 0,3 0 0 0 
Acceptatieplicht 0 0 0 0 
Verbod op premiedifferentiatie 0 0 0 0 
Kwaliteit van zorg 1,2 1,4 1,2 1,0 
Informatievoorziening 3,6 0,9 6,9 0,3 
 
De klachten vermeld in bovenstaande tabel betreffen voor het CZ label alle schriftelijke dan 
wel elektronische klachten en die mondelinge klachten die achteraf alsnog geregistreerd en 
afgehandeld worden als schriftelijke klacht. Het OZ label maakte tot 1 september 2007 geen 
onderscheid tussen schriftelijk of mondeling ontvangen klachten. Het betrof bij het OZ label 
uitsluitend de klachten die bij directie en klachtencoördinatoren binnenkwamen. Gelijk met de 
invoering van een nieuw klachtregistratiesysteem is de definitie van het voormalig OZ label 
gelijkgesteld aan de definitie van klachten zoals die bij het CZ label gehanteerd wordt. 
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De top drie van de binnengekomen klachten luidt: 
1. Afwijzing aanvraag machtigingen: de wettelijke beperking/afschaffing van de vergoeding 

voor plastische chirurgie (ooglidcorrectie, buikwandcorrectie).  
2. Nota/maning debiteuren: toename van de reacties op de hoge premienota’s als gevolg van 

de nieuwe zorgverzekering en de onbekendheid met de mogelijkheid om zorgtoeslag aan 
te vragen. Deze omschakeling zorgde voor veel reacties op de vorderingen van CZ. Tevens 
was het verrekenen van de no-claim met de premie niet voor iedereen duidelijk. 

3. No-claim: er waren veel reacties op toegezonden afrekeningen. De onwetendheid van 
verzekerden over rechtstreeks door zorgverleners bij CZ gedeclareerde kosten leidde tot 
veel klachten. 

 
Naar aanleiding van de meest gemelde klachten èn naar aanleiding van bijzondere gemelde 
klachten, vindt op managementnivo analyse plaats of tot proces- of procedurewijziging moet 
worden overgegaan. In 2007 moesten medewerkers nog wennen aan de genomen maatregelen 
en gewijzigde processen welke voor hen aanpassing vergden in de werkwijze en routines. Het 
is de verwachting dat in 2008 de nieuwe manier van werken steeds meer vruchten gaat 
afwerpen. Klanten geven nu al aan dat ze de huidige snelle en duidelijke manier van werken 
erg waarderen.  

Overige procedures  
CZ heeft ervoor gekozen om de heroverweging bij geschillen te beleggen bij de afdeling 
Juridische Zaken, althans nadat eerst de geschilveroorzakende afdeling de gelegenheid heeft 
gehad te beoordelen of er alsnog aanleiding is de bestreden beslissing te herzien. Hoewel deze 
werkwijze effecten heeft voor de snelheid van afhandeling, weegt voor CZ een zorgvuldige, 
neutrale en deskundige heroverweging zwaarder. Deze keuze noopt wel tot een strak interne 
werkproces, waarin de doorlooptijd zo kort mogelijk wordt gehouden. Om dit proces te 
stroomlijnen en optimaliseren is in 2007 gestart met de ontwikkeling van een imaging- en 
workflowsysteem geschillen (en bezwaarschriften). Naar verwachting zal dat per 2008 
operationeel zijn. Hiermee wordt de procesgang aanzienlijk versneld en kan door middel van te 
genereren managementinformatie beter gestuurd worden. 
Daarnaast is verbetering van de informatievoorziening/correspondentie aan verzekerden 
speerpunt. Behalve een verbeterde leesbaarheid (B1-niveau) wordt nadrukkelijk gekeken naar 
de juistheid en volledigheid van de inhoud van standaardcorrespondentie. Een te verwachten 
effect van de verbeterde correspondentie is een beter begrip bij de verzekerde en daarmee 
wellicht een positieve ontwikkeling (een vermindering) in het aantal verzoeken om 
heroverweging (geschillen). 
Het aantal procedures bij de geschillencommissie zorgverzekeringen neemt toe. Waarschijnlijk 
heeft dat te maken met een grotere bekendheid van deze commissie. Het blijkt in ieder geval 
voor verzekerden een acceptabel alternatief te zijn voor de gerechtelijke procedure bij de 
civiele rechter, gelet op het uiterst gering aantal civiele procedures. 
 
Aantal overige procedures  Heroverwegingen Zaken bij geschillen 

commissies 
Procedures bij 

rechter
(-= n.v.t.) 2007 2006 2007 2006 2007 2006
       
Zorgplicht 0 0 0 0 0 0
Acceptatieplicht 0 1 0 0 0 0
Verbod op 
premiedifferentiatie 

0 0 0 0 0 0

Kwaliteit van zorg 0 0 0 0 0 0
Informatievoorziening 0 0 0 0 0 0
Overigen 2.220 1.292 100 48 4 0
Gevallen waarin verzekerde in 
het gelijk is gesteld - - 11 0 0 0
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Doorlooptijd mutatieverwerking  
CZ stelt zich als doel dat de verzekerde binnen 10 werkdagen, nadat de aanmelding of 
wijziging bij CZ is binnengekomen, over een nieuwe polis beschikt. Met een doorlooptijd van 
4,2 (2006: 7,3) werkdagen waarop de mutatie in het systeem is doorgevoerd wordt dit 
ruimschoots gerealiseerd. 

Doorlooptijd nota-afhandeling  
CZ stelt zich als doel om de ingediende declaraties van verzekerden binnen 10 werkdagen uit 
te betalen. De norm die CZ hierbij hanteert is dat 95% van de declaraties wordt uitbetaald 
binnen 10 werkdagen. In 2007 heeft CZ 91% van de declaraties binnen 10 werkdagen 
uitbetaald. Dit heeft voor 2007 geresulteerd in een gemiddelde doorlooptijd van 7 werkdagen.  
 
Prestatie-indicator  2007 Norm 
  
Gemiddelde doorlooptijd notarestitutie in werkdagen 7 n.v.t. 
 

Zorgbemiddeling en activiteiten Gids in de zorg 

Zorgbemiddeling  
CZ Zorgservice bemiddelt voor verzekerden wanneer de toegankelijkheid bij de zorgaanbieder 
tot problemen leidt, bijvoorbeeld als gevolg van wachtlijsten. Naast de wachtlijst-
bemiddelingen behandelt CZ ook andere verzoeken van verzekerden. CZ geeft advies in de 
keuze voor zorgverleners en mogelijkheden voor een second opinion. Daarnaast behandelt CZ 
klachten over zorgverleners en vragen over het wel of niet machtigen van specifieke zorg.  
 
In 2007 is CZ er in geslaagd om in 94% van de bemiddelbare verzoeken een alternatief aan de 
verzekerden te bieden. Het betreft hier verzekerden die zich tot CZ Zorgservice hebben gewend 
met het verzoek om te bemiddelen als gevolg van een wachtlijst. CZ hanteert een norm van 
90% voor het aantal geslaagde bemiddelingen. De doelstelling is ruimschoots behaald.  
 
Prestatie-indicator  2007 Norm 
   

Percentage geslaagde bemiddelingen 94% 90 % 

Best Doctors 
Alle klanten van CZ kunnen in geval van zeer ernstige aandoeningen vanaf medio 2007 voor 
een second opinion terecht bij de Amerikaanse organisatie Best Doctors. Wereldwijd zijn 
vijftigduizend artsen aangesloten bij Best Doctors. Deze organisatie is in 1989 opgericht door 
enkele professoren van de Harvard Medical School in Boston en is actief in dertig landen. CZ 
is de enige zorgverzekeraar in Nederland welke deze service aanbiedt en is daar trots op. Een 
CZ verzekerde kan zich bij de Zorgservice van CZ aanmelden voor een second opinion. Best 
Doctors gaat vervolgens op zoek naar een specialist. De 'Best Doctor' geeft alleen op basis van 
het medisch dossier een advies. Als de patiënt het wil, wordt dit advies doorgegeven aan de 
behandelend arts in Nederland.  

CZ, Gids in de zorg 
CZ helpt de klant bij het gezond blijven en gezond worden en gidst de klant door de wereld van 
de zorg. Voorbeelden hiervan zijn: 
• Zorgatlas (‘Zoek een dokter’). Op Internet zijn de verschillen tussen zorgaanbieders in 

kaart gebracht. Zo kan de klant bewuster kiezen voor een bepaalde zorgverlener. 
• Zorggids. De klant vindt hier onder andere specifieke informatie over diverse 

zorgvormen, maar kan ook via mail vragen stellen aan een deskundige (logopedist, diëtist, 
verloskundige, etc.)  
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• Kwaliteitsindicatoren Ziekenhuizen. In 2007 is CZ gestart met een pilot kwaliteits-
indicatoren ziekenhuizen. Doel is in de Zorggids per ziekenhuis voor een aantal 
behandelingen vergelijkbare kwaliteitsindicatoren te presenteren, waardoor de klant ook 
zelf gids kan zijn. De ervaringen hiermee zijn positief, de resultaten zullen in 2008 in de 
zorggids gepresenteerd worden. 

• CZ gezondheidslijn. Dit is een medisch advieslijn voor alle verzekerden van CZ. De klant 
kan op ieder gewenst moment aan CZ een vraag te stellen over gezondheid, ziekte en 
welzijn. 

• Vereenvoudigen machtigingen. Aangezien CZ het principe “niet machtigen, tenzij....” 
hanteert, is CZ continue op zoek naar mogelijkheden om verzekerden beter te kunnen 
servicen via het laten vervallen dan wel vereenvoudigen van machtigingsvereisten, zonder 
dat dit een kostenverhogend effect heeft.  

• Het aanbieden van een alternatief bij afwijzing van een aanvraag machtiging. Indien een 
verzekerde niet in aanmerking komt voor een te machtigen verstrekking, tracht CZ de 
verzekerde waar mogelijk te helpen via het aanbieden van een alternatief. 

Kraamzorgservice 
Kraamzorgbemiddeling wordt door CZ in eigen beheer uitgevoerd om aan verzekerden 
kraamzorg op maat te kunnen bieden en hen tevens te vrijwaren van administratieve 
rompslomp. Momenteel worden door kwalitatief goede kraamcentra een op de kraamzorg-
indicatie afgestemd aantal kraamzorguren aangeboden.  

Zorg in het buitenland 
Door zorg te bieden in het buitenland verbetert CZ de toegankelijkheid van de zorg. CZ sluit 
rechtstreeks overeenkomsten af met Belgische ziekenhuizen. In Duitsland wordt aangesloten 
op de door Duitse zorgverzekeraars met hun zorgverleners en ziekenhuizen gesloten 
overeenkomsten. Hierdoor is het mogelijk de kwaliteit, de kosten en de administratieve lasten 
van grensoverschrijdende zorg onder controle te houden. 

Coulance 
In individuele situaties kan het voorkomen dat de regelgeving uit de Zorgverzekeringswet 
onvoldoende tegemoet komt aan schrijnende medisch-sociale situaties van onze klanten. Indien 
ook de aanvullende verzekering hierin geen oplossing kan bieden dan kan het voorkomen dat 
CZ coulancehalve de vergoeding van zorg toch verstrekt buiten het wettelijk pakket om. Op 
deze wijze tracht CZ de klant tegemoet te komen waar de wet- en regelgeving geen directe 
uitkomst biedt. 

Verzekerdentevredenheid over diensten  
Voor het bepalen van de klanttevredenheid maakt CZ gebruik van diverse interne en externe 
onderzoeken. In 2007 is de klantperformance van het label OZ zorgverzekeringen niet meer 
gemeten, omdat dit label in 2008 is vervallen. Sinds dit jaar voeren we geen eigen 
klanttevredenheidsonderzoek (KTO) meer uit, maar nemen we deel aan het ‘Klantenmonitor 
Zorgverzekeringen’ van Marketresponse, waaraan nog 23 andere zorgverzekeraars deel nemen. 
Uit dit onderzoek blijkt dat de klant de kwaliteit van de dienstverlening van CZ met een 
gemiddeld rapportcijfer van 7,3 beoordeelt. 
  
Naast dit onderzoek voeren wij ook nog een aantal deelonderzoeken (o.a. afhandeling van 
nota’s, wijzigingen op de polis, afhandeling van e-mail en klachtafhandeling) uit. Deze worden 
in 2008 herhaald en uitgebreid met nieuwe onderzoeken (o.a. aanvragen van machtigingen). 
Verder maken we gebruik van de resultaten van het eigen in- en uitstroom- en 
blijversonderzoek dat begin 2007 uitgevoerd werd. In deze onderzoeken vragen we niet alleen 
waarom de klanten zijn in- of uitgestroomd of zijn gebleven, maar ook of ze tevreden waren 
over CZ. De instromers geven CZ een 7,5 (2006: 7,4). Klanten die naar een andere 
maatschappij zijn overgestapt, zijn in hun oordeel iets negatiever: 7,2 (2006: 7,5). De “loyale” 
klanten beoordelen CZ het positiefst: 7,7. 
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CZ maakt ook gebruik van de resultaten van de onderzoeken van: Independer en Kiesbeter.nl. 
Deze onderzoeken worden jaarlijks uitgevoerd. Uit de twee onderzoeken komt naar voren dat 
de kleinere zorgverzekeraars een beter waarderingscijfer krijgen dan de grote maatschappijen. 
Beoordelen we de onderzoeken nader dan kunnen we opmerken dat aan het onderzoek van 
Independer zo’n 15.000 bezoekers, welke bereid zijn om te switchen, hebben meegewerkt. Hun 
mening werd gevraagd over de aspecten klaarstaan voor de klant, beloften nakomen, 
afhandeling van declaraties en bereikbaarheid. Over deze aspecten werd een gemiddeld 
waarderingscijfer berekend. CZ is in 2007 licht teruggevallen en kwam uit op een 
waarderingscijfer van 6,9 (2006: 7,3). Kiesbeter meet via Het Centrum Klantervaring Zorg op 
meerdere aspecten en op basis van een a-select door de verzekeraars aangeleverd bestand. Uit 
dit onderzoek wordt de Consumer Quality Index (CQI)vastgesteld. Ook in dit onderzoek scoort 
CZ goed. Het eindcijfer van 7,8 is gelijk aan 2006. 
 
Op basis van bovenstaande resultaten kan met recht nog steeds gesteld worden dat “CZ Actief 
in Gezondheid” in 2007 nog steeds de best scorende ‘grote’ zorgverzekeraar blijkt te zijn.  
 
Niet ten aanzien van alle gevraagde deelaspecten zijn meetgegevens in dit onderzoek 
aanwezig. Onderstaand zijn ook de resultaten weergeven wat betreft rubrieken ‘persoonlijke 
benadering door medewerkers van de zorgverzekeraar’ en ‘informatie voorziening van de 
zorgverzekeraar’. 
 

 
Score CZ ten opzichte van alle andere verzekeraars in het CQ onderzoek: 
*= onder gemiddeld; ** = gemiddeld; ***= boven gemiddeld 
 
Het belangrijkste verbeterpunt voor het komend jaar is om te toetsen of alle, zowel de 
mondelinge als de schriftelijke communicatie, in begrijpelijk Nederlands (taalniveau B1) 
plaatsvindt. 

3.3.1.2  Kwaliteit van producten; verzekeringen op maat  

Hoofdverzekering 
Ook in 2007 kon een verzekerde van CZ kiezen uit de verschillende verzekeringen en de door 
de wet toegestane vrijwillige eigen risico’s (€ 0, € 100, € 200, € 300, € 400 en € 500). CZ voert 
geen provinciepolissen. Wel bestaat de keuze uit een naturaverzekering (de Zorg-op-maatpolis) 
of een volledige restitutieverzekering (de Zorgkeuzepolis). In 2007 werden onder het label OZ 
eveneens een naturaverzekering en een restitutieverzekering aangeboden. Deze verzekeringen 
waren inhoudelijk gelijk zowel in voorwaarden als in premiestelling aan de Zorg-op-maatpolis 
en de Zorgkeuzepolis, met dien verstande dat in de naamgeving OZ werd gebruikt in plaats van 
CZ. Het label OZ is vanaf 2008 vervallen. De natura-verzekeringen gaan uit van volledige 
vergoeding van de door ons gecontracteerde zorgverleners, mits de behandeling onder de 
dekking van de hoofdverzekering valt. Indien de verzekerde gebruik maakt van niet-
gecontracteerde zorgverleners, krijgt de verzekerde een gedeeltelijke vergoeding. De nota´s 
worden door de gecontracteerde zorgverleners rechtstreeks ingediend bij CZ, zonder 
tussenkomst van de verzekerde.  
In de restitutiepolis heeft de verzekerde eigen keuze van zorgverlener, zolang de behandeling 
maar onder de dekking van de hoofdverzekering valt en de zorgverlener voldoet aan wettelijke 
erkenningvereisten (opleidingseisen, BIG registratie, etc.).  

Prestatie indicator (CQ Index) 2007 2006 
  
Algemeen oordeel CZ uit CQ Index 7,8 7,8 
Kwaliteit van ontvangen informatie  ** * 
Kwaliteit van bejegening  ** ** 
Kwaliteit van communicatie  Geen meting voorhanden 
Kwaliteit van dienstverlening  Geen meting voorhanden 
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Naast de keuze in polisvormen en eigen risico kan de verzekerde bij CZ kiezen voor 
verschillende betaaltermijnen voor de premie: maand, kwartaal, halfjaar en jaar.  

Aanvullende verzekering 
Ook op het gebied van aanvullende verzekeringen heeft CZ een ruime keuze van aanvullende 
verzekeringen. Zo zijn er naast de getrapte aanvullende verzekeringen ook aanvullende 
verzekeringen specifiek gericht op een doelgroep zoals Jongeren en 50+. Naast het zeer luxe 
Supertop pakket heeft CZ begin 2006 de keuze voor luxe pakketten uitgebreid en de 
aanvullende verzekering Excellent geïntroduceerd. Deze verzekering bevat dezelfde dekking 
als de aanvullende verzekering Supertop met uitzondering van het deel mondzorg en 
orthodontie. Eind 2007 (en met ingang van 1 januari 2008 te sluiten) is een speciale 
aanvullende verzekering ingezet voor de verkoop via het internetkanaal. Dit product, “CZ 
Direct!”, is uitsluitend online verkrijgbaar.  
De verzekeringsmogelijkheden voor Tandarts blijven gehandhaafd, al dan niet in combinatie 
met een andere aanvullende verzekering. 
 
Dit betekent dat de volgende aanvullende verzekeringen voor individueel verzekerden in 2007 
beschikbaar waren: 
• Basis * 
• Plus *  
• Top *  
• 50 + * 
• Tandarts 
• Tandarts uitgebreid 
• Jongeren **  
• Excellent * 
• Supertop *** 
• CZ Direct! **** 

*        evt. uit te breiden met Tandarts of Tandarts Uitgebreid 
**      incl. aanvullende verzekering Tandarts 
***    incl. zeer uitgebreide dekking voor tandartskosten  
****  alleen uit te breiden met Tandarts 
 
 
 
 
 

 
De zorgverzekering gaat uit van een individuele keuze, dit was begin 2006 aanleiding om het 
gezinsprincipe in de aanvullende verzekering te versoepelen: gezinsleden zijn niet meer 
verplicht allemaal dezelfde aanvullende verzekering te kiezen. Deze keuze werd ook in 2007 
gemaakt. Verder zijn kinderen onder de 18 jaar premievrij mits zij de aanvullende 
verzekeringen van één van de ouders kiezen. Verder kent CZ in 2007 geen medische 
beoordeling bij acceptatie en geen eigen risico voor de aanvullende verzekering. In geval van 
de meest luxe tandartsdekkingen in de aanvullende verzekering Supertop en de Uitgebreide 
Tandartsverzekering worden tandartsverklaringen gevraagd.  
Naast individuele standaardproducten kent CZ voor zowel werkgevers als niet-werkgevers 
collectieve contracten, in dat geval kan er sprake zijn van maatwerk aanvullende dekkingen en 
uiteraard zijn collectiviteitskortingen toegekend. Ook bestaan er nog verzekeringsvormen die 
voorheen door OZ zorgverzekeringen werden gevoerd zoals het IdeaalPakket en 
ComfortPakket. In 2007 is besloten, gezien de omvang van de verzekerde populatie in deze 
pakketten, deze verzekeringsvormen te handhaven maar niet meer actief te verkopen. 

Premiebeleid  
Het beleid is erop gericht de premie vast te stellen in overeenstemming met de doelstellingen 
van CZ: financiële continuïteit op de lange termijn en een stabiele premieontwikkeling. CZ 
heeft daarbij als onderlinge waarborgmaatschappij geen winstoogmerk. Financiële continuïteit 
vereist een sterke solvabiliteit. De noodzakelijke opbouw van deze solvabiliteit is van invloed 
op het premiebeleid. Beleggingsopbrengsten worden primair ingezet voor de opbouw van de 
solvabiliteit. Bij een voldoende sterke solvabiliteit kunnen positieve bedrijfsresultaten 
eventueel worden ingezet om premies te matigen. De resultaten komen zo indirect en direct ten 
goede van de verzekerden. 
 
De nominale premie voor de wettelijke verzekering (natura polis) bij een eigen risico van 
€ 0,00 bedroeg in 2007 € 95,00 per premieplichtig verzekerde per maand (€ 1.140,00 op 
jaarbasis; 2006: CZ € 1.047,60 en OZ € 1.071,00).  
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CZ hanteert een terughoudend beleid met betrekking tot het verstrekken van kortingen aan 
collectiviteiten. Werkgevers blijven de belangrijkste collectiviteiten voor CZ. De reden 
hiervoor is dat alleen bij dit soort collectiviteiten administratieve voordelen te behalen zijn 
(zoals centrale inning van premies) en in voldoende mate sprake is van "binding", noodzakelijk 
voor langduriger verzekeringsrelaties. Voorts worden ook met patiëntenorganisaties collectieve 
contracten (met korting) gesloten. Naast administratieve voordelen en binding, speelt bij deze 
collectiviteiten de doelstelling van CZ om de zorg kwalitatief te verbeteren en waar mogelijk 
inkoopvoordelen te behalen. 

Gezondheidsmanagement  
Als zorgspecialist is CZ actief op het brede terrein van de gezondheid: dus zowel voor gezonde 
mensen als voor de mensen die zorg nodig hebben. Het beleid is erop gericht om alle klanten, 
gezond of ziek, te helpen zo gezond mogelijk te leven. Dit sluit aan bij de opvatting van 
minister Klink, die vindt dat zorgverzekeraars in het nieuwe stelsel een grotere 
verantwoordelijkheid dan voorheen hebben om preventieve zorg te stimuleren. Wettelijk 
gezien valt alleen de individuele preventie onder de dekking van de Zorgverzekeringswet. 
Hoewel collectieve preventie dus niet onder de wettelijke verzekeringsdekking valt, is CZ wel 
in toenemende mate actief op dit terrein.  
Het disease managementbeleid van CZ – een van speerpunten van het zorgbeleid - is in feite 
preventiebeleid; het beleid is erop gericht om mede door versterking van het zelfmanagement 
van de patiënt complicaties te voorkomen. Het bevorderen van een gezonde leefstijl maakt 
daarvan deel uit. In samenwerking met de Diabetes Vereniging Nederland en huisartsen- en 
apotheekorganisaties heeft CZ het initiatief genomen om de farmaceutische zorg in de 
diabetesketenzorg te integreren. Dit moet er o.a. toe leiden dat het juiste gebruik van 
cholestorolverlagende middelen wordt verbeterd. In de regio Eindhoven is samen met de 
huisartsen en de Universiteit van Tilburg een experiment gestart waarbij mensen met een hoog 
risico op diabetes worden geselecteerd. Deze mensen worden gestimuleerd deel te nemen aan 
een interventieprogramma gericht op preventie van diabetes type 2. Na diabeteszorg zijn astma 
en COPD de volgende aandachtsgebieden die in 2007 prioriteit hebben gekregen.  
Met de Afdeling Kwaliteit van Zorg van het UMC Radboud Nijmegen (WOK) is in 2007 een 
onderzoek gestart naar het wetenschappelijk bewijs van de effectiviteit van leefstijladvisering 
(m.n. bewegen). De uitkomsten hiervan vormen mede de basis voor het beleid met betrekking 
tot leefstijladvisering, voor zowel chronisch zieken als gezonden.  
Uitgangspunt van het preventiebeleid – zowel voor chronisch zieken als voor gezonde 
verzekerden - is de eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl. CZ wil haar klanten 
ondersteunen bij het managen van de eigen gezondheid. De focus ligt hierbij op 
gedragsverandering. Gedragsverandering is gecompliceerd, mede omdat gedrag door tal van 
factoren wordt beïnvloed. Gedragsverandering wordt echter steeds belangrijker voor een 
effectief zorginkoopbeleid. In 2007 heeft CZ eerste stappen gezet om in samenwerking met 
lokale partners in de regio Parkstad (provincie Limburg) een model-aanpak te ontwikkelen die 
recht doet aan de complexiteit van dit thema en die voortborduurt op bewezen effectieve 
aanpak elders. Daarbij geeft CZ feitelijk invulling aan de recente oproep van minister Klink om 
intensiever samen te werken met andere partijen zoals gemeenten, bedrijfsleven en 
zorgaanbieders, om op het terrein van preventie een integrale benadering tot stand te brengen. 
Een lokaal gezondheidsevenement – i.c. de CZ Megaloop – is als vertrekpunt genomen voor de 
ontwikkeling van een voor- en natraject dat tot doel heeft de bevolking meer in beweging te 
brengen èn in beweging te houden.  
Als antwoord op de sterk groeiende vraag naar en aanbod van preventief onderzoek heeft CZ in 
samenwerking met WOK onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van zelftests en hierover 
consumenteninformatie via CZ.nl beschikbaar gesteld. CZ is terughoudend met het verzekeren 
van preventief onderzoek, omdat de effectiviteit ervan in termen van gezondheidswinst vaak 
niet bewezen is en er een grote kans bestaat op gezondheidsschade en onnodige kosten als 
gevolg van ongewenste medicalisering.  
De zelftests die CZ via CZ.nl aanbiedt zijn niet medisch maar leefstijlgericht en dragen bij aan 
de bewustwording dat door een gezondere leefstijl risico’s verminderd kunnen worden. 
Voorbeelden hiervan zijn de ‘Gezond leven test’ en de ‘stresstest’. 
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Behalve bovenstaande initiatieven zijn er ook initiatieven waarvoor CZ geld beschikbaar stelt 
aan organisaties of zorgverleners. Dit kan gesplitst worden naar: 
• Initiatieven die aansluiten op de reguliere zorginkoop maar binnen de gebruikelijke kaders 

niet geregeld kunnen worden. In dit kader is in 2007 een bedrag van 13 miljoen euro ten 
laste van de Zorgverzekeringswet gebracht. De ketenzorgaanpak van Diabeteszorg is een 
onderwerp wat in 2007 is opgepakt en een groot deel van de kosten beslaat. 

• Initiatieven in het kader van kwaliteits- en innovatiebevordering in de 1e lijn. Deze 
initiatieven worden gefinancierd vanuit het CZ fonds. Zie hiervoor paragraaf 3.3.4.3 
Sponsoring en donaties. 

• Overige projecten, b.v. een samenwerkingsovereenkomst met de Regionale Patiënten 
Consumenten Platforms (RPCP) ter versterking van de RPCP´s en hun inbreng in het 
zorgbeleid. Hiervoor is een bedrag van € 200.000,- gereserveerd. Zie paragraaf 3.3.4.2 
Dialoog met belanghebbenden.  

Verzekerdentevredenheid over producten 
De Klantenmonitor Zorgverzekeringen peilt ook de verzekerdentevredenheid over 
verzekeringsproducten. De klant kent aan ons zorgproduct een rapportcijfer van 7,4 toe (2006: 
7,6). Bij het samenstellen van onze producten houden wij rekening met ontwikkelingen in de 
markt, zoals wensen van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), onze eigen 
Verzekerdenadviesplatforms, ontwikkelingen bij de concurrentie en signalen van interne 
afdelingen en van onze verzekerden.  

3.3.1.3  Acceptatie  
CZ heeft over 2007 678 (2006: 3) weigeringsbrieven verzonden en hiermee deze verzekerden 
niet ingeschreven. De weigeringen zijn gebaseerd op situaties waarbij CZ niet kan vaststellen 
dat er recht op Zorgverzekering bestaat (geen bewijs dat men ingeschreven staat bij een 
Nederlandse gemeente). De verzekerden hebben niet meer gereageerd en zijn mogelijk bij een 
andere maatschappij ingeschreven.  
Er zijn geen verzekerden geweigerd op grond van opzettelijke misleiding en/of het niet betalen 
van de verzekeringspremie. 
 

3.3.2  Zorgverleners 

Zorgplicht 
CZ heeft als zorgverzekeraar de plicht om te zorgen dat zijn verzekerden toegang hebben tot de 
zorg die zij nodig hebben. Om aan deze zorgplicht te kunnen voldoen sluit CZ contracten met 
zorgverleners. Belangrijke thema´s hierbij zijn: de kwaliteit van zorg, toegankelijkheid, 
betaalbaarheid en als “Gids in Zorg” fungeren.  

Zorginkoop 
Bij de inkoop van zorg staat de verzekerde en patiënt centraal. Uitgangspunt van CZ is dat de 
verzekerde zelf de regie voert. CZ regelt voor de verzekerden voldoende zorg, van goede 
kwaliteit en tegen een betaalbare premie. Daarbij geeft CZ de verzekerde de informatie om zelf 
de regie te voeren en wil de verzekerde desgewenst daarbij persoonlijk ondersteunen, b.v. door 
zorgbemiddeling of adviezen van de CZ gezondheidslijn. CZ wil vernieuwend zijn en heeft een 
afdeling Zorginnovatie. Deze afdeling houdt zich onder andere bezig met het ontwikkelen van 
nieuwe zorgconcepten. Diseasemanagement en gezondheidsmanagement zijn hierbij heel 
belangrijk. Daarnaast krijgt preventie steeds meer de nadruk.  
 
Binnen de diseasemanagement-concepten is de zorg die klanten krijgen gebaseerd op integrale 
ketenzorg. Bij deze ketenzorg werken verschillende disciplines (bijvoorbeeld huisarts, 
verpleegkundige en specialist) samen aan een dossier. Hierbij staat de patiënt echt centraal. 
Diabetes is hier een goed voorbeeld van. In 2006 zijn drie initiatieven uit de regio van CZ 
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gekozen om mee te doen aan het zogenaamde ZonMw koplopertraject van de Nederlandse 
organisatie voor gezondheidsonderzoek en Zorginovatie. Dit is een van de landelijke trajecten 
die door de “Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie” zijn 
geïnitieerd en gefinancierd. In 2007 is deze aanpak uitgebreid met de uitrol naar het gehele CZ 
gebied.  
 
Bij zorginkooptrajecten wordt belangrijke input verkregen van regionale patiënten en 
consumentenorganisaties (RPCP’en) waarmee CZ per 1 januari 2006 een meerjarenconvenant 
heeft afgesloten. 
 
CZ maakt in de contractonderhandelingen met de zorgverlener afspraken over de termijn 
waarin CZ de ingediende declaraties aan de zorgverzekeraar uitbetaalt. CZ hanteert de norm 
dat 95% van de betalingen aan zorgverleners binnen de afgesproken termijn geschiedt. In 2007 
heeft CZ 94% van de ontvangen zorgverlenersnota’s volgens contractuele afspraken betaald. 
Dit heeft geleid tot een gemiddelde doorlooptijd van 13 werkdagen. 
 
Zorgverlenernota´s  2007 Norm 
   
Gemiddelde doorlooptijd facturen in werkdagen 13 n.v.t. 

 
Zorginkoop is voor CZ van strategisch belang. CZ wil zich op de verzekerdenmarkt 
onderscheiden door beter dan de concurrentie in te kopen in termen van capaciteit, prijs, 
kwaliteit, tijdigheid, service en administratieve eenvoud. De toegevoegde waarde van CZ als 
zorginkoper moet voor de verzekerde herkenbaar zijn.  
 
CZ streeft naar een situatie waarin de zorg zoveel mogelijk wordt geleverd door 
gecontracteerde zorgverleners. Alleen langs die weg kan CZ tijdige en kwalitatief goede zorg 
garanderen aan al zijn verzekerden. De vier strategische doelstellingen worden onderstaand 
verder uitgewerkt. 

Kwaliteit van zorg 
Om CZ als zorgverzekeraar blijvend en duurzaam te kunnen onderscheiden moet er kwalitatief 
goede zorg gecontracteerd te worden. CZ hecht dan ook veel waarde aan kwaliteit van zorg en 
wil op het gebied van kwaliteit blijven ontwikkelen en innovatief zijn.  
 
Het inkopen van aantoonbare en geobjectiveerde kwaliteit kan verdeeld worden in drie 
dimensies: 
• professioneel-inhoudelijke kwaliteit; 
• organisatorische aspecten; 
• patiëntervaringen. 
 
Hierbij maken we onderscheid naar bodem-, basis- en optimale kwaliteit. Het beleid van CZ is 
erop gericht om de verschillen in de kwaliteit tussen zorgverleners in kaart te brengen. 
Vervolgens zal deze informatie als keuzeondersteunende informatie gepresenteerd worden via 
de online zoekmachine “Zoek een dokter” aan verzekerden. Ook nemen we deze informatie 
mee in de contracten die we afsluiten met zorgverleners en stimuleren we verbeteringen, 
bijvoorbeeld via een bonus/malus systeem.  
 
Om kwalitatief goede zorg te kunnen garanderen streeft CZ ernaar in ieder contract een 
taakstellende en meetbare kwaliteitsparagraaf op te nemen. Dit bovenop de reeds geldende 
kwaliteitsnormen van de beroepsgroep zelf. De kwaliteitsparagraaf bevat de afspraken over de 
kwaliteit van zorg en de wijze waarop de zorgaanbieder dit inzichtelijk maakt. Als het contract 
al een kwaliteitsparagraaf bevat kijken we jaarlijks of deze aangepast of uitgebreid moet 
worden. Het definiëren van meetbare kwaliteitsindicatoren gebeurt bij steeds meer 
verstrekkingen. De ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren wordt vaak in samenwerking 
gedaan met de beroepsgroep. Op deze manier is er ook draagvlak, waardoor het tekenen van 
het contract niet in gevaar komt. 
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Een voorbeeld is het project ProKwaf, waarvan de resultaten in 2007 bekend zijn geworden. 
Dit project zorgt voor de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren in de fysiotherapie en manuele 
therapie. CZ is mede initiator en sponsor van deze initiatieven. Ook in 2008 zal CZ in dit 
project investeren. 
Bijzondere aandacht heeft het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor chronisch zieken. 
Zoals al aangegeven worden hiervoor “ketenzorgprojecten” opgezet. Met deze projecten wordt 
een totaalpakket van op elkaar afgestemde zorgvoorzieningen gerealiseerd. Het doel hiervan is 
een zo goed mogelijke behandeling vanuit de optiek van de patiënt (juiste zorg, op de juiste 
plek en op het juiste moment, en volgens actuele en gevalideerde behandelstandaarden). De 
brede invoering van diabeteszorg in 2007 is hier een voorbeeld van. De diabetes DBC zoals 
deze in 2006 voor een aantal pilotprojecten gebruikt werd kan vanwege wet- en regelgeving 
nog niet gebruikt worden voor de overige diabeteszorg. Om CZ verzekerden in 2007 geen 
goede diabeteszorg te onthouden is er op basis van de beleidsregel “Innovatie en geïntegreerde 
eerstelijnszorg” een contract opgesteld waardoor de geïntegreerde diabeteszorg in de vorm van 
Diabetes Zorggroepen (DZG) aangeboden wordt. In 2007 zorgen de opgerichte DZG-en ervoor 
dat 50% van de verzekerden in het gebied waar CZ primair contracteert, gebruik kunnen 
maken van deze nieuwe vorm van diabeteszorg. 
 
In 2007 zijn de volgende activiteiten ondernomen om de kwaliteit van zorg verder te 
verbeteren: 
• Verder invoeren van module Optimaal Geneesmiddelengebruik; deze module stimuleert 

het gebruik van merkloze (goedkopere) medicijnen als dit mogelijk is. 
• Evaluatie van de verschillende kwaliteitsafspraken bij ziekenhuizen. Enige jaren geleden 

is er al gestart met het benoemen van speerpunten in het zogenaamde B-segment van de 
ziekenhuizen. De kwaliteit van deze DBC`s en de onderliggende zorgprofielen worden 
meegenomen in de onderhandeling. 

• Begin 2007 heeft CZ een overeenkomst afgesloten met de “Vereniging Kind en 
Ziekenhuis”. In deze overeenkomst is samenwerking afgesproken om de zorg in 
ziekenhuizen beter af te stemmen op de wensen en behoeften van kinderen, ouders en 
aanstaande ouders. In het primaire werkgebied van CZ hebben vijf ziekenhuizen een 
certificaat ontvangen van de vereniging.  

• Klantwens- en tevredenheidonderzoek; door middel van eigen onderzoek wordt de 
klantwens en klanttevredenheid over de gecontracteerde zorg in beeld gebracht. Ook heeft 
CZ vanaf 2007 deelgenomen aan de St. Miletus, waar de klanttevredenheidsmetingen 
door middel van de CQI ontwikkeld worden. CQI staat voor Consumer Quality Index, 
hierbij wordt op gestandaardiseerde wijze de kwaliteit van zorg vanuit patiënten-
perspectief in kaart gebracht. 

• In 2007 is het project Transmurale Verloskundige Zorg gestart in de regio Midden 
Brabant. Dit project zorgt voor een betere afstemming tussen de eerste en tweede lijn. 
Iedere zwangere staat onder controle bij een verloskundige. Als je diabeet bent hoef je 
niet direct meer naar de gynaecoloog. De verloskunde wordt in dit soort gevallen 
ondersteund door de gynaecoloog. Op deze manier kan iedereen gebruik maken van 
laagdrempelige verloskundige zorg. CZ ondersteunt dit project.  

• In het kader van preventie wordt aan CZ verzekerden van twee jaar een tandenborstel met 
houder aangeboden om goede mondverzorging te promoten. 

• In 2007 is het kwaliteitssysteem van CZ voor huisartsposten overgenomen door het HKZ 
(harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector). De certificering van huisartsposten 
zal gaan gebeuren op basis van dit kwaliteitssysteem. 

• In het kader van de sterftemonitor heeft CZ in 2007 concrete resultaten bereikt in het 
stimuleren van ziekenhuizen om aandacht te besteden aan veiligheidsmanagement. 
Vooruitlopend op de publiciteit rond vermijdbare sterfte is aan de ziekenhuizen het 
aanbod gedaan om een eerste analyse te financieren en vervolgens verbeterafspraken te 
maken. Ziekenhuizen hebben hierop veelvuldig positief gereageerd. 

 
Ook voor 2008 blijft het verbeteren van kwaliteit van zorg een heel belangrijke doelstelling. 
Activiteiten die opgepakt of verder uitgewerkt gaan worden zijn het uitbreiden van 
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taakstellende en meetbare kwaliteitsindicatoren in de kwaliteitsparagrafen in alle 
overeenkomsten. Hiervoor worden allerlei initiatieven gestimuleerd en geparticipeerd in 
landelijke projectgroepen. Tevens blijft het uitvoeren van klantonderzoek ook in 2008 
belangrijk om de verschuivende klantwensen en verwachtingen op het gebied van de zorg in 
beeld te houden. Verder wordt contractdifferentiatie op basis van kwaliteitsafspraken opgepakt 
voor kraamzorg, fysiotherapie en zittend ziekenvervoer. Voor zittend ziekenvervoer wordt het 
hebben van een keurmerk als minimale eis opgenomen bij het afsluiten van een contract. De 
ketenzorg-projecten “COPD” en “depressie” worden in 2008 verder uitgewerkt. De uitwerking 
van de zorgketen depressie zal samen met het Trimbosinstituut plaatsvinden.  
 
Kwaliteit van zorgverleners is een belangrijk thema op internet. Met de functie “Zoek een 
dokter” (voorheen de zorgatlas) wordt zowel algemene informatie over bijvoorbeeld de 
bereikbaarheid maar ook kwalitatieve informatie gegeven per zorgverlener. In 2007 zijn er veel 
vragenlijsten uitgezet bij zorgverleners. Eind 2007 en begin 2008 moet de respons hiervan 
verwerkt worden binnen Zoek een dokter. Bovendien kunnen (voorkeurs)aanbieders onder de 
aandacht worden gebracht, die voordelen voor verzekerden bieden op het gebied van kwaliteit, 
prijs en service. CZ maakt ook afspraken voor niet-verzekerde zorg. CZ verzekerden kunnen 
voor plastische chirurgie en ooglasering gebruik maken van speciale prijsafspraken met 
zorgverleners. Ook deze afspraken worden gecommuniceerd via de website van CZ en Zoek 
een dokter. 

Toegankelijkheid 
Toegankelijkheid kan gesplitst worden in (1) tijdige en (2) bereikbare zorg. CZ is actief om 
voor iedere verzekerde een voldoende en tijdig aanbod van zorg in te kopen. Net als in vorige 
jaren heeft CZ een Zorgservice die bemiddelt naar de kortste toegangstijden. Klachten met 
betrekking tot toegankelijkheid worden zo snel mogelijk bemiddeld. Als er structurele klachten 
ontstaan worden deze meegenomen in de evaluatie van het gevoerde beleid en is dit input voor 
nieuw beleid.  
 
Afhankelijk van de verstrekking en het aanbod is het beleid er op gericht om 100% van het 
zorgaanbod te contracteren. Uitgangspunt voor deze keuze is dat er goede landelijke dekking is 
van kwalitatief goede zorg. Bij veel verstrekkingen is het niet voldoen aan de prijs- en 
kwaliteitsvoorwaarden de enige reden om geen contract af te sluiten. Bij hulpmiddelen zijn er 
voor sommige verstrekkingen zorgverleners gecontracteerd op basis van een vorm van 
aanbesteding. Door de aanbesteding wordt er wel genoeg zorg gegarandeerd maar wordt deze 
zorg geleverd door een beperkt aantal zorgverleners. De keuzevrijheid van de verzekerde is 
hierdoor verminderd, maar er moet nog steeds keuze zijn uit minimaal twee aanbieders.  
 
Bij contractering kan er een spanningsveld ontstaan tussen toegankelijkheid en kwaliteit. Als 
door het stellen van kwaliteitseisen geen contract kan worden afgesloten kunnen brede en 
ongeclausuleerde toegankelijkheid niet altijd gegarandeerd worden. Afhankelijk van het 
aandachtsgebied moet hierin een keuze gemaakt worden. Voor tandheelkunde geldt momenteel 
dat contractering (zorg in natura) vóór gaat ten opzichte van het opnemen van aanvullende 
kwaliteitseisen. Telkens wordt een afweging gemaakt wat belangrijker is en wat haalbaar kan 
zijn. 
 
Voor het bepalen van de zorgvraag wordt gebruik gemaakt van behoefteramingen. Dit kan 
zowel door een interne- als externe partij gebeuren. Op basis van deze ramingen kan blijken dat 
er onvoldoende zorg is gecontracteerd. Als bestaande zorgverleners geen oplossing kunnen 
bieden worden er soms particuliere initiatieven opgezet. Voor huisartsenzorg is een dergelijk 
initiatief opgezet. Hier is een ondersteuningsstructuur gecontracteerd (Stichting Robuust) die 
op basis van behoefteramingen bepaalt of er toegankelijkheidsproblemen zijn en daarbij ook 
zorgt voor oplossingen. Ook sluit CZ contracten in het buitenland. Op basis van een contract 
met buitenlandse zorgverleners kunnen verzekerden net zo makkelijk terecht als in Nederland. 
Als blijkt dat een verzekerde aanspraak moet doen op een niet-gecontracteerde zorgverlener, 
dan is er sprake van zogenaamde “gedwongen restitutie”. CZ betaalt in die gevallen het 
volledige bedrag van de genoten zorg.  
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In 2007 zijn onder andere de volgende activiteiten ondernomen om toegankelijke zorg in 
natura in te kopen: 
• Extra rappelronden naar aanleiding van uitgezette overeenkomsten. 
• Voor sommige verstrekkingen zijn informatiesessies gehouden voor de zorgverleners. 

Sommige van deze sessies worden gehouden vooraf gaande aan de contractering, voor 
andere verstrekkingen achteraf. 

• Het opstellen van een voldoende aantrekkelijk contract, zonder te kort te doen aan eigen 
uitgangspunten met betrekking tot prijs en kwaliteit. 

• Het “Verbetertraject tijdigheid bij huisartsen” loopt nog. Ook in 2008 loopt dit traject 
door, avondspreekuren en e-consult komen hierbij aan de orde. 

• Toegangsgaranties voor een aantal hulpmiddelen zijn opgenomen in het contract. 
• Net zoals vorig jaar zijn er ook in 2007 afspraken gemaakt met zorgverleners die we zien 

als “preferred providers”. Op basis van deze afspraken is er uitwijkcapaciteit geregeld 
voor een goede prijs zodat de Treeknormen (als SMART-definitie voor toegangsgaranties) 
gehaald kunnen worden. 

• In 2007 heeft CZ een contract afgesloten met de “De Nationale Apotheek”. Op basis 
hiervan is er voor de verzekerden nog meer keuzevrijheid ontstaan bij de farmaceutische 
zorgverlening. De nationale apotheek is een internetapotheek. Behalve dat hierdoor de 
keuze is uitgebreid is het voor de verzekerden nu ook mogelijk om medicijnen te bestellen 
via internet met korting. De medicijnen worden thuis afgeleverd. 

 
De doelstelling voor 2008 is dat op naturaverzekeringen de betalingen zonder overeenkomst 
niet meer dan 5% van de totale kosten mogen bedragen. Verder moeten ambitieuze 
toegangstijden gedefinieerd worden, deze afspraken zijn maximaal de Treeknormen. Hierbij 
geldt dat er extra aandacht moet zijn voor de controle van de afgesproken toegangstijden. 
Hiervoor zijn aanvullende afspraken met de zorgverleners nodig omdat de realisatie van de 
toegangstijden niet op basis van declaratiegegevens te herleiden is. 
 
Om verzekerden en zorgaanbieders beter van dienst te zijn, zoekt CZ voortdurend naar 
(verbeter) mogelijkheden. Via het traject vereenvoudigen machtigingen wordt onderzocht bij 
welke verstrekkingen het mogelijk is om de procedure te vereenvoudigen of zelfs 
machtigingsvereiste te laten vervallen. Zo lopen er vanaf 2007 activiteiten waarbij de 
zorgaanbieder zelf kan beoordelen of een machtiging verleend wordt. Daarnaast zijn in 
samenwerking met Vecozo activiteiten rondom een landelijk machtigingsportaal gestart. 

Betaalbaarheid 
Om een concurrerend premiebeleid te kunnen voeren moeten de kosten van de zorg effectief 
beheerst worden. Dit mag echter niet ten koste gaan van onze belofte om garant te staan voor 
tijdige toegang tot kwalitatief goede zorg. Waar toegankelijkheid en kwaliteit op zich al 
kunnen conflicteren, maakt kostenbeheersing de dilemma´s vaak nog groter. 
Kostenbeheersing kan gerealiseerd worden door: 
• voorkomen van onnodig hoge prijzen; 
• formele en materiële controles; 
• benchmarking en feedback;  
• doelmatig gedrag volgens kwaliteitsstandaarden bevorderen; 
• versterken huisartsen- en eerstelijnszorg (poortwachterrol en substitutie); 
• bevorderen van taakdelegatie; 
• realiseren van schaalvoordelen via gestructureerde samenwerkingsverbanden; 

Prijsafspraken 
Voor sommige verstrekkingen zijn de prijzen vastgesteld via de Wet Tarieven 
Gezondheidszorg (WTG) of de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), soms als 
maximumprijs, een andere keer als punttarief. Voor deze verstrekkingen is de prijs dan ook niet 
of nauwelijks beïnvloedbaar in een lokale onderhandeling. Als de prijzen niet landelijk zijn 
vastgesteld is er een onderhandeling mogelijk. Afhankelijk van de verstrekking en het 
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zorgaanbod, worden er uniforme prijzen afgesproken of wordt er per zorgverlener apart 
onderhandeld.  
Voor bijvoorbeeld het B-segment van de DBC’s bij ziekenhuizen wordt individueel 
onderhandeld met de ziekenhuizen waar CZ een groot marktaandeel heeft. Het prijsaanbod van 
het ziekenhuis wordt vergeleken met prijzen van andere ziekenhuizen en gerelateerd aan het 
zorgprofiel. In 2007 is de informatieverzameling hiervoor sterk vereenvoudigd. CZ heeft 
namelijk een overeenkomst gesloten met DBC-Services voor het gebruik van een externe 
database. Het ziekenhuis heeft ook toegang tot deze database en kan de prijzen voor 2008 hier 
in inbrengen. De zorgverzekeraar kan deze prijzen inzien en vergelijken met andere 
ziekenhuizen. Met behulp van deze externe database wordt de communicatie rondom de 
onderhandeling tussen het ziekenhuis en zorgverzekeraar sterk vereenvoudigd. Resultaat is dat 
de onderhandelingen sneller en ook beter kunnen verlopen en de gegevens zijn 
betrouwbaarder. Het benchmarken van gegevens wordt gebruikt om te komen tot gunstigere 
prijsontwikkelingen. 

Uitvoering formele en materiële controles 
Naast de geautomatiseerde controles op onder andere verzekeringsrecht, aanspraak, 
gehanteerde tarieven en aanwezigheid van machtigingen, worden formele en materiële 
controles uitgevoerd op alle schaderubrieken. Onder formele controles wordt verstaan de 
controle op de rechtmatigheid van de verstrekking. Onder materiële controles wordt verstaan 
de controle op daadwerkelijke levering en doelmatigheid van de verstrekking. Geconstateerde 
onrechtmatigheden worden hersteld en zonodig wordt teruggevorderd. 

Benchmarking 
Voor een goede kostenbeheersing is benchmarking een vereiste. Periodiek wordt de 
kostenontwikkeling in beeld gebracht. Betrouwbare detailinformatie mag hiervoor niet 
ontbreken. Voor alle verstrekkingen is het een aandachtspunt om zoveel mogelijk elektronisch 
te laten declareren. Dit levert niet alleen een efficiënte administratie op maar ook extra 
detailinformatie. CZ biedt hiervoor ondersteuning aan voor zorgverleners van bijvoorbeeld 
paramedische zorg die nog niet via Vecozo declareren. 

Doelmatigheid 
Betaalbaarheid kan ook gerealiseerd worden door het sturen op doelmatigheid. Het ingestelde 
indicatieprotocol bij kraamzorg in 2006 is hier een voorbeeld van. In 2007 is dit protocol 
landelijk overgenomen. De inkoop van diabeteszorg is ook gebaseerd op doelmatigheid, de 
standaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is hierbij uitgangspunt. De 
NHG-standaard is een protocol voor het behandelen van een gezondheidsprobleem, 
bijvoorbeeld met betrekking tot Diabetes. In tegenstelling tot eerder genoemde voorbeelden 
heeft de diabetesinkoop geen directe kostenreductie tot gevolg. Momenteel wordt de 
zorgstandaard niet altijd uitgevoerd door de zorgverleners. De uitvoering van de standaard 
zorgt in eerste instantie voor een toename van de zorgconsumptie. De verwachting is dat 
wanneer de NHG-standaard goed uitgevoerd wordt de complicaties verminderen. Behalve het 
kwalitatieve aspect hiervan moet dit ook de doorstroom naar de duurdere tweedelijns zorg 
verminderen. 

Overige methoden 
Door versterking van de eerstelijnszorg kan kostenbeheersing met betrekking tot zorginkoop 
elders in de keten gerealiseerd worden. Dat wil zeggen dat kostenbeheersing gerealiseerd wordt 
door juist te investeren in de eerstelijnszorg. Dit geldt vooral voor de inkoop van zorg bij 
eerstelijnssamenwerkingsverbanden (elswv) en huisartsenzorg. Op deze wijze investeren werpt 
alleen vruchten af als er ook resultaatafspraken gemaakt worden die gemeten (kunnen) worden. 
Tevens is het belangrijk resultaatafspraken te maken over onderwerpen die kostentechnisch 
interessant zijn voor CZ, zoals polyfarmacie en GGZ (substitutie en minder geneesmiddel-
gebruik bij depressie). Om de investeringen te kunnen verantwoorden moeten ze op korte en 
langere termijn resulteren in minder kostenstijgingen dan andere verzekeraars ten aanzien van 
farmacie, tweedelijnszorg en GGZ. 
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Onderstaande tabel geeft inzicht in de kostenontwikkeling 2007 van CZ t.o.v. 2006. CZ had 
voor 2007 de doelstelling om een lagere kostenontwikkeling te hebben dan landelijk (i.c. een 
lagere gemiddelde kostenstijging). Op basis van de realisatie kan gesteld worden dat deze 
doelstelling voor het merendeel van de verstrekkingen niet is gerealiseerd. Ook op totaal 
niveau is de kostenstijging hoger dan landelijk. Het nadelige verschil komt vooral door de 
verstrekkingen paramedische hulp en hulpmiddelen. De hogere kostenontwikkeling bij 
ziekenhuizen draagt op totaal niveau ook bij, door de omvang van de kosten. Deze kosten zijn 
bovendien erg moeilijk in te schatten. De doorlooptijd van een DBC is inmiddels redelijk in 
beeld maar de opbrengstverrekening maakt het nog lastig om een goed beeld te krijgen over de 
kosten van 2006 en 2007. 

 
De stijging bij paramedische hulp wordt voornamelijk veroorzaakt door een volumestijging. 
Meer verzekerden maken gebruik van fysiotherapie. Met name de directe toegang tot de 
fysiotherapeut is hier mogelijk de oorzaak van. Ook voor hulpmiddelen is er een sterkere 
kostenstijging dan landelijk te zien. Een toename van het aantal gebruikers is ook hier voor het 
grootste deel verantwoordelijk voor de stijging. Ook de stijging van farmacie wordt vooral 
veroorzaakt door een volumestijging. 
 
De sterke vergrijzing in Zuid-Nederland, waar CZ haar kernactiviteiten heeft, is de oorzaak van 
de afwijkende kostenstijging ten opzichte van de landelijke cijfers. De geringe stijging van de 
kosten van kraamzorg en verloskunde en de sterkere stijging van de kosten hulpmiddelen en 
paramedische zorg ten opzichte van het landelijk gemiddelde zouden deze stelling kunnen 
ondersteunen.  

Gids in Zorg 
Een actieve inkooprol van CZ heeft weinig zin als onze verzekerden hier niets van merken. 
Centraal in het zichtbaar maken van de meerwaarde van onze zorginkoop staat het zogenaamde 
“Zorggids-concept”. Via dit instrument kan informatie beschikbaar gemaakt worden over de 
ingekochte zorg. Op de internetpagina van CZ is een apart gedeelte voor Zorg & Gezondheid. 
In 2007 is deze site behoorlijk uitgebreid. Er zijn themapagina´s gekomen voor Astma, COPD 
en borstkanker. Ook de al bestaande themapagina voor Diabetes is uitgebreid. De 
themapagina´s volgen de ontwikkelingen van de ketenzorgprojecten.  
 

    
Kosten per verzekerde 
Zorgverzekeringswet 

2007 2006 Verschil Trend 
2007-
2006 

Landelijk Verschil 
CZ-

landelijk
       
Huisartsenhulp 127,36 120,95  6,41 5,3% 4,5% 0,8%
Farmaceutische hulp 309,66 283,43  26,23 9,3% 7,9% 1,4%
Mondzorg 35,95 33,32  2,63 7,9% 5,5% 2,4%
Verloskundige hulp 7,05 6,95  0,10 1,4% 9,5% -8,1%
Ziekenhuiszorg 955,27 942,56  12,71 1,3% 1,0% 0,3%
Paramedische hulp 38,64 32,94 5,70 17,3% 9,2% 8,1%
Hulpmiddelen 83,58 76,27 7,31 9,6% 8,1% 1,5%
Ziekenvervoer 31,07 30,63  0,4 1,4% 4,4% -3,0%
Kraamzorg 13,93 13,78  0,15 1,1% 3,0% -1,9%
Overige kosten 5,06 2,75  2,3 83,9% 
Grensoverschrijdende zorg 35,39 29,09  6,30 21,7% 
Kosten van ondersteuning 
eerstelijnszorg 1,50 1,47  0,03 2,0% 

 
Totaal zorgverzekeringswet 1.644,46 1.574,14  70,32 4,5% 3,5% 1,0%
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3.3.3  Personeel 
Naast deze paragraaf ‘Personeel’ is een afzonderlijk Sociaal Jaarverslag 2007 beschikbaar.  
 
Belangrijke voorwaarde om de CZ strategie te realiseren is dat alle medewerkers de CZ doelen 
kennen. Ze moeten weten wat hun aandeel is om deze doelen te realiseren. Dit vereist een 
voortdurende en consistente communicatie, vasthoudendheid aan doelen, resultaatgerichtheid 
en open dialoog. Het jaar 2007 stond in het teken van consolidatie; zorgen dat het gefuseerde 
bedrijf optimaal tot zijn recht komt. Verder lag de nadruk op het optimaliseren van de HRM-
beleidskaders, -processen en -instrumenten. Tevens is er veel aandacht uitgegaan naar het 
vergroten van de kwaliteit van de interne organisatie, in het bijzonder gericht op de mensen die 
in de organisatie werken. Zo is er veel geïnvesteerd in programma’s die de klantbejegening 
ondersteunen en op een hoger plan brengen. Opleidingen en trainingen zijn verzorgd voor de 
medewerkers die veelal dagelijks contact met de klant hebben. Veel aandacht is besteed aan de 
wijze waarop klanten worden benaderd en klachten worden afgehandeld. 
 
CZ kent haar medewerkers een cruciale rol toe in het bedrijfsproces en in de behandeling van 
haar klanten. Wij geven de individuele medewerker verantwoordelijkheid en de vrijheid om 
voor zelfontplooiing te kiezen. Leidinggevenden hebben hierbij hun eigen integrale 
verantwoordelijkheid. Zij moeten hun medewerkers op een zodanige wijze aansturen dat deze 
op een zinvolle manier bijdragen aan het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen en de ruimte 
krijgen zich te ontwikkelen. Onder meer om deze reden is in 2007 een intensief management 
development programma aangeboden aan het voltallige management en staat ook voor de 
komende tijd het thema sterk leiderschap op de rol. 

3.3.3.1  Sociaal plan 
Sinds juli 2006 heeft CZ een sociaal plan om de gevolgen voor medewerkers van eventuele 
boventalligheid door de fusie tussen CZ en OZ, andere organisatiewijzigingen en 
technologische veranderingen op een goede en verantwoorde wijze te regelen. Centraal in het 
sociaal plan staan employability en mobiliteit en spelregels bij benoemingen, overplaatsingen 
en boventalligheid. 

Mobiliteitspool 
Door de herinrichting van de organisatie zijn nieuwe functies ontstaan. Bestaande functies zijn 
aangepast of vervallen. Om boventallige medewerkers de ruimte en tijd te geven voor in- en 
externe oriëntatie en herplaatsing is een mobiliteitspool ingericht. De gevolgen van 
boventalligheid zijn beperkt gebleven vanwege het werken met een ‘flexibele schil’ in de 
personeelsbezetting. Ondanks deze flexibele schil werden er tussen juli 2006 en eind 2007 94 
medewerkers boventallig. Hiervan zijn 59 medewerkers intern herplaatst en hebben 25 
medewerkers CZ verlaten. De overige tien medewerkers zitten nog in de mobiliteitspool en zijn 
nog op zoek naar een andere functie. Boventallige medewerkers worden daarbij geholpen door 
‘CworkZ’, het mobiliteitsbureau van CZ. CworkZ bestaat sinds 2007.  

Mobiliteitscentrum ‘CworkZ’ 
Vanwege de fusie tussen CZ en OZ, maar vooral door de behoefte aan vergroting van de 
interne mobiliteit is een mobiliteitsbureau ‘CworkZ’ ingericht. Dit bureau speelt een centrale 
rol bij employability, inzetbaarheid, functieverandering, overplaatsing, scholing en opleiding, 
persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling van medewerkers.  
Het mobiliteitsbeleid zorgt ervoor dat binnen CZ de vraag en aanbod van personeel zo soepel 
en optimaal mogelijk bij elkaar aansluiten. Dit gebeurt op basis van te verwachten en meer of 
minder bekende ontwikkelingen. Daarnaast is het mobiliteitsbeleid gericht op het vergroten van 
de weerbaarheid van medewerkers doordat ze zich voortdurend ontwikkelen. Hiermee 
vergroten we tegelijkertijd de interne flexibiliteit van de organisatie. CZ creëert mogelijkheden 
voor medewerkers om meer kennis en ervaring op te doen in verschillende functies. Hierdoor 
ontstaat een bredere inzetbaarheid, een verdieping van kennis en vaardigheden en daardoor een 
grotere keuzemogelijkheid. De medewerker kan zich ontplooien en is niet meer zo afhankelijk 
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van de eigen organisatie. Mobiliteit vergroot voor alle partijen de kansen en verkleint de 
risico’s.  
 
Over heel 2007 is 'CworkZ' met 251 medewerkers een mobiliteitstraject begonnen. Binnen 
deze groep zaten 13 boventalligen die bij ‘CworkZ’ zijn aangemeld voor (tijdelijke) interne 
herplaatsing. De reden hiervoor was dat hun eigen werkzaamheden zouden vervallen. Hiervan 
hebben 10 medewerkers een (tijdelijke) andere functie gevonden. 3 medewerkers vonden 
extern een andere baan. 
Daarnaast heeft CworkZ nog 57 succesvolle individuele (door de medewerkers zelf 
geïnitieerde) bemiddelingen gedaan. Dit waren 43 interne en 12 externe herplaatsingen en 2 
interne stageplaatsen. 
 
Prestatie-indicator personeel in loondienst 2007 2006
  
Totale personeelsverloop per 100 medewerkers in aantallen 12,1 8,2

3.3.3.2  Harmonisatie 
In lijn met de herinrichting van de organisatie zijn alle arbeidsvoorwaarden en HRM-
instrumenten tot een geheel gemaakt (geharmoniseerd).  

Arbeidsvoorwaarden 
Alle arbeidsvoorwaarden en regelingen zijn geharmoniseerd en in de gehele organisatie 
toegepast. Dit heeft geleid tot een evenwichtig arbeidsvoorwaardenpakket voor alle CZ- en 
OZ-medewerkers. 

Competentiemanagement 
Eind 2006 zijn de voorbereidingen gestart voor de verdere uitrol van het ‘Werken met 
Competenties’ voor voormalig OZ-medewerkers. In 2007 is dit uitgevoerd. Ter voorbereiding 
is het functiegebouw aangepast en zijn functies waar nodig beschreven of aangepast. De hele 
CZ-organisatie werkt nu met competenties. Dit betekent dat bij ieders werk de 
organisatiecompetenties ‘betrouwbaar’, ‘ondernemend’ en ‘klantgericht’ centraal staan. 
Daarnaast ontwikkelt iedere CZ-medewerker zich ook op de specifieke competenties die voor 
zijn functie van toepassing zijn. Compentiemanagement is verankerd in instrumenten zoals 
beoordeling en werving en selectie. Hierdoor heeft het een duidelijke plaats gekregen binnen 
het personeelsmanagement. 

3.3.3.3  Gezondheid, verzuim en welzijn 

Risico Inventarisatie & Evaluatie 
In 2007 heeft er een gezamenlijke Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) plaatsgevonden. 
Dit onderzoek is uitgevoerd om inzicht te krijgen in mogelijke risico’s op het gebied van 
veiligheid, gezondheid en welzijn. Hierbij is gebruik gemaakt van de digitale RI&E van 
Zorgverzekeraars Nederland. Naar aanleiding van de uitslagen heeft het management begin 
2007 samen met de personeelsadviseurs plannen van aanpak opgesteld. In deze plannen staat 
hoe we aandacht gaan geven aan risico’s en knelpunten die uit de inventarisatie blijken, zodat 
we deze elimineren of verminderen. Vanuit de divisieplannen is er vanwege de grote overlap 
tussen de divisies een CZ-breed plan van aanpak gemaakt. Dit is getoetst door een externe 
arbodienst en volledig goedgekeurd. Beoordeling vond plaats op volledigheid, betrouw-
baarheid en beheersmaatregelen. 

Medewerkertevredenheid 
In de RI&E zijn werksfeer, werkdruk, arbeidsomstandigheden en kwaliteit van leidinggeven 
deels aan de orde geweest. Op afdelingsniveau zijn de conclusies gerapporteerd en zijn er 
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aansluitende afspraken met het management gemaakt. Voor 2008 staat een uitgebreid 
medewerkertevredenheidsonderzoek gepland. 

Verzuim 
Voor de voormalig OZ-medewerkers is de verzuimbenadering van CZ ingevoerd. Verzuim-
begeleiding is een verantwoordelijkheid van het management. Waar nodig krijgt het 
management ondersteuning van de afdeling HRM en een externe arbodienst. De verandering 
van traditionele arbodienstverlening waarbij de bedrijfsarts in de front-office staat naar 
arbodienstverlening waarbij de arbeidsdeskundige de centrale rol speelt heeft geleid tot een 
laag verzuim. Het management kan zo haar verantwoordelijkheid voor verzuimbegeleiding 
waar maken. De pijlers “regie in eigen hand” en “de-medicaliseren van verzuim“ staan nog 
altijd centraal. De norm voor verzuim is binnen CZ: maximaal 4,5%. Voor 2008 stellen we een 
realistische norm, gedifferentieerd naar organisatieonderdeel vast. 
CZ richt zich niet alleen op verzuimbeperking. We stimuleren ook gezond leven, waarbij we 
aandacht hebben voor bijvoorbeeld bewegen. Vanaf 2008 kiest CZ voor een bredere insteek 
waarbij de bestaande Fitheidstest een onderdeel wordt van het Vitaliteitsplan. Vitaliteit is naast 
lichamelijke fitheid ook de emotionele en mentale vrijheid om dit te behalen. Het CZ 
Vitaliteitsplan is bedoeld voor elke medewerker.  
 
Prestatie-indicator  2007 Norm 2006 
  
Aantal ziektedagen als percentage van aantal 
kalenderdagen: 

max. 
4,5%

 

CZ 3,67% 3,43% 
OZ 3,67% 4,00% 

Ongewenst gedrag 
CZ tolereert geen ongewenst gedrag. Als een medewerker geconfronteerd wordt met 
ongewenst gedrag, kan hij contact opnemen met een externe vertrouwenspersoon. Deze 
vertrouwenspersoon kan voor een goede opvang en begeleiding zorgen. Als de medewerker 
een klacht wil indienen, richt hij deze aan de ‘Commissie ongewenste omgangsvormen’ van 
CZ. Op basis van hoor en wederhoor van betrokken medewerkers brengt de commissie een 
advies uit aan de Raad van Bestuur. 
Er waren in 2007 geen meldingen van ongewenst gedrag. Harmonisatie tussen CZ en OZ van 
de procedure ‘ongewenst gedrag’ zal in 2008 plaatsvinden. 
 
Prestatie-indicator  2007 Norm 2006 
  
Aantal meldingen per 100 medewerkers 0 0 0 

3.3.3.4  Opleiden en Ontwikkelen 
CZ zet het opleidingsbeleid in als kwaliteitsinstrument. We verwachten van medewerkers dat 
zij zich voortdurend ontwikkelen en hun kennis actueel houden. Opleiding en training zijn 
daarbij een middel om het doel 'permanent ontwikkelen van de medewerker’ te bereiken.  
Iedere manager maakt een opleidingsbeleidsplan voor zijn team waarmee het afdelings- en 
organisatiebeleid concreet ondersteund wordt. Hierbij is een onderscheid naar individuele en 
collectieve opleidingstrajecten. In 2007 is binnen de organisatie gestart met de 
deskundigheidstoetsen op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De resultaten van 
de eerste Wft-toetsen zijn erg veelbelovend. De gemiddelde score is 87,5%. In cijfers 
uitgedrukt betekent dit een ruime 8,5. Van de meer dan duizend getoetste medewerkers met 
klantcontact, waren er slechts 44 (4%) die onder de norm van 55% scoorden. Rond de zomer 
van 2008 krijgen zij een herkansing, om te laten zien dat zij wel degelijk de kennis bezitten die 
nodig is om onze klanten op goede wijze te woord te staan.  
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Om te zorgen voor een duidelijke klantcommunicatie zijn in 2007 schriftelijke 
communicatietrainingen begonnen in ‘eenvoudig Nederlands’ en zijn de laatste trainingen 
Service of Verkoop of ‘Hoe sta ik de klant het best te woord’ afgerond.  

Management development (MD) 
Het profiel van leidinggevenden binnen CZ is vastgesteld. Op basis hiervan is een management 
developmentprogramma ontwikkeld en uitgevoerd. De aanvankelijk gekozen concernbrede 
aanpak heeft niet de gewenste betrokkenheid gegeven. Het vervolg wordt dan ook vanuit de 
divisiestructuur ingestoken, waarbij het MD-traject ook vanuit de divisiedoelstellingen wordt 
ingericht. Daarbij krijgen de divisiedirecteuren een grotere verantwoordelijkheid voor het MD-
traject en zullen de ontwikkelplannen voor leidinggevenden beter aansluiten bij de dagelijkse 
praktijk. De CZ brede samenhang behoudt aandacht. Voor de toekomst blijft ontwikkeling van 
het management hoog op de agenda staan. Management development krijgt dan ook in 2008 
vervolg. 
 
Prestatie-indicator voor opleiding en training 2007 Norm 2006
   
Gemiddelde kosten per fte € 957,- n.v.t. € 860,-
 

3.3.4  Maatschappij 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent voor CZ dat we activiteiten op 
sociaal (people), milieu (planet) en economisch (profit) gebied in balans brengen. Dit doen we 
door afspraken te maken over waarden en normen rondom deze aspecten. Bij deze afspraken 
wil CZ zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wensen van de belanghebbenden. CZ gaat 
daarvoor met hen in dialoog.  
Door middel van dit Maatschappelijk Verslag legt CZ verantwoording af over Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO) naar alle belanghebbenden. Bijvoorbeeld klanten, 
zorgverleners, maatschappelijke groeperingen, toezichthouders, personeel en overige 
geïnteresseerden.  

3.3.4.1   Transparantie 
In dit Maatschappelijk Verslag staat wat CZ wil bereiken, wat we daarvoor hebben gedaan, wat 
de resultaten zijn en welke verbeteracties we eventueel inzetten. Naast dit verslag publiceert 
CZ een Jaarbericht 2007 met als thema “(Geen) Grenzen aan de zorg” en een afzonderlijk 
Sociaal Jaarverslag 2007. Om een beeld te krijgen hoe lezers het jaarbericht waarderen is in 
2007 een schriftelijke vragenlijst afgenomen onder de lezers. Lezers waarderen het jaarbericht 
met gemiddeld een 7,6. Meer dan de helft van de respondenten (51%) geeft het jaarbericht 
een 8. 
In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is in 2007, net als in 2006, een 
vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de transparantie van bedrijven en hun activiteiten op 
het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uit dit onderzoek blijkt dat CZ voor 
de jaarverslaglegging 2006 31 punten scoort van de maximaal 100 punten (2006: 57 punten). 
Hiermee hoort CZ tot de groep ‘peloton’. De daling wordt veroorzaakt door nieuwe en 
veranderde beoordelingscriteria. De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) heeft het Uitvoerings-
verslag Verslag 2006 van CZ beoordeeld. Volgens de Nza heeft CZ ‘over het algemeen een 
goede invulling gegeven aan het Uitvoeringsverslag 2006’.  
CZ streeft ernaar de transparantie via de jaarverslaglegging voortdurend te verbeteren. 
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3.3.4.2   Dialoog met belanghebbenden 
De klant staat bij CZ voorop. CZ wil met haar producten en diensten aansluiten bij de wensen 
van de klanten. CZ betrekt haar klanten voortdurend bij het verbeteren van de kwaliteit van de 
bedrijfsvoering. CZ gaat daarvoor met hen in dialoog. Ook overlegt CZ met zorgverleners, 
werknemers, toezichthouders en de overheid/politiek. 

Klanten 
CZ heeft een ledenraad als hoogste bestuurlijk orgaan. De ledenraad bestaat uit klanten van 
CZ. CZ werkt voorts op gestructureerde wijze samen met patiënten-/consumentenorganisaties. 
Dankzij deze contacten weet CZ steeds beter waaraan klanten behoefte hebben en hoe zij de 
zorg in de praktijk ervaren. Deze kennis gebruiken wij om de zorginkoop en de 
informatievoorziening beter af te stemmen op wat klanten willen. CZ stelt daarom financiële 
middelen beschikbaar waarmee we een bijdrage leveren aan de professionalisering van de 
patiëntenorganisaties.  
 
Om de zorg beter af te stemmen op klanten, de informatie over het zorgaanbod te verbeteren en 
zo de positie van patiënten/verzekerden in het zorgstelsel te versterken, heeft CZ een 
strategische alliantie gesloten met de Zorgbelangorganisaties (voorheen de Regionale Patiënten 
Consumenten Platforms) in Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Rijnmond en Gelderland. 
Vertegenwoordigers van deze patiëntenorganisaties brengen hun deskundigheid in bij het 
inkoopproces en werken mee aan themaprojecten. In 2007 hebben we samen extra aandacht 
besteed aan het verbeteren en vullen van de Zorgatlas (nu: ‘Zoek een dokter’). Dit is een online 
zoekmachine waarmee CZ klanten helpt hun keuze te maken binnen het zorgaanbod.  
Vast onderdeel van de samenwerking met de Zorgbelangorganisaties is de uitreiking van de 
‘Zorg-kan-altijd-beter-prijs’. Deze prijs reiken we uit aan een zorgaanbieder die een actieve 
bijdrage levert aan het verbeteren van de positie van patiënten binnen de eigen instelling of 
praktijk.  
De contacten met categorale patiëntenorganisaties zoals de Diabetes Vereniging Nederland en 
het Netwerk Cliëntraden Ziekenhuizen, zijn in 2007 verder geïntensiveerd. Een belangrijke 
nieuwe partner is de Vereniging Kind en Ziekenhuis. Deze vereniging heeft als doel de 
kindgerichtheid van ziekenhuizen te bevorderen. Zij doet dat door smileys toe te kennen aan 
ziekenhuizen die zich hierin positief onderscheiden. CZ en Kind en Ziekenhuis zijn samen een 
ambitieus traject gestart om de ziekenhuizen kindvriendelijker te maken door dit tot een van de 
speerpunten te maken van het zorginkoop- en zorggidsbeleid van CZ. We zijn hiermee gestart 
in Zuid-Nederland. In het begin van 2007 had geen enkel ziekenhuis in Zuid-Nederland een 
smiley. Inmiddels zijn er vier smileys toegekend. Nog meer ziekenhuizen hebben 
voorbereidingen gestart om hiervoor in aanmerking te komen (opstapsmiley).  
De Verzekerdenadviesplatforms, zes regionale platforms van CZ-verzekerden, hebben in 2007 
de Raad van Bestuur over verschillende onderwerpen geadviseerd. Bijvoorbeeld over 
klachtenmanagement en fraude in de zorg. Mede daardoor besteedde CZ extra aandacht aan het 
verbeteren van de externe communicatie over de diensten op het gebied van de kwaliteit en de 
toegankelijkheid van de zorg. Bovendien maakt CZ gebruik van de feedback van klantenpanels 
en collectiviteiten voor de vernieuwing en verbetering van producten en diensten. 

Zorgverleners 
Als zorgspecialist streeft CZ naar de beste zorg tegen de beste prijs. Zorgaanbieders zijn 
daarbij belangrijke partners om deze doelstelling te realiseren. Een fundamenteel uitgangspunt 
is dat zorgaanbieders belang hebben bij een verzekeraar die in inkoop van kwalitatief goede 
zorg investeert. Als verzekeraars alleen zouden concurreren op de laagste prijs, zou dit 
uiteindelijk ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg. Dit gemeenschappelijk belang is de 
basis van de samenwerking die CZ met de zorgaanbieders nastreeft. De beleidslijn om te 
investeren in een goede relatie met de zorgaanbieders is in 2007 voortgezet. Een voorbeeld 
hiervan is het congres ‘Zomer in de Zorg’. Dit congres is een inspirerende ontmoetingsplaats 
voor zorgverleners, zorginkopers, onderzoekers en patiëntenorganisaties. In 2007 stond de 
ontmoeting in het teken van het thema ’Ketenzorg in een concurrerende markt; hoe zorgen we 
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dat het gebeurt’. De belangrijkste conclusie van deze bijeenkomst is dat duidelijke en 
geaccepteerde rollen (producent, regisseur, opdrachtgever, financier etc.) een voorwaarde zijn 
voor samenwerking in netwerkverband. 
Een andere gelegenheid om elkaar te treffen wordt geboden door het CZ Lunchdebat. Zo is er 
onder andere een Lunchdebat georganiseerd waarbij het thema geneeskundige geestelijke 
gezondheidszorg centraal stond. Hierbij waren onder andere bestuurders, professoren, 
koepelorganisaties, managers, psychiaters, therapeuten, consumenten-/patiëntenorganisaties en 
zorginkopers aanwezig. Drie ervaren sprekers gaven hun reactie op "De markt op: nog niet zo 
gek!?". Na een levendige discussie heeft CZ haar visie op de nieuwe GGZ-markt uitgereikt.  
Een ander voorbeeld is het initiatief van CZ om samen met het Quality Institute for 
Pharmaceutical Care (QIPC) een voorlichtingsbijeenkomst voor apothekers te organiseren. Op 
deze drukbezochte bijeenkomst werd een trainingsprogramma aangeboden. Met dit programma 
kunnen apothekers artsen ondersteunen bij de keuze van de juiste geneesmiddelen. Het 
trainingsprogramma is inmiddels gestart. 

Werknemers 
Binnen CZ functioneert een Ondernemingsraad (OR). De ondernemingsraad overlegt namens 
de werknemers met de werkgever over onder andere het ondernemingsbeleid en de 
personeelsbelangen. In 2007 stonden bijvoorbeeld de interne reorganisatie van de 
servicekantoren, de overname van de zorgverzekeringsportefeuilles van Delta Lloyd en nieuwe 
werknemersregelingen op de agenda. De opmerkingen, ideeën en adviezen van de OR zijn 
voor een belangrijk deel meegenomen in de definitieve besluitvorming van de Raad van 
Bestuur. 

Maatschappelijke partners 
CZ voert regelmatig de dialoog met het ministerie van VWS en de toezichthouders NZa en De 
Nederlandse Bank. 
 
Het kernthema is de marktwerking op de zorginkoopmarkt. De beoogde marktwerking is een 
succes op de verzekeringsmarkt. Zorgverzekeraars concurreren inmiddels fel om de gunst van 
de consument. De grote vraag is: zet de marktwerking ook door naar de markt van de 
zorgverlening, zodat het nieuwe stelsel oplevert waarvoor het bedoeld is: meer zorg per euro? 
Om dit doel te bereiken is CZ een actieve gesprekspartner van bestuurlijke, politieke en 
toezichthoudende organisaties zoals het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en 
politieke partijen. De belangrijkste doelstellingen van deze dialoog:  
• Bevorderen dat concurrentie op basis van kwaliteit en doelmatigheid van de zorg 

plaatsvindt. 
• Inzet van ketenzorg om de snel groeiende groep chronisch zieken kwalitatief 

verantwoorde zorg te bieden.  
• De noodzaak van systeemprikkels om de kwaliteit, prijs en doelmatigheid in de AWBZ-

zorg te realiseren. 
 
In de dialoog met de maatschappelijke partners pleit CZ voor systeemaanpassingen die deze 
doelen dichterbij moeten brengen: 
• Sneller liberaliseren is de motor voor vernieuwing en concurrentie op kwaliteit.  
• De noodzaak van prestatiefinanciering op basis van meetbare kwaliteit in plaats van (ex 

ante) budgetfinanciering. Kwaliteit is in de visie van CZ niet alleen professionele 
kwaliteit, maar ook kwaliteit vanuit patiëntperspectief. Om bij de zorginkoop op kwaliteit 
te kunnen sturen is transparantie van zowel normen als resultaten een randvoorwaarde. 

• De kostenstijging en het dreigend capaciteitstekort door de groei van het aantal chronisch 
zieken maakt een fundamentele reorganisatie van de zorg gericht op versterking van de 
eerstelijnszorg noodzakelijk. Integrale zorg aangeboden door ketenzorgorganisaties, 
waarbij de huisarts de centrale regie voert, is volgens CZ het beste antwoord op deze 
ontwikkeling. Laagcomplexe zorg hoort in de eerste lijn thuis, dichtbij huis. Versterking 
van de poortwachterspositie van de huisarts is nodig om de aanzuigende werking van de 
prestatiefinanciering in de tweedelijn tegenwicht te bieden.  
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• De huidige financiering van preventie als onderdeel van de curatieve zorg schiet tekort. 
Hierdoor wordt preventie onvoldoende gestimuleerd. Dat geldt nog meer voor preventie 
van ziekte gericht op gezonde verzekerden. CZ heeft daarom eerder een voorstel voor een 
landelijk preventiefonds bij de minister ingediend.  

• De verhouding tussen prijs en kwaliteit is in de AWBZ ver te zoeken. Er is te weinig 
participatie van langdurig zieken bij het vaststellen van de zorgstandaard. De betaal-
baarheid van de langdurige zorg komt in het geding tenzij maatregelen worden genomen 
om de zorg meer risicodragend te maken (door overheveling van zorg naar de 
Zorgverzekeringswet). Of door bijvoorbeeld wonen en zorg te splitsen.  

 
Er is steeds meer draagvlak bij politiek, ministerie(s) en andere bestuurlijke organen voor deze 
aandachtspunten.  
 
CZ wisselt regelmatig van gedachten met de Zorgautoriteit (NZa) en De Nederlandse Bank 
(DNB) over visie en beleid rondom informatieverstrekking, verantwoording en toezicht. Dit 
gebeurt door deelname aan werkconferenties en werkgroepen, via de brancheorganisatie 
Zorgverzekeraars Nederland en tijdens het reguliere overleg met deze toezichthouders. De 
uitkomsten hiervan worden meegenomen bij de aanpassing van de richtlijnen door de 
toezichthouders en/of de verdere uitvoering door CZ. 

3.3.4.3  Sponsoring en donaties 
Bij maatschappelijke betrokkenheid hoort investeren in projecten in de zorg die niet (volledig) 
vanuit de reguliere kanalen worden gefinancierd maar wel een waardevolle aanvulling bieden 
op de reguliere gezondheidszorg. Deze initiatieven financieren we uit het CZ Fonds. In totaal 
werd in het boekjaar 4,5 miljoen euro (2006: 4,7 miljoen euro) uit het CZ Fonds verstrekt. Het 
CZ Fonds bestaat sinds 1999 en is gevormd uit de ‘Reserve Voormalig Vrijwillige 
Ziekenfondsverzekering’ (RVVZ). De twee hoofddoelstellingen zijn het financieren van 
projecten gericht op zorginnovatie en preventie en van projecten gericht op de (informele) 
zorg. 
 
Het thema Mantelzorg, dat centraal stond in 2005 is in 2007 afgerond met het uitgeven van het 
naslagwerk ‘Kunnen we het maken? Bouwstenen voor mensen die werken met mantelzorgers’. 
Dit naslagwerk is toegestuurd aan alle lidorganisaties van de landelijke vereniging voor 
mantelzorgers (Mezzo) en aan alle gemeenten in Nederland. Hiermee wil het CZ Fonds 
mantelzorg onder de aandacht brengen en de positie van de mantelzorger verbeteren.  
 
Eind 2006 is gestart met het nieuwe thema voor 2007 en 2008: Zelfhulp en lotgenotencontact. 
Door middel van een prijsvraag zijn patiëntenverenigingen opgeroepen een projectvoorstel in 
te dienen. De doelstelling van het project moest zijn zelfhulp meer bekendheid te geven en 
participatie aan zelfhulp- en lotgenotencontactgroepen te stimuleren. Tijdens een symposium in 
mei 2007 met de titel ‘Van onbenutte naar benutte mogelijkheden” in mei 2007 zijn de vijftien 
prijswinnaars bekend gemaakt. Zowel de prijsvraag als het symposium hebben bijgedragen aan 
het onder de aandacht brengen van zelfhulp in het beleid bij de Provincie en gemeenten in 
Brabant. Bovendien is er meer bekendheid gegeven aan het begrip en de waarde van zelfhulp 
bij professionele zorgverleners in de somatische en geestelijke gezondheidszorg. Voor dit 
thema is ruim € 104.000,- beschikbaar gesteld.  
Voor de jaarlijkse ‘Verwenzorgprijs’ heeft het CZ Fonds € 40.000,- beschikbaar gesteld. Het 
gaat hier om verwenzorgactiviteiten specifiek bedoeld voor chronisch en ongeneeslijk zieken 
in de psychiatrie, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Alle instellingen uit de vijf 
zorgkantoorregio’s (Zuid-Limburg, Zuidoost-Brabant, West-Brabant, Zeeland en Zuid-
Hollandse Eilanden) zijn aangeschreven om een verwenzorgidee in te dienen. In totaal zijn in 
2007 39 verwenzorgdagen gerealiseerd. 
 
Het CZ Fonds heeft ook aandacht voor projecten buiten de thema’s om. In 2007 heeft het fonds 
totaal € 2.470.000,- aan projecten beschikbaar gesteld. De zorggerelateerde projecten zijn zeer 
verschillend van aard en variëren van inloophuizen, ouderinitiatieven, gehandicapten-sporten 
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tot lotgenotencontact. Behalve deze zorgprojecten worden initiatieven in het kader van 
kwaliteits- en innovatiebevordering (gezondheidsmanagement) in de eerstelijns zorg financieel 
ondersteund. Aan deze projecten is € 1.375.000,- toegekend. Voorbeelden hiervan zijn 
‘Apotheken door cliënten bekeken’ en ‘Transparantie Kwaliteit Huisartsenzorg’.  
Voorts heeft het fonds in 2007 € 1.230.000,- bijgedragen aan de projecten van het landelijke 
Centraal Fonds RVVZ.  

3.3.4.4  Milieu 
Verschillende bedrijfsonderdelen van het CZ-concern houden zich nu bezig met milieu. In 
2008 wordt bovendien een coördinator milieumanagement aangesteld. Deze coördinator gaat 
een milieumanagementsysteem opzetten. Een duidelijk en praktisch systeem dat zich richt op 
het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Het streven is om met deze aanpak 
het ISO 14001-certificaat te verkrijgen. Deze ISO-norm wordt wereldwijd toegepast om 
milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. 
 
CZ hanteert gunningscriteria op gebied van milieu bij de aanbesteding van facilitaire inkopen. 
We vragen op zijn minst naar een milieubeleid, een relevant certificaat (ISO en NEN) en 
concrete milieuacties. Er zijn in 2007 geen milieu-incidenten geweest. 

Energie 
Een belastende factor voor het milieu is het energieverbruik van de kantoorpanden. Door 
energiebesparende maatregelen te nemen, preventief onderhoud te doen en technologische 
ontwikkelingen te volgen probeert CZ de belasting van het milieu zo laag mogelijk te houden. 
In 2007 is voor het pand in Breda onderzocht of energieopslag in de bodem haalbaar is. 
Wellicht dat restwarmte bewaard kan worden om op een later tijdstip te gebuiken. De 
resultaten van het onderzoek waren positief. In 2008 wordt het onderzoek uitgebreid naar 
andere locaties. Ook is in de panden in Goes, Sittard en Breda een nieuw besturingssysteem 
voor de klimaatinstallaties geïnstalleerd. In deze besturing is rekening gehouden met de 
mogelijkheid van aanwezigheidsmelders. Hierdoor kunnen sturingen ten aanzien van licht, 
warmte- en koudeopwekking per ruimte/stramien worden vrijgegeven op basis van de 
aanwezigheid van personen.  
In 2008 zullen er op alle hoofdlocaties energiemeters geplaatst worden zodat het verbruik per 
locatie inzichtelijk gemaakt wordt en er direct maatregelen genomen kunnen worden bij 
onregelmatigheden. 
Als gevolg van de calamiteit in de computerruimte eind 2006 zijn in 2007 nieuwe servers 
aangeschaft die krachtiger en energiezuiniger zijn dan de vorige generatie. Het aantal servers is 
hierdoor verminderd van 480 naar 250. Bovendien schakelt vanaf 1 mei 2007 de divisie ICT & 
Documentverwerking ongeveer 75 Citrix-servers ’s avonds, ’s nachts en in de weekenden uit. 
De servers gebruiken dan geen stroom en produceren ook geen warmte, waardoor CZ ook op 
de koelcapaciteit kan besparen. Deze maatregelen op ICT-gebied hebben al een 
energiebesparing opgeleverd. 

Papier 
De activiteiten van CZ bestaan voor een groot deel uit het verwerken van informatie. De drager 
voor informatie was tot kort geleden papier, maar daar zijn nieuwe alternatieven voor in de 
plaats gekomen. CZ streeft ernaar om voor zoveel mogelijk papieren informatie te vervangen 
door een digitaal opslagmedium. Een van de belangrijkste besparingen die CZ hiermee heeft 
behaald, is output van de systemen digitaal ter beschikking te stellen. Ook stimuleren we 
zorgverleners om zoveel mogelijk digitaal te declareren. Dit heeft een efficiencyvoordeel voor 
zorgverlener en zorgverzekeraar. Het heeft ook als voordeel dat geen papieren nota’s meer 
noodzakelijk zijn. We willen het papierverbruik nog verder terugdringen.  

Mobiliteit 
CZ stimuleert het gebruik van de fiets, het openbaar vervoer en het carpoolen. We remmen het 
gebruik van de auto.  
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Om het gebruik van de auto verder in te perken heeft CZ onlangs apparatuur aangeschaft voor 
video-conferencing. Vanachter je eigen bureau met collega´s op andere locaties vergaderen, 
betekent een flinke daling van het aantal reiskilometers. 
In 2007 zijn de bedrijfsauto’s gecontroleerd op de aanwezigheid van roetfilters. Een roetfilter 
vermindert de uitstoot van fijn stof (roet) van een auto. Daar waar het mogelijk was en de 
roetfilters leverbaar waren zijn deze vervangen. Dit traject loopt door in 2008. 

3.3.4.5  Financieel-economisch 
CZ heeft als onderlinge waarborgmaatschappij geen winstoogmerk. CZ streeft daarom naar een 
kostendekkende exploitatie. Financiële continuïteit voor de lange termijn vereist een sterke 
solvabiliteit. Bij een voldoende sterke solvabiliteit kunnen positieve bedrijfsresultaten 
eventueel worden ingezet om premies te matigen. De resultaten komen zo indirect en direct ten 
goede van de verzekerden.  
 
CZ behoort met 2.396 werknemers ultimo 2007 tot de grotere werkgevers in Zuid-Nederland. 
Naast deze directe werkgelegenheid, zorgt CZ indirect voor werkgelegenheid voor alle 
leveranciers van goederen en diensten. De totale omzet bij deze leveranciers (excl. zorg-
verleners) bedroeg over 2007 ongeveer 107 miljoen euro. 

3.3.4.6  Voorkoming van fraude en misbruik 
CZ wil misbruik en oneigenlijk gebruik voorkomen. Omdat 100% voorkomen onmogelijk is 
willen we dit pro-actief opsporen. Verzekerden, zorgverleners, tussenpersonen, leveranciers en 
medewerkers kunnen bij misbruik en oneigenlijk gebruik betrokken zijn.  
Om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen neemt CZ preventieve maatregelen. Denk 
daarbij aan functiescheiding, autorisatiebeheer, integriteitscontrole, opleiding en voorlichting 
aan medewerkers etc. De polisvoorwaarden hebben een preventieve werking naar de 
verzekerden. Naar de zorgverleners nemen we preventiemaatregelen op in de contracten. Op 
basis van risicoanalyse vinden er per zorgverstrekking gestructureerde controles van 
zorgaanbieders plaats. Wanneer uit deze controles blijkt dat mogelijk sprake is van misbruik of 
oneigenlijk gebruik, stelt het Bureau Bijzonder Onderzoek van CZ een nader onderzoek in. Zij 
onderzoekt ook andere signalen die wijzen op misbruik en oneigenlijk gebruik door 
zorgaanbieders, verzekerden, personeel etc. Mocht echt sprake zijn van misbruik dan nemen 
we zo snel mogelijk maatregelen. 
 
In 2007 heeft CZ extra aandacht gegeven aan het fraudebewustzijn van medewerkers. Er is 
bijvoorbeeld een opleiding gegeven aan aanspreekpunten fraudebestrijding op de afdelingen 
Notaverwerking. Ook hebben medewerkers van Servicekantoren en inkopers van de 
Zorgkantoren voorlichting gekregen. Ook zijn er verschillende interne en externe publicaties 
verschenen van de onderzoeksresultaten. Verder zijn we gestart met een meer gestructureerde 
aanpak van interne incidenten. Het gaat om een pakket aan preventieve maatregelen en 
controle op het handelen van CZ medewerkers. De interne regels zijn verder gestructureerd, 
bijvoorbeeld door een integriteitsbeleid en een protocol interne incidenten vast te stellen. In 
2008 brengen we dit bij alle CZ medewerkers onder de aandacht. Ook starten we een 
gestructureerd controleprogramma dat door een risicoanalyse verder wordt verfijnd. 
 
Resultaten en knelpunten op het gebied van misbruik en oneigenlijk gebruik worden periodiek 
aan het management gerapporteerd. In 2007 zijn met inbegrip van onderzoeken naar de 
AWBZ, 298 (2006: 243) onderzoeken naar misbruik en oneigenlijk gebruik gedaan. In 81 
(2006: 54) gevallen werd misbruik of oneigenlijk gebruik vastgesteld. Hiervan gingen 53 
(2006: 30) gevallen over zorgverleners en 28 (2006: 24) over verzekerden. De totale financiële 
omvang was ruim 1,3 miljoen euro (2006: ongeveer 0,7 miljoen euro). In 3 (2006: 7) gevallen 
is hiervan melding gemaakt bij het Extern Verwijzingsregister. Dit register kunnen ook andere 
verzekeraars raadplegen.  
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3.4 Verwachtingen voor 2008 
 
CZ zorgt ervoor dat verzekerden op tijd toegang hebben tot betaalbare en kwalitatief goede 
zorg. CZ wil daarbij qua aantal verzekerden en qua kwaliteit tot de top van Nederland horen. 
Onze service moet de verwachting van klanten overtreffen. Het jaar 2008 staat in het teken van 
het verder verbeteren van de dienstverlening naar onze verzekerden (waaronder de weg wijzen 
binnen de gezondheidszorg) en de kwaliteit van de zorg. De integratie van Delta Lloyd Zorg 
vraagt daarnaast de nodige inspanningen. Verder geven we op een gestructureerde manier 
aandacht aan compliance (naleving van wet- en regelgeving) en risicobeheersing. 
 
Voor 2008 verwacht CZ een bescheiden groei van het aantal verzekerden, waarbij we ons 
marktaandeel en gezonde solvabiliteitspositie behouden. De kwaliteit van de dienstverlening en 
de efficiency van de bedrijfsvoering zullen verder worden verbeterd. Vanuit een efficiënte 
bedrijfsvoering streven we naar een beheerskostenniveau van maximaal 75% van het landelijk 
gemiddelde. Naar verwachting voldoen we voor 2008 hier aan. Ook voldoen we aan de eisen 
van de toezichthouders zoals acceptatieplicht, verbod op premiedifferentiatie en minimale 
solvabiliteit. 
 
Voor 2008 verwachten we een geconsolideerd resultaat technische rekening ziektekosten 
tussen 0 en 10 miljoen euro. Dit is op basis van kostendekkende premies en rekening houdend 
met kortingen voor collectieve klanten. 
 
 
Tilburg, 26 maart 2008 
 
 
Raad van Bestuur, 
 
drs. M.A.M. Leers, voorzitter 
drs. E.C. van Vliet 
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4 Geconsolideerde jaarrekening 2007 
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4.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2007 

      (na resultaatbestemming) 

Activa 
(x 1.000 euro)  31 december 2007 31 december 2006 
     

Beleggingen   
Terreinen en gebouwen [1] 74.666 78.475  
Deelnemingen [2] 856 1.693  
Overige financiële beleggingen [3] 981.736 973.483  
  1.057.258 1.053.651 
   

Vorderingen   
Vordering uit directe verzekering 
op verzekeringnemers 

 
82.196 124.619  

Vorderingen uit herverzekering  496 379  
Overige vorderingen [4] 1.955.826 1.767.724  
  2.038.518 1.892.722 

   
Overige activa   
Materiële vaste activa [5] 14.407 10.500  
Liquide middelen [6] 26.721 139.625  
  41.128 150.125 
   

Overlopende activa   
Lopende interest en dividend  4.345 3.419  
Overige overlopende activa  516 4.621  
  4.861 8.040 

   

    
  3.141.765 3.104.538 

 
 
 
[..] De tussen haakjes opgenomen nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de 
toelichtingen op de geconsolideerde balans en de geconsolideerde winst- en verliesrekening. 
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Passiva 
(x 1.000 euro)  31 december 2007 31 december 2006
      

Eigen vermogen [7] 1.343.254 1.356.387
 
  
Technische voorzieningen [8]  
Voor te betalen uitkeringen 
ziektekosten, bruto 1.246.614  1.218.578
Herverzekeringsdeel -  - 459
Overige technische voorzieningen 210.249  261.350

 1.456.863 1.479.469
  
  
Voorzieningen  [9] 111.269 97.298
  
  

Schulden  
Schulden uit directe verzekering [10] 117.671  111.269
Overige schulden [11] 65.036  22.277

 182.707 133.546
  
  
Overlopende passiva [12] 47.672 37.838
   

   

  

  

 3.141.765 3.104.538
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4.2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2007 
 (x 1.000 euro)  2007 2006 

Technische rekening ziektekostenverzekering    
Verdiende premies eigen rekening en 
bijdragen 

 
[13] 4.249.800 4.347.528 

Toegerekende opbrengsten uit 
beleggingen 

 
10.069 8.866 

Overige technische baten eigen rekening  198 1.014 
Uitkeringen ziektekosten eigen rekening [14] 4.183.825 4.259.679 
Wijziging overige technische 
voorzieningen eigen rekening [15]  52.530 - 9.960 
Overige technische lasten eigen 
rekening  - 316 
Bedrijfskosten uit gewone 
bedrijfsuitoefening [16]  168.529 166.318 

Resultaat technische rekening 
ziektekostenverzekering 

 
- 39.757 - 78.865 

Niet-technische rekening 
 

 
Resultaat technische rekening 
ziektekostenverzekering 

 
- 39.757 - 78.865 

   
Opbrengsten uit beleggingen [17] 65.400 47.763  
Gerealiseerde winst op beleggingen  106.806 46.033  
Niet gerealiseerde winst op beleggingen  100.373 18.258  
Beleggingslasten [18] 1.482 3.283  
Gerealiseerd verlies op beleggingen  127.294 2.569  
Niet gerealiseerd verlies op beleggingen  71.834 25.740  
Netto opbrengsten uit beleggingen   71.969 80.462 

   
Interest voorziening RVVZ  1.550 1.444 
   
Toegerekende opbrengst uit beleggingen 
overgeboekt naar de technische rekening 
ziektekostenverzekering 

 

10.069 8.866 
   
Andere baten  - 50 

Andere lasten  - 641 

   

Resultaat  [19] 20.593 - 9.304 
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4.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2007 
(x 1.000 euro)  2007 2006
 
Kasstroom uit operationele activiteiten  
Resultaat  20.593  - 9.304
Koersresultaat op effecten  - 41.769  5.590
Resultaat deelnemingen [2] - 198   62
Mutatie technische voorziening [8] - 22.606  160.257
Mutatie overige voorzieningen [9] 13.971  9.965
Afschrijvingen vaste activa [1,5] 11.104  9.724
Mutatie kortlopende schulden en overige 
passiva 

 
58.995  40.820

Mutatie vorderingen en overlopende 
activa 

 
- 142.617  - 636.837

Effect stelselwijziging  [7] - 12.147  - 26.059

Overige mutaties  -  - 10

Totaal kasstroom uit operationele 
activiteiten 

 
- 114.674 - 445.792

 
Kasstroom uit investerings- en 
beleggingsactiviteiten 

 

 
Investeringen en aankopen   
• beleggingen in effecten [ 3] - 1.736.112  244.576  
• deelnemingen [ 2] - 2  -
• vaste activa [1,5] - 12.976  - 14.205
Desinvesteringen, aflossingen en 
verkopen 

 
 

• beleggingen in effecten [ 3] 1.608.356  197.202
• saldo mutaties deposito’s [ 3] 139.693  379.262
• deelnemingen [ 2] 1.037  443
• vaste activa [1,5] 1.774  5.508
Totaal kasstroom uit investerings- en 
beleggingsactiviteiten 

 
1.770 323.665

   
Mutatie liquide middelen  - 112.904 - 122.127
   
Liquide middelen begin boekjaar  139.625  261.752

   

Liquide middelen einde boekjaar  26.721 139.625
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4.4 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 

Algemeen 
 
De Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar U.A. 
is het groepshoofd van CZ groep (CZ Actief in Gezondheid, CZ). CZ is een economische, 
organisatorische eenheid met als kernactiviteiten: 
• de uitvoering als zorgverzekeraar van de verplichte verzekering tegen ziektekosten, 

voortvloeiend uit de Zorgverzekeringswet; 
• de uitvoering als zorgkantoor en uitvoeringsorgaan van de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten (AWBZ) voor de instellingen die gevestigd zijn in de regio’s Zeeland, West- 
en Zuidoost-Brabant, Zuid-Hollandse eilanden en Zuid-Limburg; 

• het verzekeren van ziektekostenrisico’s, die niet door de verplichte verzekering tegen 
ziektekosten worden gedekt; 

• het beheer van het vermogen van de Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfonds-
verzekering (RVVZ) in het CZ Fonds. 

Groepsverhoudingen 
De groepsjaarrekening van CZ omvat op grond van de regelgeving BW, Titel 9, boek 2 de 
samengevoegde financiële gegevens van: 
• Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar 

U.A.; 
• Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars groep Aanvullende 

Verzekering Zorgverzekeraar U.A.; 
• OZ zorgverzekeringen N.V. ; 
• Stichting OZ beheer; 
• CZ Zorgkantoor B.V.; 
• Stichting Huisvesting CZ Verzekeraars; 
• Stichting CZ Lourdes; 
• Stichting Bevordering Zorginitiatieven 

Consolidatiegrondslagen 
De jaarrekening van CZ omvat alle rechtspersonen, die de kernactiviteit van het verzekeren van 
ziektekosten uitvoeren of daaraan direct dienstbaar zijn. Zij zijn bovendien organisatorisch met 
elkaar verbonden. Deze rechtspersonen worden integraal geconsolideerd. De geconsolideerde 
rechtspersonen hanteren uniforme grondslagen voor de waardering en de bepaling van het 
resultaat. 
 
Doordat de verschillende rechtspersonen van CZ geen juridische eenheid vormen, is het eigen 
vermogen en het resultaat volgens de geconsolideerde jaarrekening niet gelijk aan het eigen 
vermogen en het resultaat volgens de enkelvoudige jaarrekening.  
 
Alle onderlinge verhoudingen worden in de geconsolideerde balans en resultatenrekening 
geëlimineerd. 
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Inrichting jaarverslaggeving 
De geconsolideerde jaarrekening is in overeenstemming met de verslaggevingvoorschriften in 
Nederland, zoals opgenomen in Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen 
voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen. 
 
De beschrijving van het systeem van risicoverevening van de Zorgverzekeringswet en de 
risico’s die daarvan het gevolg zijn, is opgenomen in de enkelvoudige jaarrekening. 
 
De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Op 
deze waarde worden de afschrijvingen en noodzakelijk geachte voorzieningen in mindering 
gebracht. Voor de waardering van de activa en passiva alsmede de bepaling van het resultaat 
wordt uitgegaan van het historisch kostprijsbeginsel. 
 
Activa en passiva luidend in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koersen per balans-
datum. Transacties in vreemde valuta en de daaruit voortvloeiende baten en lasten worden 
berekend tegen de koersen op transactiedatum. 
 
Activa en passiva worden gesaldeerd en voor het netto bedrag in de balans opgenomen als CZ 
een wettelijke of contractuele bevoegdheid heeft om bedragen te salderen en tevens het stellige 
voornemen heeft om het saldo als zodanig af te wikkelen. 
 
Op de balans zijn alle vorderingen en verplichtingen op grond van de uitvoering van de AWBZ 
opgenomen. De kosten van verstrekkingen en subsidies waarover geen risico wordt gelopen, 
zijn niet in de winst- en verliesrekening opgenomen. Deze kosten zijn nader gedetailleerd in 
een jaarverslag per zorgkantoor. 
 
Alle bedragen in de jaarrekening zijn vermeld in duizenden euro’s, tenzij anders wordt 
aangegeven. 

Gebruik van schattingen 
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt de Raad van Bestuur, in overeenstemming met 
algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen, die mede-
bepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze 
schattingen afwijken. 

Stelselwijziging voorziening uitgestelde beloningen 
Met ingang van 2007 past CZ de corridor methode toe op het overschot van de beleggingen ten 
opzichte van de pensioenverplichting. Bij deze methode wordt een bandbreedte gehanteerd 
voor niet-verwerking in het resultaat van 10% van de reële waarde van de fondsbeleggingen. 
Het overschot boven deze corridor wordt toegerekend aan het resultaat over de gemiddelde 
resterende diensttijd van actieve deelnemers.  
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Beleggingen 

Gebouwen 
De waardering van terreinen, gebouwen en installaties vindt plaats tegen aanschafwaarde, 
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen zijn lineair berekend en 
gebaseerd op de verwachte economische levensduur.  

Deelnemingen 
Deelnemingen worden gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde. Deelnemingen die als 
belegging worden aangehouden, worden gewaardeerd tegen de actuele waarde ultimo boekjaar. 

Zakelijke waarden en vastrentende waarden 
Deze effecten, waaronder de belangen in beleggingsfondsen, zijn gewaardeerd tegen actuele 
waarde ultimo boekjaar. Onder deze beleggingsfondsen zijn ook begrepen de fondsen die 
beleggen in vastrentende waarden, vastgoed, private equity, hedge funds, commodities en 
derivaten. Ongerealiseerde koersresultaten worden verantwoord in een herwaarderingsreserve 
die is opgenomen onder het eigen vermogen. Gerealiseerde transactie-resultaten worden via het 
resultaat verwerkt. Er worden afzonderlijke herwaarderingsreserves aangehouden per 
individueel fonds. Voor zover de actuele waarde van een individueel fonds ultimo boekjaar 
lager is dan de kostprijs van het individuele fonds wordt de waardeverandering ten laste of ten 
gunste van het resultaat gebracht.  

Derivaten 
CZ maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Hieronder vallen 
valutacontracten, rente-, indices-, en valutafutures, valuta- en renteswaps en andere financiële 
instrumenten die hun waarde in hoofdzaak ontlenen aan de onderliggende rentepercentages, 
wisselkoersen en indices. De gecontracteerde bedragen van financiële derivaten worden niet als 
activa of verplichtingen op de balans opgenomen, omdat zij niet de potentiële winsten of 
verliezen van dergelijke transacties weergeven. Evenals de beleggingen worden de derivaten in 
de jaarrekening verwerkt op actuele waarde. De derivaten worden in de balans verantwoord 
onder de overige vorderingen respectievelijk kortlopende schulden. Gerealiseerde en 
ongerealiseerde resultaten op financiële derivaten worden in dezelfde periode ten laste of ten 
gunste van het resultaat gebracht.  

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met lineaire 
afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. Indien er indicaties bestaan, 
dat de indirecte opbrengstwaarde langdurig lager zal zijn dan de boekwaarde, vindt een extra 
waardevermindering plaats. 

Eigen vermogen 

Statutaire reserve 
De wettelijke reserves Ziekenfondswet die tot en met 31 december 2005 zijn opgebouwd, zijn 
per 1 januari 2006 toegevoegd aan de statutaire reserve. Aan het behoud van de wettelijke 
reserves zijn twee voorwaarden verbonden, die tot en met 31 december 2015 gelden: 
• De zorgverzekeringswet dient zonder winstoogmerk te worden uitgevoerd. 
• Er mogen geen uitkeringen worden gedaan aan aandeelhouders, leden of anderen. 
CZ voldoet aan deze voorwaarden.  
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Op basis van de statuten bestaat de verplichting om alle exploitatieoverschotten en -tekorten 
toe te voegen aan respectievelijk in mindering te brengen op de statutaire reserve. De balans is 
daarom opgemaakt na bestemming van het resultaat. 

Wettelijke reserve 
De wettelijke reserve bestaat uit dat deel van het eigen vermogen waarover de bestuurders van 
de rechtspersonen op grond van wettelijke regelingen niet vrijelijk kunnen beschikken. De 
onder dit hoofd opgenomen reserve bestaat alleen uit de wettelijke reserve uitvoering AWBZ. 
In de wettelijke reserve uitvoering AWBZ is het financiële resultaat van ter beschikking 
gestelde middelen en de exploitatiekosten opgenomen. De reserve is onderworpen aan 
regelgeving van het CVZ. Voor deze reserve geldt een maximering van 20% van het ter 
beschikking gestelde budget. 

Herwaarderingsreserve 
De herwaarderingsreserve omvat de ongerealiseerde, positieve verschillen tussen de actuele 
waarde en de kostprijs van de beleggingen in zakelijke waarden en in vastrentende waarden. 
De herwaarderingsreserve wordt per individueel activum gevormd. Bij realisatie van de 
herwaardering door verkoop van het onderliggende activum valt de herwaarderingsreserve vrij 
ten gunste van de beleggingsopbrengsten. 

Technische voorzieningen 

Voorziening voor te betalen uitkeringen ziektekosten 
Deze voorziening betreft de kosten van nog uit te keren vergoedingen van behandelingen van 
verzekerden, welke zijn gestart voor de balansdatum. De post is opgebouwd uit de op 
balansdatum ontvangen, maar nog niet betaalde declaraties, verhoogd met een schatting van de 
na balansdatum nog te ontvangen declaraties en verminderd met de aan de zorgverleners 
verstrekte kortlopende voorschotten. De schatting vindt in principe plaats per (individuele) 
zorgverlener door op basis van gedeclareerde perioden en ervaringscijfers per zorgverlener het 
aantal nog te declareren verrichtingen en daarbij horende kosten te schatten. De schatting van 
declaraties van ziektekosten, die van verzekerden nog worden verwacht, is gebaseerd op 
ervaringcijfers over het tijdstip, waarop verzekerden hun declaratie inzenden. 
In deze voorziening is tevens een voorziening voor afhandelingskosten begrepen, die jaarlijks 
wordt berekend. De basis voor de voorziening voor afhandelingskosten wordt gevormd door de 
ultimo van een jaar nog af te wikkelen declaraties ziektekosten over het afgelopen jaar en 
voorgaande jaren. De voorziening voor afhandelingskosten wordt bepaald op basis van de 
integrale kosten van het personeel, belast met de afhandeling van de hiervoor genoemde 
declaraties ziektekosten.  

Overige technische voorzieningen 
De voorziening resultaten verzekeringscontracten omvat de voorcalculatorische uitkomst van 
het resultaat technische rekening van het jaar, volgend op het boekjaar. Daarbij worden de 
resultaten van individuele en collectieve contracten en de interest, die aan de technische 
voorzieningen zijn toegerekend, gesaldeerd. 
 
Tevens is onder de overige technische voorziening de schatting ultimo boekjaar opgenomen 
van de no-claimbedragen, die in het volgende boekjaar worden uitbetaald. Bij de bepaling van 
deze schatting is rekening gehouden met een correctie als gevolg van de ziektekosten- 
declaraties die ontvangen kunnen worden tot en met 31 maart van het jaar, volgend op het jaar 
van de uitbetaling van de no-claim. 
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Voorzieningen 

Voorziening voor verplichtingen op grond van uitgestelde beloningen 
De uitgestelde beloningen hebben betrekking op de pensioenregeling, de VUT-regeling, de 
vergoedingsregeling voor ziektekostenpremies aan gepensioneerden en de jubileumuitkeringen 
bij 12,5-, 25- en 40-jarig dienstverband. Deze beloningen in de vorm van rechten op uitkering 
na afloop van het dienstverband en beloningen betaalbaar op termijn worden volgens de 
richtlijn RJ271 ‘Personeelsbeloningen’ verwerkt. 
 
De huidige pensioenregeling is ondergebracht is bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds 
Zorgverzekeraars (SBZ) te Driebergen. SBZ voldoet niet aan de definitie van een 
bedrijfstakpensioenregeling conform RJ271.303 omdat er geen gelijke premie voor alle 
werkgevers is; de werkgever betaalt een actuariële premie voor de pensioenopbouw en de 
indexatie van haar werknemers. Bovendien kan SBZ besluiten om een verschillende korting te 
geven op de premie voor indexatie en de premie voor jaarlijkse pensioenopbouw. Op grond 
daarvan kan geen beroep worden gedaan op de mogelijkheid voor bedrijfstakpensioenfondsen 
conform RJ271.310 om een toegezegde pensioenregeling te beschouwen als een toegezegde 
bijdrageregeling. 
 
CZ dient op grond van RJ271.309 haar proportionele deel in de contante waarde van de 
pensioenverplichtingen, de fondsbeleggingen en de pensioenlasten in de jaarrekening op te 
nemen. Het proportionele deel van de pensioenverplichtingen, dat opgenomen moet worden, is 
in verhouding bepaald van het aandeel van de actieve deelnemers van de individuele 
aangesloten organisatie in de contante waarde van de toegekende pensioenaanspraken aan 
actieve deelnemers. SBZ levert de basisbedragen. Het verschil tussen de pensioen- 
verplichtingen en de assets wordt op de balans opgenomen. De pensioenlast wordt in de 
resultatenrekening verantwoord, waarbij rekening wordt gehouden met werknemersbijdragen. 
Met ingang van 2007 past CZ de corridor methode toe op het overschot van de beleggingen ten 
opzichte van de pensioenverplichting. Bij deze methode wordt een bandbreedte gehanteerd 
voor niet-verwerking in het resultaat van 10% van de reële waarde van de fondsbeleggingen. 
Het overschot boven deze corridor wordt toegerekend aan het resultaat over de gemiddelde 
resterende diensttijd van actieve deelnemers. 
 
SBZ hanteert de volgende actuariële grondslagen: 

 2007 2006 
Rekeninterest 5,40% 4,50% 
Verwachte opbrengst 
beleggingen 

6,00% 5,50% 

Algemene salarisstijgingen 2,50% 2,50% 
Individuele salarisstijgingen Tot 35 jaar 3%, tot 45 jaar 

2%, tot 55 jaar 1% 
Tot 35 jaar 3%, tot 45 jaar 
2%, tot 55 jaar 1% 

Prijsinflatie 2,00% 2,00% 
Toeslagverlening gewezen 
deelnemers 

2,00% 2,00% 

Overlevingstafels AG prognosetafel 2005-2010 GBM/V 1995-2000 
Leeftijdterugstelling M: 2 jaar / V: 2 jaar M: 2 jaar, V: 2 jaar 
Leeftijdsverschil tussen man 
& vrouw 

3 jaar 3 jaar 

Opslag langlevenrisico 3% op pensioenverplichting, 
5% op toename waarde 
pensioenverplichting 

3,00% op 
pensioenverplichting 

Partnerfrequentie 100% tot pensioendatum, 
geen opslag voor latent 
wezenpensioen, voor 
gepensioneerden op basis 
van werkelijke burgerlijke 
staat 

100% tot pensioendatum, 
geen opslag voor latent 
wezenpensioen 
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Invaliditeitskansen 100% van de 
arbeidsongeschiktheidskans 
zoals vermeld in advies 
VvV: WIA 2005 

25% van de 
arbeidsongeschiktheids-
kansen volgens het statistisch 
jv 1991 GMD 

Ontslagkansen 15% per jaar op leeftijd 20, 
lineair dalend tot 3% per jaar 
op leeftijd 44, daarna 3% 

15% per jaar op leeftijd 20, 
lineair dalend tot 3% per jaar 
op leeftijd 44, daarna 3% 

Kostenopslagen 2% op pensioenverplichting, 
3% op toename waarde 
pensioenverplichting 

2,50% excasso 

 
 
Voor de berekening van de VUT-verplichting zijn onder meer de volgende veronderstellingen 
gehanteerd: 
• Voor de inflatie wordt gebruik gemaakt van de Consumenten Prijs Index (CPI). 
• De overlevingskans wordt berekend volgens de overlevingstafels GMB en GBV 2000-

2005. 
• De rekeninterest wordt gebaseerd op de huidige marktinterest van langlopende obligaties 

uitgegeven door instellingen met een AA-rating. De rekeninterest bedraagt 4%. 
• Voor de franchise wordt uitgegaan dat deze de CPI volgt. 
• De indexatie van de tijdelijke pensioenen SBZ is gelijk aan de CAO-loonsverhogingen. 
• Er wordt rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen. 
• Het effect van salarisstijgingen wordt niet verdeeld over de nog werkzame arbeidsperiode 

maar over de totale verwachte arbeidsperiode, waarbij de al gewerkte periode als ver-
plichting op de balans is opgenomen volgens de Projected Unit Credit methode. 

• De verplichting wordt contant gemaakt naar het gemiddelde moment van uitbetaling. 
 
De arbeidsvoorwaarden van CZ geven medewerkers een recht op gratificaties op het moment 
dat zij 12,5, 25 of 40 jaar in dienst zijn. Bij de berekening van deze verplichting worden 
dezelfde veronderstellingen gehanteerd als bij de berekening van de VUT-verplichting.  

Voorziening Reserve Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekering (CZ Fonds) 
In deze voorziening is het vermogen van de Reserve Voormalige Vrijwillige Ziekenfonds 
verzekering (RVVZ) verantwoord. Deze voorziening wordt besteed aan projecten voor 
zorgverlening, die bijdragen aan de bevordering van de kwaliteit van leven van zieke en 
gehandicapte mensen en projecten ter voorkoming van ziekten. Deze zorgprojecten worden 
niet via een zorgverzekering of zorgregeling gefinancierd. Bovendien kan de voorziening 
besteed worden aan projecten ter verbetering van de kwaliteit van interne organisatie van de 
zorgverzekeraars. Dit is opgenomen in het convenant ‘Besteding Reserves Voormalige 
Vrijwillige Ziekenfondsverzekering’. In het Convenant is een minimale verdeling voor 
zorgprojecten en maximale toekenning voor bedrijfsprojecten opgenomen. Deze verdeling 
wordt in periodes van vier jaar getoetst door de Toetsingscommissie RVVZ. 
De Raad van Bestuur besluit over de aard, omvang en timing van deze bestedingen na advies 
van de interne commissie CZ Fonds. De reserve wordt vanaf 1998 in 20 jaar afgebouwd met 
een jaarlijkse toevoeging van interest volgens het gemiddeld effectief rendement op 
staatsleningen van drie tot acht jaar op de laatste werkdag van november van het voorafgaande 
jaar. 
Aan Het Centraal Fonds RVVZ wordt 25% van het vermogen afgedragen voor de financiering 
van projecten met een landelijk belang. Dit deel is opgenomen onder de schulden. Toegezegde 
financieringen die nog niet zijn uitbetaald worden eveneens onder de schulden opgenomen. 
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Grondslagen voor het bepalen van het resultaat 

Algemeen 
Met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen voor de balansposten, 
wordt het resultaat bepaald als verschil tussen de aan het boekjaar toerekenbare opbrengsten en 
kosten, berekend op basis van historische uitgaafprijzen. Winsten worden slechts verantwoord 
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.  
 
In de winst- en verliesrekening worden de baten en lasten verantwoord die gedurende het 
boekjaar voortvloeien uit de bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van posten die rechtstreeks 
in het eigen vermogen worden verwerkt. De resultaten worden geheel gerealiseerd in 
Nederland. 
 
De beleggingsresultaten worden toegerekend aan het eigen vermogen en de technische 
voorzieningen, waarbij beleggingen met een hoger risico zoals aandelen en deelnemingen 
volledig worden toegerekend aan het eigen vermogen. De overige beleggingen worden 
pondspondsgewijs verdeeld over het saldo van eigen vermogen minus direct toegerekende 
beleggingen en de technische voorzieningen. De resultaten over de aan de technische 
voorzieningen toegerekende beleggingen zijn opgenomen in de technische rekening, de overige 
beleggingsresultaten blijven in de niet-technische rekening. 

Premies eigen rekening en bijdragen 
De geboekte premies bestaan uit nominale premies op grond van de Zorgverzekeringswet en 
verzekeringspremies voortvloeiende uit overeenkomsten van aanvullende en overige 
ziektekostenverzekeringen, na aftrek van de herverzekeringspremie.  
 
De bijdragen bestaan uit de uitkeringen van het CVZ uit het Risicovereveningsfonds 
Zorgverzekeringswet en de no-claimvergoedingen. 
 
De opbrengsten uit verhaal worden in mindering gebracht op de uitkeringen ziektekosten. Deze 
opbrengsten dienen echter, voor zover nog voortvloeiend uit de ziekenfondswet, voor 2/3 deel 
afgedragen te worden aan CVZ. Dit deel is in mindering gebracht op de bijdrage van CVZ. 
 
Verzekerden, die zich te laat aanmelden bij een zorgverzekeraar, krijgen over de verstreken 
periode geen premie opgelegd, maar een boete van 130% van de geldende nominale premie. 
Van deze boete wordt op kasbasis 30/130 afgedragen aan het CVZ. Het restant (100/130) is 
onder de premieopbrengsten opgenomen. 
  
De prolongatiedata van de premies zijn gelijk aan het kalenderjaar, zodat geen voorziening 
voor nog niet verdiende premies benodigd is. 
 
De schatting van de terug te betalen no-claimbedragen wordt als premierestitutie verantwoord. 

Uitkeringen ziektekosten eigen rekening 
De geboekte uitkeringen ziektekosten bestaan uit de ten behoeve van verzekerden uitgekeerde 
en uit te keren vergoedingen van ziektekosten op grond van de Zorgverzekeringswet en de 
Ziekenfondswet. Tevens omvat deze post alle uitkeringen en nog uit te keren bedragen 
voortvloeiende uit overeenkomsten van aanvullende en overige ziektekostenverzekeringen. De 
bijdragen van de herverzekeraar worden op de geboekte uitkeringen ziektekosten in mindering 
gebracht. De opbrengsten uit verhaal worden op kasbasis verantwoord en ook in mindering 
gebracht op de uitkeringen ziektekosten. Voor zover de opbrengst uit verhaal voortvloeit uit de 
ziekenfondswet is deze vermindering echter 1/3 deel, aangezien 2/3 deel afgedragen wordt aan 
het CVZ. 
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Onder de uitkeringen ziektekosten zijn mede de afhandelingskosten begrepen. Afhandelings-
kosten zijn de integrale kosten van de interne organisatorische eenheden, die belast zijn met de 
behandeling van declaraties van ziektekosten. 

Bedrijfskosten 
Hieronder zijn opgenomen alle kosten, voor zover deze geen betrekking hebben op het 
afhandelen van uitkeringen ziektekosten en het beleggen. Deze bedrijfskosten worden 
onderverdeeld in acquisitiekosten en in beheers-, personeels- en afschrijvingskosten. Onder 
acquisitiekosten worden, naast de provisies, de kosten begrepen die middellijk of onmiddellijk 
samenhangen met het sluiten van verzekeringsovereenkomsten. Alle acquisitiekosten worden 
direct ten laste van het resultaat gebracht. 

Niet-gerealiseerd verlies op beleggingen en niet-gerealiseerde winst op 
beleggingen 
Voor zover de actuele waarde van een individueel fonds ultimo boekjaar lager is dan de 
kostprijs van dat individuele fonds, wordt de waardeverandering via bovengenoemde hoofden 
ten laste of ten gunste van het resultaat gebracht. 
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4.5 Toelichting op de geconsolideerde balans 
per 31 december 2007 

1 Terreinen en gebouwen 
De specificatie van Terreinen en gebouwen is als volgt: 
 

 
 

Technische 
installaties 

Bedrijfs-
gebouwen 

en 
 -terreinen

Totaal
2007 

Totaal 
2006 

    
Aanschafwaarde per 1 januari  40.997 79.630 120.627 118.948 
Cumulatieve afschrijvingen - 24.669 - 17.483 - 42.152 - 38.134 

Boekwaarde per 1 januari  16.328 62.147 78.475 80.814 
 
Investeringen 1.200 187 1.387 1.806 
Desinvesteringen - 2.316 - 2.104 - 4.420 - 127 
Afschrijvingen op desinvesteringen 2.315 756 3.071 - 
Afschrijvingen  - 2.315 - 1.532 - 3.847 - 4.018 

  
Boekwaarde per 31 december  15.212 59.454 74.666 78.475 
  

Cumulatieve aanschafwaarde  39.881 77.713 117.594 120.627 
Cumulatieve afschrijvingen - 24.669 - 18.259 - 42.928 - 42.152 

  
Boekwaarde per 31 december  15.212 59.454 74.666 78.475 
  

Afschrijvingspercentage per jaar 3,3% t/m 20% 2%  
 
De actuele waarde van de terreinen en gebouwen is bepaald op de taxatiewaarde van 2004 en 
bedraagt 89,0 miljoen euro. Dit is inclusief de installaties, die in de gebouwen zijn opgenomen. 
De kantoorpanden die bij CZ in gebruik zijn vertegenwoordigen, inclusief installaties, een 
actuele waarde van 82,0 miljoen euro. 
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2 Deelnemingen 
De deelneming ultimo 2007 betreft een 7,69% belang in C.V. Halder IV A, gevestigd te 
Den Haag. Voorts bezit CZ 2 aandelen in Vektis C.V. 
 
Het mutatieoverzicht deelnemingen is als volgt: 

 2007 2006
    

Boekwaarde per 1 januari  1.693 2.179 
Investeringen  2 - 
Desinvestering  - 1.037 - 443 
Overige mutaties  - 19 

Resultaat boekjaar  198 - 62 

    

Boekwaarde per 31 december   856 1.693 

    
 

3 Overige financiële beleggingen 
Zakelijke 
waarden

Vast- 
rentende 
waarden

Deposito’s Totaal 
2007 

Totaal 
2006

    
Boekwaarde per 1 januari  552.047 1.693 419.743 973.483 1.326.227
Aankopen 697.741 1.038.165 - 1.735.906 244.745
Verkopen / aflossingen - 657.637 - 950.719 - - 1.608.356 - 197.402
Overgeboekt van kortlopend - 206 - 206 -
Saldo mutaties deposito’s - - - 139.693 - 139.693 - 379.262
Ongerealiseerde 
koersverschillen 25.316 - 5.126 - 20.190 - 20.825

   
Boekwaarde per 31 december 617.467 84.219 280.050 981.736 973.483
 
Per balansdatum is onder de zakelijke waarden een bedrag van 93,9 miljoen euro opgenomen 
als participatie in beleggingsfondsen die beleggen in vastrentende waarden. De kostprijs van de 
zakelijke waarden bedraagt ultimo 2007 665,4 miljoen euro. 
 
Onder de deposito’s zijn tevens de herbeleggingsrekeningen opgenomen. Het saldo van de 
herbeleggingsrekeningen per 31 december 2007 bedraagt 269,2 miljoen euro. De deposito’s 
hebben een resterende looptijd van maximaal 59 maanden. De gemiddelde interestvergoeding 
bedraagt 3,6%. 
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4 Overige vorderingen 
De specificatie van de overige vorderingen luidt als volgt: 

2007 2006 
  

College voor zorgverzekeringen 1.544.130 1.320.934 
Ziekenhuizen 398.737 397.787 
Gelieerde rechtspersonen 6.972 4.388 
Centraal Administratiekantoor 4.859 3.724 
Belastingen en sociale lasten  2 - 
Verzekeringsinstellingen - 20.283 
Stichting uitvoering omslagregelingen - 12.090 
Andere vorderingen 1.126 8.518 

  

 1.955.826 1.767.724 
 
In de vordering op het College voor zorgverzekeringen (Risicovereveningsfonds) is een bedrag 
opgenomen voor het verwachte aandeel in de landelijke verevening. Dit bedrag is berekend op 
basis van schattingen, mede opgegeven door Zorgverzekeraars Nederland. Voorts is het voor 
CZ geschatte aandeel in het budget voor de no-claim regeling opgenomen. 
 
De vorderingen op ziekenhuizen zijn permanente voorschotten die CZ als zorgverzekeraar 
heeft moeten verstrekken ter compensatie van liquiditeitstekorten bij ziekenhuizen. Dit is het 
gevolg van de DBC-systematiek, waarbij pas bij afronding van de behandelperiode 
gedeclareerd kan worden.  
 
De Stichting uitvoering omslagregelingen (SUO) voert de omslagregeling uit, die voortvloeit 
uit de Wet op de toegang tot de ziektekostenverzekeringen (Wtz) voor de daarvoor in 
aanmerking komende verzekerden met een Standaardpolis of Standaardpakketpolis. Deze wet 
geldt tot en met 2005. Het saldo van de rekening courant met de Stichting uitvoering 
omslagregelingen (SUO) heeft betrekking op de afwikkelingsfase van deze wettelijke regeling. 
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5 Materiële vaste activa 
De mutaties zijn in het navolgende schema samengevat. 
 Inventaris 

en auto-
matisering 

Verbou-
wingen

Andere 
bedrijfs-

middelen 

Totaal 
2007 

Totaal 
2006

     

Aanschafwaarde 42.106 1.081 3.809 46.996 44.639

Cumulatieve afschrijvingen - 32.465 - 949 - 3.082 - 36.496 - 35.451

Boekwaarde per 1 januari 9.641 132 727 10.500 9.188

Investeringen 11.156 - 433 11.589 12.399
Desinvesteringen - 5.191 - 63 - 193 - 5.447 - 10.041
Afschrijvingen  - 7.103 - 69 - 213 - 7.385 - 5.706

Afschrijvingen desinvesteringen 4.959 63 128 5.150 4.660

    

Boekwaarde per 31 december 13.462 63 882 14.407 10.500

Cumulatieve aanschafwaarde 48.071 1.018 4.049 53.138 46.996

Cumulatieve afschrijvingen - 34.609 - 955 - 3.167 - 38.731 - 36.496

    

Boekwaarde per 31 december 13.462 63 882 14.407 10.500

    

Afschrijvingspercentage per jaar 10% 20% 10-33%  
 
Onder de andere bedrijfsmiddelen zijn onder meer vervoersmiddelen opgenomen. 
 

6 Liquide middelen 
De liquide middelen zijn direct opeisbaar. De specificatie luidt als volgt: 

 2007 2006
    

Kasmiddelen  69 54

Rekening-courant en spaartegoeden bij banken   26.652 139.571

   

  26.721 139.625
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7 Eigen vermogen 
 Statutaire 

reserve  
Wette-

lijke 
reserve 

Her-
waar-

derings-
reserve

Overige 
reserves

Resul- 
taat

Totaal 
2007

Totaal 
2006 

       
Stand begin 
boekjaar 1.267.889 4.810 54.562 28.116 1.010 1.356.387 1.406.985 
Correctie AWBZ  94 - 94 - - - - - 
Effect 
stelselwijziging - 12.147 - - - - - 12.147 - 26.059 

Herstructurering 17.058 - - - 17.058 - - - 
Niet-gerealiseerde 
koersverschillen - - - 21.579 - - - 21.579 - 15.235 
Resultaat 
verdeling vorig 
boekjaar - 105 - - 1.115 - 1.010 - - 
Resultaat boekjaar 18.166 - 173 574 2.026 - 20.593 - 9.304 
    

Stand einde 
boekjaar 1.290.955 4.543 33.557 14.199 - 1.343.254 1.356.387 
 
Onder de statutaire reserve is tevens de reserve Ziekenfondswet opgenomen. Tot en met 2005 
voerde O.W.M. CZ groep Zorgverzekeraar U.A. naast de Ziekenfondswet ook concessies met 
betrekking tot de zorgkantoren AWBZ uit. Als gevolg van nieuwe regelgeving in 2005 met 
betrekking tot de uitvoeringskosten voor de AWBZ per 1 januari 2006 is toentertijd de stand 
van de reserve ziekenfondswet daarmee in overeenstemming gebracht. In 2006 is de 
regelgeving opnieuw aangepast. In de bovenstaande cijfers is hiermee echter geen rekening 
gehouden, omdat hieraan naar de mening van CZ onterecht terugwerkende kracht is verbonden.  
Voorts zijn onder de statutaire reserve het stichtingskapitaal van Stichting OZ beheer(€ 1.000,-) 
en Stichting Huisvesting CZ Verzekeraars (€ 2.723,-) opgenomen. 
De omvang van de reserve Ziekenfondswet per 31 december 2007 bedraagt 393,7 miljoen 
euro.  
 
De wettelijke reserve betreft de wettelijke reserve uitvoering AWBZ.  
 
De kolom resultaat betreft resultaten waarvan de bestemming nog moet worden vastgesteld. 
Dit betreft alleen Stichting OZ beheer en Stichting CZ Lourdes.  
 
De aansluiting van het eigen vermogen geconsolideerd en enkelvoudig is als volgt te maken: 
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Eigen vermogen 2007 2006
   

O.W.M. CZ groep Zorgverzekeraar U.A. volgens de enkelvoudige 
jaarrekening 911.397 929.624
O.W.M. CZ groep Aanvullende verzekering Zorgverzekeraar U.A. 413.559 392.899
Stichting OZ beheer 14.123 29.747
Stichting Huisvesting CZ Verzekeraars 80 69
Stichting CZ Lourdes 2.838 2.838
Stichting Bevordering Zorginitiatieven 1.257 1.210

   

Eigen vermogen volgens de geconsolideerde jaarrekening 1.343.254 1.356.387
 

8 Technische voorzieningen 
Het mutatieoverzicht luidt als volgt: 

Bruto 
 

Voor te 
betalen 

uitkeringen 
ziektekosten

Overige 
technische 

voorzieningen

Totaal  
2007 

Totaal 
2006

     
Stand per 1 januari 1.218.563 237.350 1.455.913 1.324.644
Toevoeging 1.221.300 210.249 1.431.549 1.539.827
Vrijval / dotatie - - 28.530 - 28.530 9.960 
Onttrekking - 1.193.249 - 208.820 - 1.402.069 - 1.394.503

  
Stand per 31 december  1.246.614 210.249 1.456.863 1.479.928
 

Herverzekeringsdeel 
  

     
Stand per 1 januari  459 - 459 5.432
Toevoeging - - - -
Vrijval - - -  915
Onttrekking 459 - 459  4.058

   
Stand per 31 december  - - - 459
 
De technische voorziening voor te betalen schaden/uitkeringen omvat bedragen voor nog te 
betalen DBC’s van 813 miljoen euro. De overstap op DBC-financiering brengt met zich mee 
dat veel later dan voorheen inzicht bestaat in de werkelijke kosten, doordat DBC’s een jaar 
kunnen openstaan, maar verantwoord moeten worden op de openingsdatum. Hierdoor is een 
voorlopige afrekening – inclusief hoge kostencompensatie – van 2007 pas mogelijk in de 
zomer van 2009. Bij het opstellen van de jaarrekening moet derhalve gewerkt worden met 
inschattingen van de kosten ziekenhuiszorg waaronder de splitsing in vaste en variabele kosten 
en van de effecten van hoge kostencompensatie en generieke verevening. Het financiële risico 
bij afwijkingen van deze schatting is relatief beperkt. Verschillen met het landelijk gemiddelde 
zullen voor 90% worden nagecalculeerd uit het risicovereveningsfonds en door wettelijke 
vangnetconstructies. 



  76

 

Overige technische voorzieningen 
De specificatie luidt als volgt: 
 Voorziening 

resultaten 
verzekerings- 

contracten 

Voorziening 
voor 

teruggave 
no-claim

Voorziening 
winstdelende 

collectieve 
contracten 

Totaal 
2007

Totaal  
2006 

    
Stand per 1 januari 52.500 208.601 249 261.350 197.694 
Toevoegingen - 210.249 - 210.249 211.969 
Vrijval / dotatie - 52.500 - - 30 - 52.530 9.960 

Onttrekkingen - - 208.601 - 219 - 208.820  - 158.273 

   

Stand per 31 december  - 210.249 - 210.249 261.350 
 
De voorziening voor resultaten verzekeringscontracten wordt opgenomen als overige 
technische voorziening. Voor 2008 is de premie kostendekkend vastgesteld, reden waarom 
ultimo 2007 geen voorziening is gevormd. 
 
Een voorziening voor winstdelende contracten is niet langer noodzakelijk omdat er na de 
overgang van de particuliere verzekering naar de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 geen 
winstdelende contracten meer bestaan. 
 

9 Voorzieningen 
Onder dit hoofd zijn de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen wegens personeels-
beloningen, een voorziening reorganisatie en de voorziening reserves voormalige vrijwillige 
ziekenfondsverzekering opgenomen. Het verloop van deze voorzieningen is hieronder 
gespecificeerd. Voorts is een voorziening opgenomen van 0,5 miljoen euro in verband met de 
herziening van BTW op verhuurde gebouwen.  

Voorzieningen verplichtingen personeels-beloningen 

 

Pensioen-
regeling 

VUT - 
uit- 

kering 

Jubileum 
uit- kering

Ziekte- 
kosten-

premies

Totaal 
2007

Totaal  
2006 

       
Stand per 1 januari 12.868 35.560 3.022 13.328 64.778 52.885 
Effect stelselwijziging 12.147 - - - 12.147 26.059 
Uitkeringen - - 4.313 - 427 - 293 - 5.033 - 4.477 
Netto opgenomen in de 
resultatenrekening - 1.848 4.988 402 4.954 8.496 - 9.689 
       
Stand  
per 31 december 23.167 36.235 2.997 17.989 80.388 64.778 
 
Voor een bedrag van 5,8 miljoen euro heeft de voorziening een kortlopend karakter. Het effect 
van de invoering van de corridor methode ad 12 miljoen euro is niet verwerkt in de resultaten-
rekening van 2006, maar in de beginbalans van 2007. Door het toepassen van de corridor 
methode heeft in 2007 geen vrijval van de behaalde winst plaatsgevonden. 
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De toegepaste parameters voor de voorzieningen VUT, Jubileumuitkeringen en Vergoeding 
ziektekostenpremies zijn: 
   2007 2006

   
Discontopercentage  4,00% 4,00%
Procentuele toename van salarissen  2,50% 2,50%
Indexatie (pre)pensioen  2,20% 2,20%
 
De bedragen zoals opgenomen in de resultatenrekening zijn als volgt gespecificeerd (- = last). 
De jaarlast voor de pensioenregeling (-808) is exclusief de betaalde pensioenpremie (10,3 
miljoen euro). 
 Pensioen-

regeling
VUT-

uitkering
Jubileum-
uitkering

Ziekte-
kosten 

premies 

Totaal 
2007 

Totaal 
2006

     
Aan het dienstjaar 
toegerekende 
pensioenkosten  - 808 - 1.036 - 132 - 458 - 2.434 - 3.263
Interest op de 
verplichting - 16.226 - 1.347 - 121 - 544 - 18.238 - 15.391
Verwachte 
beleggingsopbrengste
n 18.882 - - - 18.882 15.900
Netto actuarieel 
verlies (winst) 
verwerkt in het 
boekjaar - 56.132 - 2.605 - 149 - 3.952 - 62.838 12.443
Nog niet in het 
resultaat verwerkte 
resultaat prognoses 56.132 - - - 56.132 -

       
Totaal, begrepen in 
personeelskosten 1.848 - 4.988 - 402 - 4.954 - 8.496 9.689
 

Voorziening reorganisatie 

2007 2006
  

Stand per 1 januari  - -

Taxatie afkoopsommen  619 -

  

Stand per 31 december   619 -
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Voorziening reserves voormalige vrijwillige ziekenfondsverzekering 
Het mutatieoverzicht luidt als volgt: 

2007 2006 
    

Stand per 1 januari  31.965 - 
Effect stelselwijziging  - 34.448 
Toevoegingen  1.163 1.002 
Onttrekkingen  3.260 3.485 

Overige mutaties  - 75 - 

   

Stand per 31 december   29.793 31.965 
 
De voorziening Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekering (CZ Fonds) is in 
1998 gevormd naar aanleiding van het Convenant tussen de beherende rechtspersonen van de 
Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekeringen (RVVZ) en Zorgverzekeraars 
Nederland. In dit Convenant is afgesproken dat deze reserves over een periode van 20 jaar 
terugvloeien naar projecten in de gezondheidszorg. Deze bestemmingen staan onder toezicht 
van de Toetsingscommissie RVVZ. Het toezicht is opgenomen in het Handboek 
Toetsingscommissie RVVZ 2006. Aan de voorziening is interest toegevoegd volgens het 
gemiddeld effectief rendement op staatsleningen van drie tot acht jaar op de laatste werkdag 
van november van het voorafgaande jaar. Dit percentage was voor 2007 3,64% (2006: 3,14%). 
 
De onttrekkingen aan de voorziening zijn als volgt: 
 2007 2006 
   

Projecten voor zorg, preventie en onderzoek 2.469 1.998 
Kwaliteitsverbetering van de dienstverlening 791 1.487 
  
 3.260 3.485 

 

10 Schulden uit directe verzekering 
De specificatie is als volgt: 
  2007 2006 
    

Rekening-courant kostprijsverzekeringen  4.386 5.888 
Zorgverleners en verzekerden  113.285 105.381 

    
  117.671 111.269 
 
De rekeningen-courant met de kostprijsverzekeringen hebben een looptijd langer dan één jaar 
en de interest is 3,67%. 
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11 Overige schulden 
 2007 2006
   

Crediteuren 900 3.033
Rekening-courant gelieerde rechtspersonen - - 1
Toezeggingen uit CZ Fonds 2.107 1.379
Afdracht CZ Fonds aan Centraal Fonds RVVZ 9.839 10.625
Belastingen en sociale premies 5.758 4.843
SUO 1.946 218
Overige 44.486 2.180

  
 65.036 22.277
 
De overige schulden bestaan nagenoeg geheel uit te betalen (subsidie-)bedragen uit hoofde van 
de zorgkantoorfunctie AWBZ. Voor een bedrag van 8,8 miljoen euro (2006: 9,7 miljoen euro) 
hebben de overige schulden een langlopend karakter. 
 

12 Overlopende passiva 
Dit betreft voornamelijk nog te betalen beheerskosten en betalingen onderweg. 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Overname zorgverzekeraars van Delta Lloyd 
Eind 2007 is tussen CZ en Delta Lloyd overeenstemming bereikt over de overname door CZ 
van de zorgverzekeraars van Delta Lloyd Groep per 1 januari 2009. CZ zal deze N.V.´s 
overnemen en daarvoor 25 miljoen euro boven de intrinsieke waarde betalen. 
Daarnaast zal O.W.M. CZ groep Zorgverzekeraar U.A. maximaal 25 miljoen euro beschikbaar 
houden om in 2008 de met de integratie verband houdende lasten te bekostigen. 

Huurverplichtingen 
Enige kantoorgebouwen zijn op basis van langlopende overeenkomsten gehuurd. De 
gezamenlijke huurprijs van deze gebouwen voor 2008 en volgende jaren bedraagt 0,7 miljoen 
euro per jaar. De huurcontracten voorzien in een periodieke indexatie van de huurprijs. 

Leaseverplichtingen 
O.W.M. CZ groep Zorgverzekeraar U.A. is enkele langlopende operational leaseverplichtingen 
voor auto’s en automatiseringsapparatuur aangegaan. De jaarlijkse leaseverplichting 
bedraagt 1,5 miljoen euro voor de auto’s en 1,1 miljoen euro voor de 
automatiseringsapparatuur. Naar verwachting zullen deze lasten in de komende jaren 
nauwelijks wijzigen. 

Garantstelling 
Stichting OZ beheer stelt zich tot een maximum bedrag van 82 duizend euro garant tegenover 
ABN AMRO Bank N.V. te Oud-Beijerland voor de aflossing van een door die bank verstrekte 
lening aan coöperatie Huisartsenpost ’t Hellegat U.A. te Klaaswaal. 

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. 
(NHT) 
Ziektekosten die behoren tot het verzekerd pakket van de Zorgverzekeringswet, maar het 
gevolg zijn van terroristische activiteiten zijn herverzekerd bij de NHT. Onderdeel van deze 
herverzekeringsovereenkomst is dat kosten, die landelijk, per jaar en over alle branches 
gezamenlijk 400 miljoen euro niet te boven gaan, voor rekening komen van de deelnemende 
verzekeraars. Het aandeel waarvoor alleen O.W.M. CZ groep Zorgverzekeraar U.A. hierin 
garant staat, is 6,2 %.  
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4.6 Toelichting op de geconsolideerde winst- en 
verliesrekening over 2007 

13 Verdiende premies eigen rekening en bijdragen 
De specificatie van verdiende premies eigen rekening en bijdragen is als volgt: 
 
 2007 2006
   

Bruto premies 2.448.299 2.284.694
Bijdrage van College voor zorgverzekeringen 2.281.709 2.446.359
Bijdrage van Stichting Uitvoering Omslagregelingen WTZ  - 6.110 18.939
Uitgaande herverzekeringspremie - 474.098 - 402.464
  
 4.249.800 4.347.528

 

14 Uitkeringen ziektekosten eigen rekening 
De specificatie van de uitkeringen ziektekosten eigen rekening luidt als volgt: 
 
 2007 2006
   

Bruto uitkeringen ziektekosten 4.625.242 4.554.631
Aandeel herverzekeraars - 470.475 - 391.543
Wijziging voorziening voor te betalen uitkeringen ziektekosten: 
• Bruto 28.599 91.618
• Aandeel herverzekeraars 459 4.973
  
 4.183.825 4.259.679

 

15 Wijziging overige technische voorzieningen eigen rekening 
De wijziging van de overige technische voorzieningen is weergegeven in de volgende 
specificatie: 
 
 2007 2006

   
Mutatie voorziening resultaten verzekeringscontracten 52.500 - 9.960
Mutatie voorziening winstdelende collectieve contracten 30 -

  
Totaal mutatie overige technische voorzieningen 52.530 - 9.960
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16 Bedrijfskosten 
De specificatie van de bedrijfskosten is als volgt: 
 2007 2006 
   

Provisie en acquisitiekosten 38.440 43.936 
Beheers- en personeelskosten; afschrijvingen bedrijfsmiddelen 130.089 122.463 
Provisie en winstdeling ontvangen van herverzekeraars - - 81 
   
 168.529 166.318 

 
In totaal is 2,9 miljoen euro doorbelast aan gelieerde rechtspersonen, te weten CbusineZ c.a. 

Personeelskosten 
Het totaal aan personele kosten is als volgt in de consolidatie opgenomen: 
 2007 2006 
   

Lonen en salarissen 81.175 81.104 
Sociale lasten 9.702 10.003 
Pensioenlasten 6.168 - 4.726 
Lasten voorziening VUT en Jubileum 650 - 5.093 
Personeel derden 10.705 13.011 

  
 108.400 94.299 
 

Bezoldiging 
De ten laste van het geconsolideerde resultaat gekomen bezoldiging van de Raad van 
Commissarissen bedroeg in 2007 0,16 miljoen euro (2006: 0,30 miljoen euro). De bezoldiging 
van de Raad van Bestuur, die bestaat uit salaris, sociale lasten, pensioenpremie en vutlasten 
bedroeg in 2007 1,0 miljoen euro (2006: 1,1 miljoen euro). 

Beloningsstructuur Raad van Bestuur 
Het belangrijkste doel van het beleid voor de beloningsstructuur van de Raad van Bestuur is 
om CZ in staat te stellen om gekwalificeerde en deskundige bestuurders aan te trekken, te 
behouden en te motiveren. Hiertoe ontvangen de leden van de Raad van Bestuur een pakket 
arbeidsvoorwaarden dat in totaal concurrerend is met het pakket dat gelijkwaardige 
instellingen, waaronder andere grote zorgverzekeraars, bieden en bovendien in lijn ligt met hun 
algemene en specifieke verantwoordelijkheid.  
 
De beloningsstructuur, met inbegrip van de ontslagvergoeding, is zodanig dat zij de belangen 
van CZ op middellange en lange termijn bevordert, niet aanzet tot gedrag van bestuurders in 
hun eigen belang met veronachtzaming van het belang van CZ en falende bestuurders bij 
ontslag niet beloont. 
 
De toelichting op de jaarrekening bevat de door de wet voorgeschreven informatie over de 
hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele bestuurders op functienaam. De 
beloning van de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van CZ wordt vastgesteld door 
de Raad van Commissarissen van CZ binnen de kaders van het beloningsbeleid. 
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Het salaris wordt jaarlijks vastgesteld en volgt de ontwikkelingen van de Collectieve 
Arbeidsovereenkomst (CAO) van de Nederlandse zorgverzekeraars. Op basis van de geleverde 
prestatie kan jaarlijks een bonus op het jaarsalaris worden verdiend, conform de regeling die 
voor alle medewerkers van CZ geldt. Daarnaast kan de Raad van Commissarissen als de 
situatie daar naar zijn oordeel aanleiding toe geeft, incidentele bonussen toekennen. Dit is over 
2007 niet gebeurd. 
 
De gegevens voortvloeiend uit de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde 
Topinkomens (WOPT) zijn in de volgende tabel opgenomen. Het salaris in dit overzicht betreft 
het belastbaar jaarloon, herleid naar een 40-urig dienstverband per week en conform de 
definitie in deze wet. 
 

 

17 Opbrengsten uit beleggingen 
De opbrengsten uit beleggingen zijn als volgt gespecificeerd: 
 2007 2006
   
Opbrengst deelnemingen - 140 471
Dividenden 6.754 10.793
Interestbaten vastrentende waarden 10.124 10.789
Opbrengst gebouwen en terreinen  6.533 5.862
Overige interestbaten 42.129 19.848

 
 65.400 47.763
 

Functie Omvang 
dienst-

verband

Salaris Pensioen-
premie 

Totaal 
2007 

Totaal 
2006

   
Raad van Bestuur 40 281 99 380 360
Raad van Bestuur 40 275 99 374 584
Raad van Bestuur 40 210 39 249 240
Directeur 40 222 45 267 246
Directeur 40 135 42 177 161
Directeur 38 144 28 172 144

   
Totaal 1.267 352 1.619 1.735
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18 Beleggingslasten 
De specificatie van de beleggingslasten is als volgt: 
 2007 2006 
   
Beheerskosten en interestlasten 1.482 2.547 
Waarverminderingen van beleggingen - 1 
Gerealiseerde verliezen deelnemingen  - 339 
Interestlasten intercompany - 396 

  
 1.482 3.283 
 

19 Resultaat 
De samenstelling van het resultaat is als volgt: 

 2007 2006
     

Technische resultaten 
Zorgverzekeringswet - 63.581  - 4.097  
Aanvullende verzekering - 18.764  - 7.498  
Ziekenfondswet 26.706  - 27.079  
Particuliere Ziektekosten 18.543  - 45.363  
Overige resultaten - 2.661  5.172  
  - 39.757  - 78.865 
     
Niet technische resultaten     
Zorgverzekeringswet 32.015  48.432  
Aanvullende verzekering 23.601  25.198  
Overige resultaten 4.734  - 4.069  
  60.350  69.561 

     
Resultaat geconsolideerde jaarrekening  20.593  - 9.304 
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De aansluiting tussen het geconsolideerde resultaat en het resultaat volgens de enkelvoudige 
jaarrekening is als volgt: 

 2007 2006 
   

O.W.M. CZ groep Zorgverzekeraar U.A. volgens de enkelvoudige 
jaarrekening 13.683  - 28.081 
O.W.M. CZ groep, Aanvullende verzekering Zorgverzekeraar U.A. 4.837  17.700 
Stichting OZ beheer 2.015  1.115 
Stichting Huisvesting CZ Verzekeraars 11  30 
Stichting CZ Lourdes  - - 105 
Stichting Bevordering Zorginitiatieven 47 37 

   
Resultaat volgens de geconsolideerde jaarrekening 20.593  - 9.304 
 
 
De bestemming van het resultaat is als volgt verwerkt: 
 2007 2006
   
Statutaire en overige reserves 20.192 - 13.729
Wettelijke reserves 401 4.425

  
 20.593 - 9.304 
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5 Enkelvoudige jaarrekening 2007 
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5.1 Enkelvoudige balans per 31 december 2007 
     (na resultaatbestemming) 

Activa 
(x 1.000 euro)  31 december 2007 31 december 2006 
      

Beleggingen   
Terreinen en gebouwen [20] - 768  
Deelnemingen [21] 4.584 4.756  
Overige financiële beleggingen [22] 608.798 617.954  
  613.382 623.478 
   

Vorderingen   
Vorderingen uit directe 
verzekering op verzekeringnemers 

 
60.718 86.223  

Vorderingen uit herverzekering  - 187  
Overige vorderingen [23] 1.944.917 1.774.504  
  2.005.635 1.860.914 

   
Overige activa   
Materiële vaste activa [24] 14.407 10.500  
Liquide middelen [25] 69 34.009  
  14.476 44.509 
   

Overlopende activa   
Lopende interest en dividend  2.785 2.188  
Overige overlopende activa  353 4.081  
  3.138 6.269 

 
 

 

   

  2.636.631 2.535.170 
 
 
 
 
[..] De tussen haakjes opgenomen nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de 
toelichtingen op de balans en de winst- en verliesrekening. 
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Passiva 
(x 1.000 euro)  31 december 2007 31 december 2006
      

Eigen vermogen [26]     
Statutaire reserve 888.074  886.271 
Herwaarderingsreserve 18.780  38.543 
Wettelijke reserve 4.543  4.810 

 911.397  929.624
   
   
Technische voorzieningen [27]   
Voor te betalen uitkeringen 
ziektekosten 1.187.416  1.165.466 
Overige technische voorzieningen 210.249  237.350 

 1.397.665  1.402.816
   
   
Voorzieningen [28] 81.007  64.778
   
   

Schulden   
Schulden uit directe verzekering [29] 113.279  96.908 
Overige schulden [30] 87.250  9.304 

 200.529  106.212
   
   
Overlopende passiva [31] 46.033  31.740

   

 2.636.631  2.535.170
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5.2 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2007 
 

 (x 1.000 euro) 
 

2007 2006 

Technische rekening ziektekostenverzekering    
Verdiende premies eigen rekening en 
bijdragen 

 
[32] 3.768.907 3.877.319 

Toegerekende opbrengsten uit 
beleggingen 

 
6.516 6.078 

Overige technische baten eigen rekening  - 561 
Uitkeringen ziektekosten eigen rekening [33] 3.711.027 3.853.329 
Wijziging overige technische 
voorzieningen eigen rekening   28.530 - 2.980 
Overige technische lasten eigen 
rekening  - 316 
Bedrijfskosten uit gewone 
bedrijfsuitoefening [34] 111.258 103.846 

Resultaat technische rekening 
ziektekostenverzekering 

 
- 18.332  - 76.513 

Niet-technische rekening 
 

 
Resultaat technische rekening 
ziektekostenverzekering 

 
- 18.332 - 76.513 

   
Opbrengsten uit beleggingen [35] 40.758 31.343  
Gerealiseerde winst op beleggingen  92.984 31.601  
Niet gerealiseerde winst op beleggingen  89.081 13.001  
Beleggingslasten [36] 2.120 269  
Gerealiseerd verlies op beleggingen  121.390  1.797  
Niet gerealiseerd verlies op beleggingen  60.782 18.740  
Netto opbrengsten uit beleggingen  38.531 55.139 
      
Toegerekende opbrengst uit beleggingen 
overgeboekt naar de technische rekening 
ziektekostenverzekering 

 

6.516 6.078 
   

Andere lasten  - 629 

   
Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening  13.683 - 28.081 
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5.3 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 
Algemeen 
Voor de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening wordt verwezen naar de geconsolideerde 
jaarrekening en de bijbehorende grondslagen en toelichting. Onderstaand wordt ingegaan op de 
bijzonderheden, onzekerheden en risico´s rond de uitvoering van de basisverzekering. 

Basisverzekering 
Sinds 1 januari 2006 is in Nederland een nieuw privaat zorgverzekeringsstelsel van kracht. Dit 
private stelsel bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel betreft de basisverzekering, een 
verplichte verzekering voor alle ingezetenen in Nederland en alle niet-ingezetenen die ter zake 
van in Nederland in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting onderworpen zijn. 
De invulling van de dekking van de basisverzekering wordt door de overheid bepaald. De 
zorgverzekeraar is verplicht alle onder kring der verzekerden vallende personen, ongeacht 
leeftijd en gezondheidsrisico’s, te accepteren. De verzekeraar ontvangt een vergoeding uit het 
Zorgverzekeringsfonds die afgestemd is op het risicoprofiel. De omvang van de bijdrage uit dit 
fonds is een vast bedrag per verzekerde, gecorrigeerd op basis van een aantal risicokenmerken 
van de verzekerden. Naast deze bijdrage bepaalt de zorgverzekeraar aanvullend een nominale 
premie die voor alle verzekerden gelijk is.  
Het tweede onderdeel van het systeem betreft de (vrijwillige) aanvullende verzekering. De 
dekking van deze verzekering is niet gebonden aan overheidsbepalingen. Voorts heeft de 
verzekeraar wel de mogelijkheid van premiedifferentiatie. CZ groep Zorgverzekeraar voert 
alleen de basisverzekering uit. 

De werking van het risicovereveningsmodel op de basisverzekering 
Met behulp van een systeem van ex ante risicoverevening worden verzekeraars gecompenseerd 
voor het feit dat zij in hun portefeuilles verzekerden met verschillende gezondheidsrisico’s 
hebben. De middelen uit het Zorgverzekeringsfonds worden over zorgverzekeraars verdeeld 
met behulp van een risicovereveningsmodel. Met dit model wordt voor een zorgverzekeraar 
een (normatieve) inschatting gemaakt van de te verwachten kosten. Wettelijk is vastgelegd dat 
in ieder geval de criteria leeftijd, geslacht, woonplaats en gezondheidscriteria gebaseerd op 
geneesmiddelengebruik en ziekenhuisconsumptie in het verleden in het risico- 
vereveningsmodel worden toegepast. De wijze waarop de middelen worden verdeeld wordt 
geregeld in een jaarlijkse ministeriële regeling. Elk jaar wordt ten behoeve van de vaststelling 
van het model voor jaar t onderzoek gedaan op basis van landelijke verzekerden- en 
schadegegevens over de jaren t-3 en t-4 en worden op basis van statistische analyses gewichten 
aan de verschillende criteria toegekend. Op basis daarvan wordt, na aftrek van de opbrengst 
van de door de overheid vastgestelde nominale rekenpremie, de uitkering uit het 
Zorgverzekeringsfonds vastgesteld. De bijdrage die een zorgverzekeraar uit het 
Zorgverzekeringsfonds ontvangt is opgebouwd uit drie deelbijdragen, te weten deelbijdragen 
voor de variabele en de vaste kosten ziekenhuiszorgIII en een deelbijdrage voor de kosten van 
overige prestaties. Deze splitsing hangt samen met de mate waarin zorgverzekeraars in staat 
worden geacht de kosten van hun verzekerden te beïnvloeden.  
 
De ex ante bijdrage wordt voorafgaand aan het boekjaar door het CVZ vastgesteld. Na afloop 
van het jaar wordt de bijdrage herrekend op basis van de werkelijke samenstelling van de 
verzekerdenportefeuille. Omdat het risicovereveningsmodel een aantal onvolkomenheden kent, 
worden bij de afrekening met het Zorgverzekeringsfonds ex post compensatiemechanismen 

                                                           
III Het onderscheid tussen variabele en vaste kosten wordt gebaseerd op een classificatie van componenten in de 
budgetsystematiek van ziekenhuizen. Op grond van deze classificatie wordt op instellingsniveau een splitsing 
aangebracht in de in rekening gebrachte tarieven. Door mutaties in budgetcomponenten van de instelling kan de 
verhouding tussen variabele en vaste componenten in de loop van het jaar wijzigen.  
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toegepast. De definitieve afrekening alsmede het daadwerkelijk gerealiseerde resultaat over 
2007 kan waarschijnlijk pas in 2011 worden bepaald.  
 
De eerste ex post correctie betreft de macro nacalculatie. Deze houdt in dat de macro 
deelbijdragen gelijk worden gesteld aan de macro kosten. Vervolgens vindt binnen het 
vereveningsmodel een specifieke verevening plaats van hoge kosten. De hoge 
kostencompensatie (HKC) houdt in dat 90% van de kosten van overige prestaties en de 
variabele kosten ziekenhuiszorg van een individuele verzekerde, voor zover deze kosten het 
bedrag van € 12.500,- op jaarbasis te boven gaan, ten laste van een pool kunnen worden 
gebracht. De pool wordt gefinancierd door een procentuele korting op de deelbijdragen voor 
overige prestaties en variabele kosten ziekenhuiszorg van elke zorgverzekeraar. 
De deelbijdrage vaste kosten ziekenhuisverpleging wordt de facto volledig nagecalculeerd. 
Over de deelbijdrage voor overige prestaties loopt de zorgverzekeraar – na toepassing van 
HKC – in principe volledig risico. Op het resultaat op de deelbijdrage variabele kosten 
ziekenhuisverpleging wordt door het CVZ een generieke verevening van 30% en een 
nacalculatie van 35% toegepast. 
 
Voor de jaren 2006 en 2007 geldt, dat er sprake is van een bandbreedteregeling. Met de 
specifieke bandbreedteregeling voor 2006, wordt de onzekerheid ten aanzien van het resultaat 
gemitigeerd: wanneer het gemiddelde absolute resultaat per premieplichtige verzekerde voor de 
deelbijdragen overige prestaties en variabele kosten ziekenhuisverpleging tezamenIV meer dan 
€ 35,- afwijkt van 0, worden de buiten deze bandbreedte liggende meer- of minderkosten voor 
90% nagecalculeerd. Voor 2007 is een andere bandbreedteregeling van toepassing in verband 
met de constatering, dat door een samenloop van maatregelen 2006 een jaar was met relatief 
grote onzekerheden, die ook in 2007 samenkomen in het risicovereveningsysteem. De kwaliteit 
van de data op basis waarvan de gewichten van de verdeelcriteria worden vastgesteld laat te 
wensen over. Bovendien wordt de normering van de variabele kosten ziekenhuiszorg 
gecompliceerd door de overstap op DBC-financiering. Om deze reden geldt voor 2007 een 
regeling, waardoor het individuele resultaat bij een zorgverzekeraar ten aanzien van alléén de 
variabele ziekenhuiskosten binnen de bandbreedte van plus of min € 17,50 zullen blijven. 
Indien het resultaat op deze kosten buiten de bandbreedte valt, wordt van het meerdere of 
mindere 90% verrekend met het Zorgverzekeringsfonds. 

Onzekerheden door de introductie van het systeem van Diagnose Behandel Combinaties 
(DBC’s) 
Sinds 1 januari 2005 is de afrekening van de kosten van ziekenhuizen gebaseerd op 
zogenoemde Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). Deze afrekenmethode beslaat een 
gehele periode van medische behandeling en bevat alle afzonderlijke deelbehandelingen. De 
afrekening tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar vindt plaats aan het einde van de 
behandelperiode. De introductie van DBC’s heeft verstrekkende gevolgen gehad voor de 
tarifering van de ziekenhuiskosten. Bij DBC’s wordt gebruik gemaakt van uniforme 
gemiddelde tarieven voor een ziektebeeld (all-inclusive), die onafhankelijk zijn van de mate 
waarin de verzekerde ook daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van alle in het DBC-tarief 
gecalculeerde diensten. Met de invoering van de DBC-systematiek is een extra onzekerheid 
ontstaan als gevolg van een verwachte verschuiving van kosten tussen leeftijdscategorieën (van 
oud naar jong), die, afhankelijk van de verzekerdenpopulatie van de verzekeraar, gevolgen 
heeft op de totale ziekenhuiskosten. Ook in 2007 is gebleken dat nog veel declaraties van 
DBC´s, die in 2005 en 2006 zijn geopend, worden ontvangen. Daardoor is het beeld van hóe de 
kosten neerslaan in de verschillende categorieën nog niet duidelijk, waardoor de geschetste 
onzekerheden zijn blijven bestaan. 
 
 
 
 

                                                           
IV   Inclusief de no-claimteruggave 
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Kaderregeling AO/IC inzake DBC registratie en facturatie 
Met de invoering van de DBC’s is tevens de kaderregeling AO/IC inzake DBC registratie en 
facturatie van kracht. Deze kaderregeling verplicht instellingen die DBC’s leveren aan 
minimale eisen voor de administratieve organisatie en interne controle te voldoen. Zij moeten 
hierover verantwoording door middel van een bestuursverklaring afleggen. Vanaf 2007 ligt het 
in de bedoeling dat door de ziekenhuizen daarnaast verantwoording wordt afgelegd door 
middel van een verantwoordingsdocument (Verantwoordingsdocument totaalbedrag 
gefactureerd DBC´s). De accountant geeft een juistheidverklaring af bij de in dit document 
opgenomen declaratiegegevens. Ten opzichte van de in de jaarrekening 2006 gemelde grote 
mate van onzekerheid is in 2007, indien de voormelde juistheidverklaringen tijdig beschikbaar 
zijn en kunnen worden gebruikt bij het opstellen van de jaarrekening, vooruitgang geboekt. Dit 
laat onverlet dat de onzekerheid ten aanzien van de volledigheid van de declaraties 
onverminderd groot is.  
De hiervoor weergegeven onzekerheden kunnen een significante invloed hebben op het 
resultaat over 2007, dat voor deze bedrijfsonderdelen in de periode 2008-2011 definitief wordt 
vastgesteld, en de hoogte van de technische voorzieningen voor de basisverzekering per eind 
2007. De zorgverzekeraar heeft bij de vaststelling van de technische voorzieningen voor de 
basisverzekering rekening gehouden met deze onzekerheden en daarbij de verwachtingen van 
het management betrokken. 

Over-/onderfinanciering 
In 2006 is vast komen te staan dat er grote verschillen zijn tussen de budgetten van de 
ziekenhuizen in 2005 en de door de ziekenhuizen verkregen financiering (declaraties en 
onderhanden werk) van dit budget. Doordat ziekenhuizen in 2005 geconfronteerd werden met 
grote invoeringsproblemen van de DBC systematiek werd pas zeer laat duidelijk dat de 
financiering niet in de pas liep met het budget. Pas in september 2006 zijn de sluittarieven van 
instellingen structureel op een beter niveau gebracht. Daardoor was ook voor 2006 sprake van 
een grote discrepantie tussen budget en financiering.  
In 2007 is gebleken dat ook over 2007 aanzienlijke over- en onderfinanciering van de 
ziekenhuisbudgetten verwacht wordt. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat aanpassing 
in de tarieven alleen effect heeft bij nieuw geopende DBC´s en de doorloop van oude DBC´s 
moeilijk van tevoren waren in te schatten.  
De verschillen tussen budget en financiering worden gewoonlijk door de NZa verrekend via 
een tijdelijke opslag of afslag op het structurele tarief in het lopende jaar. Omdat de verschillen 
tussen budgetten en financiering in 2005 en 2006 zo groot zijn en in 2006 de 
Zorgverzekeringswet is ingevoerd, waarbij grote verschuiving van verzekerden plaatsvond, is 
besloten tot een speciale verrekenmethodiek. Dit maakt het mogelijk de schade in de 
desbetreffende jaren te verwerken en niet in toekomstige tarieven.  
In 2006 heeft de voorlopige afrekening van 2005 plaatsgevonden. Deze afrekening is op basis 
van een opgave van ziekenhuizen uitgevoerd. In september 2007 is door de NZa een 
definitieve afrekening over 2005 en een voorlopige afrekening over 2006 vastgesteld. Bij 
nadere analyse is gebleken dat deze afrekening er niet voor zorgt dat de schade bij de 
zorgverzekeraars in de juiste schadejaren terecht komen. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat 
gedurende 2005 en 2006 ook de gewone verrekensystematiek heeft gefunctioneerd wanneer 
instellingen en verzekeraars tussentijds tariefaanpassingen hebben gevraagd. Dat heeft tot 
gevolg dat de overdekking (en onderdekking) niet alleen via vaste bedragen is verrekend maar 
ook via de verrekentarieven in andere jaren. In januari 2008 is overeenstemming bereikt over 
het model waarmee transparant kan worden gemaakt wat de overfinanciering dan wel 
onderfinanciering per jaar per instelling is en hoe dit is verrekend. Dit model zal voor de jaren 
2005 en 2006 van de instellingen in het eerste kwartaal 2008 door de NZa worden vastgesteld. 
Daarna zal nog toerekening naar de zorgverzekeraars moeten plaatsvinden. Deze toerekening 
zal op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2008 gereed zijn vanwege het hiervoor benodigde 
inzicht in de marktaandelen per verzekeraar per instelling. 
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Voor het inzicht in de verschillen tussen budget en financiering over het jaar 2007 zal gebruik 
gemaakt worden van de nacalculatieformulieren die in juli 2008 bij de NZa moeten worden 
ingediend. Voor 2007 is het voor zorgverzekeraars zeer moeilijk zelfstandig een inschatting te 
maken van de financieringsverschillen, onder andere vanwege de hierboven genoemde 
problematiek en de doorwerking hiervan in de toekomstige jaren. 
 
Concluderend leidt het onvoldoende inzicht in de overfinanciering en onderfinanciering per 
instelling per jaar (voor de jaren 2005, 2006 en 2007) tot een onzekerheid in de jaarrekening. 
Overigens vallen de hiermee gemoeide bedragen ook onder de eerder vermelde ex post 
correcties. 

Zorgkantoren 
O.W.M. CZ groep Zorgverzekeraar U.A. is concessiehouder van de zorgkantoren van de 
regio’s Zeeland, Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant, Zuidoost-Brabant en Zuid-Limburg. 
De huidige concessie loopt tot en met 2009. De activiteiten van de zorgkantoren zijn 
ondergebracht in CZ Zorgkantoor B.V. Deze activiteiten omvatten het uitvoeren van de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), in het bijzonder het als verbindingskantoor 
op grond van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering uitvoeren van de 
opgedragen taken, de taken die krachtens overeenkomst, mandaat of volmacht zijn verstrekt 
door de uitvoeringsorganen in de zin van de AWBZ en het College voor zorgverzekeringen 
(CVZ), alsmede de taken opgedragen door de subsidiebesluiten. Daarnaast bevordert het 
zorgkantoor dat verzekerden zo doeltreffend en doelmatig mogelijk gezondheidszorg en 
verzorging ontvangen. Dit kan ook door zelf voorzieningen voor gezondheidszorg en 
verzorging te ontwikkelen of beschikbaar te stellen. 
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5.4 Toelichting op de enkelvoudige balans per 
31 december 2007 

20 Terreinen en gebouwen 
Dit betreft alleen technische installaties. Het verloop is als volgt: 
   2007 2006

     
Aanschafwaarde per 1 januari    1.820 1.817
Cumulatieve afschrijvingen    - 1.052 - 816

Boekwaarde per 1 januari    768 1.001
Overdracht aanschafwaarde naar 
Aanvullende verzekering   - 1.820 -
Overdracht afschrijvingen naar 
Aanvullende verzekering   1.052 -
Investeringen   - 8
Desinvesteringen   - - 5
Afschrijvingen    - - 236

Boekwaarde per 31 december    - 768
    

Cumulatieve aanschafwaarde    - 1.820
Cumulatieve afschrijvingen   - - 1.052

    
Boekwaarde per 31 december    - 768
    

Afschrijvingspercentage per jaar   10%
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21 Deelnemingen 
Onder het hoofd deelnemingen is het 100% belang in CZ Zorgkantoor B.V. en één aandeel in 
Vektis C.V. opgenomen. 
 
Het mutatieoverzicht deelnemingen is als volgt: 

2007 2006 
   

Boekwaarde per 1 januari  4.756 - 
Oprichting CZ Zorgkantoor B.V.  - 549 
Correctie boekwaarde  - 164 - 
Investering  1 40 

Resultaat boekjaar  - 9 4.167 

   

Boekwaarde per 31 december   4.584 4.756 
 
De aansluiting tussen het hier gepresenteerde resultaat boekjaar en het jaarresultaat van de 
deelneming kan als volgt gemaakt worden: 

 
  

Resultaat CZ Zorgkantoor B.V  9.414  
Overschrijding reserve (CVZ) - 8.711  
Nog niet verwerkt resultaat 2006 van de deelneming - 712  

  
Resultaat boekjaar - 9  
 

22 Overige financiële beleggingen 

 

Zakelijke 
waarden 

Vast- 
rentende 
waarden

Deposito’s Totaal 
2007

Totaal 
2006 

  
Boekwaarde per 1 januari  394.817 124 223.013 617.954 984.233 
Aankopen 586.046 1.036.173 - 1.622.219 174.793 
Verkopen / aflossingen - 552.834 - 948.025 - - 1.500.859 - 142.439 
Saldo mutaties deposito’s - - - 152.962 - 152.962 - 384.523 
Overgeboekt naar kortlopend - - 4 - - 4 - 
Ongerealiseerde 
koersverschillen 27.530 - 5.080 - 22.450 - 14.110 

   

Boekwaarde per 31 december  455.559 83.188 70.049 608.798 617.954 
 
Per balansdatum is onder de zakelijke waarden een bedrag van 87,9 miljoen euro opgenomen 
als participatie in beleggingsfondsen die beleggen in vastrentende waarden en valutafondsen 
(ultimo 2006: 53,7 miljoen euro). De kostprijs van de zakelijke waarden bedraagt ultimo 2007 
483,4 miljoen euro (2006: 435,0 miljoen euro). 
 
Onder de deposito’s zijn tevens de herbeleggingsrekeningen opgenomen. Het saldo van de 
herbeleggingsrekeningen per 31 december 2007 bedraagt 67,6 miljoen euro. De deposito’s 
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hebben een resterende looptijd van maximaal 1 maand. De gemiddelde interestvergoeding 
bedraagt 4,2 %.  
 
In onderstaande tabel is de strategische spreiding van de beleggingsportefeuille vermeld. De 
totale trackingerror van de portefeuille bedraagt 2,5%. 
 
Beleggingscategorie Benchmark Procentuele 

verdeling
  

Aandelen Europa MSCI Europe 2,5
Aandelen US large cap Russell 1000 4,1
Aandelen Japan MSCI Japan 0,9
Aandelen Azie MSCI Azie excl. Japan 0,3
Aandelen Long/short MSCI World 5,6
Aandelen World Small cap MSCI World Small Cap 8,2
Aandelen emerging  MSCI Emerging Markets 8,3
Aandelen totaal  29,9
  
Europa staatsobligaties Lehman Euro Agg Treasury AAA 10,6
Bedrijfsobligaties Lehmnan Global Agg – Credit 6,5
Emerging obligaties JPM EMBI Global Diversified 6,5
Global High yield Lehman US HY, European HY 4,8
Vastrentend totaal  28,4
  
Traditioneel totaal  58,3
  
Vastgoed UBS Global investors 8,5
Commoditites S&P Comm Index Equal Weighted 6,1
Hedgefunds Euribor 11,2
Private equity MSCI World 5,9
GTAA Euribor 10,0
Alternatief totaal  41,7
  

Portefeuille totaal  100,0
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23 Overige vorderingen 
De specificatie van de overige vorderingen luidt als volgt: 

2007 2006 
  

College voor zorgverzekeringen 1.543.397 1.320.318 
Ziekenhuizen 398.737 397.787 
Gelieerde rechtspersonen 2.089 15.745 
Verzekeringsinstellingen - 20.283 
Stichting uitvoering omslagregelingen - 12.090 
Centraal administratiekantoor - 652 
Andere vorderingen 694 7.629 

  

 1.944.917 1.774.504 
 
In de vordering op het College voor zorgverzekeringen (CVZ) betreffende het 
Zorgverzekeringsfonds is een bedrag opgenomen voor het verwachte aandeel in de landelijke 
verevening. Dit bedrag is berekend op basis van schattingen, mede opgegeven door 
Zorgverzekeraars Nederland. Voorts is het voor CZ geschatte aandeel in het budget voor de no-
claimregeling opgenomen. 
 
De specificatie van de vordering op CVZ is als volgt: 

2007 2006 
  

Zorgverzekeringsfonds 1.493.457 1.142.963 
Orgaan van de Woonplaats 53.352 25.663 
Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten 1.043 530 
Missionarissen 326 - 
Algemene Kas Ziekenfondswet - 4.781 151.162 

  

 1.543.397 1.320.318 
 
Het CVZ heeft voor de Ziekenfondswet tot en met 2001 definitief afgerekend. Voor de AWBZ 
is tot en met 1999 definitief afgerekend. Het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ), dat 
opgegaan is in de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de verantwoordingen tot en met 2006 
beoordeeld.  
 
De vorderingen op ziekenhuizen zijn permanente voorschotten die CZ als zorgverzekeraar 
heeft moeten verstrekken ter compensatie van liquiditeitstekorten bij ziekenhuizen. Dit is het 
gevolg van de invoering van de DBC-systematiek, waarbij pas na afronding van de 
behandelperiode gedeclareerd kan worden.  
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24 Materiële vaste activa 
De mutaties zijn in het navolgende schema samengevat. 
 Inventaris 

en auto-
matisering 

Verbouw-
ingen

Andere 
bedrijfs-

middelen 

Totaal 
2007 

Totaal 
2006

    

Aanschafwaarde 42.106 1.081 3.809 46.996 44.122

Cumulatieve afschrijvingen - 32.465 - 949 - 3.082 - 36.496 - 35.417

Boekwaarde per 1 januari 9.641 132 727 10.500 8.705

Investeringen 11.156 - 433 11.589 12.399
Desinvesteringen - 5.191 - 63 - 193 - 5.447 - 9.525
Afschrijvingen  - 7.103 - 69 - 213 - 7.385 - 5.705

Afschrijvingen desinvesteringen 4.959 63 128 5.150 4.626

   

Boekwaarde per 31 december 13.462 63 882 14.407 10.500

   
Cumulatieve aanschafwaarde 48.071 1.018 4.049 53.138 46.996

Cumulatieve afschrijvingen - 34.609 - 955 - 3.167 - 38.731 - 36.496

   

Boekwaarde per 31 december 13.462 63 882 14.407 10.500

   
Afschrijvingspercentage per jaar 10% 20% 10-33%  
 
Onder de andere bedrijfsmiddelen zijn onder meer vervoersmiddelen opgenomen. 
 

25 Liquide middelen 
De liquide middelen zijn direct opeisbaar. De specificatie luidt als volgt: 

2007 2006
    

Kasmiddelen  69 54

Rekening-courant en spaartegoeden bij banken   - 33.955

   

  69 34.009
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26 Eigen vermogen 
Het mutatieoverzicht luidt als volgt: 
 Statutaire 

reserve  
Herwaar-

derings-
reserve

Wettelijke 
reserves

Totaal 
2007

Totaal 
2006 

      
Stand begin boekjaar 886.271 38.543 4.810 929.624 992.952 
Correctie AWBZ v.j. 94 - - 94 - - 
Effect stelselwijziging - 12.147 - - - 12.147 - 26.059 
Niet-gerealiseerde 
koersverschillen - - 19.763 - - 19.763 - 9.188 
Resultaat boekjaar 13.856 - - 173 13.683 - 28.081 
   

Stand einde boekjaar 888.074 18.780 4.543 911.397 929.624 
 
Onder de statutaire reserve is tevens de reserve Ziekenfondswet opgenomen. De reserve 
Ziekenfondswet bedraagt 393,7 miljoen euro. Tot en met 2005 voerde O.W.M. CZ groep 
Zorgverzekeraar U.A. naast de Ziekenfondswet ook concessies met betrekking tot de 
zorgkantoren AWBZ uit. Als gevolg van nieuwe regelgeving in 2005 met betrekking tot de 
uitvoeringskosten voor de AWBZ per 1 januari 2006 is toentertijd de stand van de reserve 
ziekenfondswet daarmee in overeenstemming gebracht. In 2006 is de regelgeving opnieuw 
aangepast. In de bovenstaande cijfers is hiermee echter geen rekening gehouden, omdat hieraan 
naar de mening van CZ onterecht terugwerkende kracht is verbonden.  
 
De wettelijke reserves bestaan uit: 

2007 2006 
   

Wettelijke reserve uitvoering AWBZ - 94 

Wettelijke reserve deelneming CZ Zorgkantoor B.V.  4.543 4.716 

   

  4.543 4.810 
 
De solvabiliteitsmarge, zoals deze door De Nederlandsche Bank wordt vereist bedraagt ultimo 
van het boekjaar 296.778. De aanwezige solvabiliteitsmarge ultimo boekjaar bedraagt 911.397. 
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27 Technische voorzieningen 
Het mutatieoverzicht luidt als volgt: 
 Voor te 

betalen 
uitkeringen 

ziektekosten

Overige 
technische 

voor- 
zieningen 

Totaal  
2007 

Totaal 
2006

     
Stand per 1 januari 1.165.466 237.350 1.402.816 1.268.349
Toevoeging 1.152.480 210.249 1.362.729 1.509.377
Vrijval / dotatie - - 28.530 - 28.530 2.980

Onttrekking - 1.130.530 - 208.820 - 1.339.350 - 1.377.890

  
Stand per 31 december  1.187.416 210.249 1.397.665 1.402.816
 

Voorziening voor te betalen uitkeringen ziektekosten 
De voorziening bestaat ultimo boekjaar uit: 

2007 2006
    
Technische voorziening Zvw  1.183.805 1.006.087
Afhandelingskosten Zvw   7.900 6.843
Technische voorziening ZFW  - 4.289 119.171
Afhandelingskosten ZFW  - 777
Technische voorziening particuliere ziektekosten  - 32.388
Afhandelingskosten voorziening particuliere 
ziektekosten 

 
- 200

   
  1.187.416 1.165.466
 
De technische voorziening Zvw bestaat ultimo boekjaar uit: 

2007 2006
    
Overige verstrekkingen  305.911 183.739
Ziekenhuisverpleging en specialistische hulp  61.084 42.805
Idem, DBC’s gesloten in het boekjaar  288.049 226.793

Idem, DBC’s gesloten na het boekjaar  528.761 552.750

   

  1.183.805 1.006.087
 
De technische voorziening voor te betalen uitkeringen omvat bedragen voor nog te betalen 
DBC’s van 813 miljoen euro. De DBC-financiering brengt met zich mee dat veel later dan 
voorheen inzicht bestaat in de werkelijke kosten, doordat DBC’s maximaal een jaar kunnen 
openstaan, maar verantwoord moeten worden op de openingsdatum. Voorts wordt verwezen 
naar hetgeen in de paragraaf over over/onderfinanciering wordt opgemerkt. Per saldo is een 
voorlopige afrekening – inclusief hoge kostencompensatie – van 2007 pas op zijn vroegst 
mogelijk in de zomer van 2009. Bij het opstellen van de jaarrekening moet derhalve gewerkt 



  102

worden met inschattingen van de kosten ziekenhuiszorg, waaronder de splitsing in vaste en 
variabele kosten en van de effecten van hoge kostencompensatie en generieke verevening. 

Overige technische voorzieningen  
De specificatie is als volgt: 

 Voorziening 
resultaten 

verzekerings 
contracten 

Voor-
ziening 

voor 
teruggave 
no-claim

Voor-
ziening 
winst-

delende 
collectieve 
contracten

Totaal 
2007

Totaal  
2006 

  
Stand per 1 januari 28.500 208.601 249 237.350 180.674 
Toevoegingen - 210.249 - 210.249 211.969 
Vrijval / dotatie - 28.500 - - 30 - 28.530 2.980 

Onttrekkingen - - 208.601 - 219 - 208.820 - 158.273 

   

Stand per 31 december  - 210.249 - 210.249 237.350 
 
Een voorziening voor winstdelende contracten is niet langer noodzakelijk omdat er na de 
overgang van de particuliere verzekering naar de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 geen 
winstdelende contracten meer bestaan. 
 

28 Voorzieningen 
Dit betreft een voorziening voor toekomstige verplichtingen wegens personeelsbeloningen en 
een voorziening voor reorganisatie kosten.  

Voorzieningen verplichtingen personeelsbeloningen 
Het mutatieoverzicht luidt als volgt: 
 Pensioen-

regeling 
VUT-uit-

kering
Jubileum-
uitkering

Ziekte-
kosten-

premies

Totaal 
2007

Totaal  
2006 

   
Stand per 1 januari 12.868 35.560 3.022 13.328 64.778 52.885 
Effect stelselwijziging 12.147 - - - 12.147 26.059 
Uitkeringen - - 4.313 - 427 - 293 - 5.033 - 4.477 
Netto opgenomen in de 
resultatenrekening - 1.848 4.988 402 4.954 8.496 - 9.689 

     
Stand per 31 
december  23.167 36.235 2.997 17.989 80.388 64.778 
 
Voor een bedrag van 5,8 miljoen euro heeft de voorziening een kortlopend karakter. Het effect 
van de invoering van de corridor methode ad 12 miljoen euro in 2006 is niet verwerkt in de 
resultatenrekening van 2006, maar in de beginbalans van 2007. Door het toepassen van de 
corridor methode heeft in 2007 geen vrijval van de behaalde winst plaatsgevonden. 
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De toegepaste parameters voor de voorzieningen VUT, Jubileumuitkeringen en Vergoeding 
ziektekostenpremies zijn: 
   2007 2006

  
Discontopercentage  4,00% 4,00%
Procentuele toename van salarissen  2,50% 2,50%
Indexatie (pre)pensioen  2,20% 2,20%
 
De bedragen zoals opgenomen in de resultatenrekening zijn als volgt gespecificeerd (- = last). 
De jaarlast voor de pensioenregeling (-808) is exclusief de betaalde pensioenpremie (10,3 
miljoen euro). 
 Pensioen- 

regeling
VUT-uit- 
keringen

Jubileum-
uit- 

keringen

Ziekte- 
kosten- 

premies 

Totaal  
2007 

Totaal 
2006

     
Aan het dienstjaar 
toegerekende 
pensioenkosten  - 808 - 1.036 - 132 - 458 - 2.434 - 3.263
Interest op de 
verplichting - 16.226 - 1.347 - 121 - 544 - 18.238 - 15.391
Verwachte 
beleggingsopbrengsten 18.882 - - - 18.882 15.900
Netto actuarieel 
verlies (winst) te 
verwerken in het 
boekjaar - 56.132 - 2.605 - 149 - 3.952 - 62.838 12.443
Nog niet in het 
resultaat verwerkte 
resultaat prognoses 56.132 - - - 56.132 -

   
Totaal, begrepen in 
personeelskosten 1.848 - 4.988 - 402 - 4.954 - 8.496 9.689
 
 

Voorziening reorganisatie 

2007 2006
   

Stand per 1 januari  - -

Taxatie afkoopsommen  619 -

   

Stand per 31 december   619 -
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29 Schulden uit directe verzekering 
De specificatie is als volgt: 
  2007 2006 
  

Rekening-courant kostprijsverzekeringen - 5.771 
Zorgverleners en verzekerden 113.279 91.137 

  
 113.279 96.908 
 

30 Overige schulden 
De specificatie luidt als volgt: 
 2007 2006 
  

Rekening-courant gelieerde rechtspersonen 66.000 771 
Rekening-courant bankinstellingen 10.489 - 
Stichting uitvoering omslagregelingen 1.752 - 
Crediteuren 828 3.033 
Belastingen en sociale premies 5.790 4.860 
Overige 2.391 640 

  
 87.250 9.304 
 

31 Overlopende passiva 
Dit betreft voornamelijk nog te betalen beheerskosten en betalingen onderweg. 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Overname zorgverzekeraars van Delta Lloyd 
Eind 2007 is tussen CZ en Delta Lloyd overeenstemming bereikt over de overname door CZ 
van de zorgverzekeraars van Delta Lloyd Groep per 1 januari 2009. O.W.M. CZ groep 
Zorgverzekeraar U.A. zal één van deze N.V.´s (OHRA) overnemen en daarvoor 7,5 miljoen 
euro boven de intrinsieke waarde betalen. 
Daarnaast zal O.W.M. CZ groep Zorgverzekeraar U.A. maximaal 25 miljoen euro beschikbaar 
houden om in 2008 de met de integratie verband houdende lasten te bekostigen. 

Huurverplichtingen 
Een aantal regio-kantoorgebouwen is op basis van langlopende overeenkomsten gehuurd. De 
gezamenlijke huurprijs van deze kantoren voor 2008 en volgende jaren bedraagt 0,7 miljoen 
euro per jaar. De huurcontracten voorzien in een periodieke indexatie van de huurprijs. 

Leaseverplichtingen 
O.W.M. CZ groep Zorgverzekeraar U.A. is enkele langlopende operational leaseverplichtingen 
voor auto’s en automatiseringsapparatuur aangegaan. De jaarlijkse leaseverplichting 
bedraagt 1,5 miljoen euro voor de auto’s en 1,1 miljoen euro voor de 
automatiseringsapparatuur. Naar verwachting zullen deze lasten in de komende jaren 
nauwelijks wijzigen. 

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. 
(NHT) 
Ziektekosten, die het gevolg zijn van terroristische activiteiten zijn herverzekerd bij de NHT. 
Onderdeel van deze herverzekeringsovereenkomst is dat kosten, die landelijk, per jaar en over 
alle branches gezamenlijk 400 miljoen euro niet te boven gaan, voor rekening komen van de 
deelnemende verzekeraars. Het aandeel waarvoor O.W.M. CZ groep Zorgverzekeraar U.A. 
hierin garant staat is 6,2%  
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5.5 Toelichting op de enkelvoudige winst- en 
verliesrekening over 2007 

32 Verdiende premies eigen rekening en bijdragen 
De specificatie van verdiende premies eigen rekening en bijdragen is als volgt: 
 
 2007 2006 
  

Bruto premies 1.981.825 1.836.553 
Bijdrage College voor zorgverzekeringen 2.267.069 2.423.859 
Bijdrage Stichting Uitvoering Omslagregelingen WTZ  - 6.118 18.939 
Uitgaande herverzekeringspremie - 473.869 - 402.032 
  
 3.768.907 3.877.319 

 

33 Uitkeringen ziektekosten eigen rekening 
De specificatie van de uitkeringen ziektekosten eigen rekening luidt als volgt: 
 
 2007 2006 
  

Bruto uitkeringen ziektekosten 4.159.719 4.162.381 
Aandeel herverzekeraars - 470.643 - 387.728 
Wijziging voorziening voor te betalen uitkeringen ziektekosten: 
• Bruto 21.951 77.796 
• Aandeel herverzekeraars - 880 
  
 3.711.027 3.853.329 

 
Met ingang van 2005 is het declaratiesysteem van ziekenhuizen en specialisten ingrijpend 
gewijzigd. Vanaf 2005 worden DBC’s in rekening gebracht voor de geleverde zorg. Als gevolg 
van de invoering van de DBC’s in 2005, de doorgevoerde wijzigingen in het DBC-systeem in 
2006 en de onvoldoende administratieve organisatie en interne controle in de ziekenhuizen is 
de hoogte van de post medische zorg in ziekenhuizen met grote onzekerheid omgeven. Omdat 
bij het opmaken van de jaarrekening slechts een deel van de totale jaarlast gedeclareerd is, 
onbekend is welk deel van het totaal dat is en er bovendien problemen zijn met het bepalen van 
de nog te verrekenen over- of onderdekking van de ziekenhuisbudgetten is een exacte 
inschatting van de totale kosten onzeker. Het financieel risico wordt overigens substantieel 
gemitigeerd, omdat er verschillende ex post correctiemechanismen op de deelbijdragen van de 
ziekenhuiskosten plaatsvinden. Het betreft: 
• de volledige macro nacalculatie; 
• nacalculatie van de vaste kosten per verzekeraar; 
• de generieke verevening van een deel van de resultaatsverschillen van een 

zorgverzekeraar met het landelijk gemiddelde; 
• de nacalculatie van een deel van de resterende resultaatsverschillen; 
• de toepassing van de bandbreedteregeling. 
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De nadere specificatie van de uitkeringen ziektekosten eigen rekening luidt als volgt: 
 

 2007 2006 
   

Zorgverzekeringswet   
Huisartsenhulp 324.916 306.597 
Farmaceutische hulp 790.006 722.437 
Tandheelkundige hulp 91.705 84.097 
Verloskundige hulp 17.983 17.534 
Medisch specialistische hulp door of vanwege het ziekenhuis 2.437.086 2.338.794 
Paramedische hulp 98.568 82.844 
Hulpmiddelen 213.226 195.375 
Ziekenvervoer 79.277 78.767 
Kraamzorg 35.541 33.931 
Grensoverschrijdende zorg 90.275 74.523 
Ondersteuning eerstelijnszorg 3.838 3.717 
Overige kosten 12.920 6.999 
Vrijwillig eigen risico - 9.861 - 9.230 
Verhaal van uitkeringen ziektekosten op derden - 5.622 -843 
Afloop ziektekosten vorig boekjaar 88.833 - 
Afhandelingskosten 27.182 24.427 
Totaal Zorgverzekeringswet 4.295.873 3.959.969 
   
Aandeel herverzekering (HKC) - 470.643 -387.728 
   
Ziektekosten niet-zorgverzekeringswet 1.615 261 
   
Ziekenfondswet (2005)   
Uitkering ziektekosten - 91.575 199.939 
Afhandelingskosten - 500 
Totaal Ziekenfondswet - 91.575 200.439 
   
Particuliere ziektekosten (2005)   
Maatschappijpolissen - 18.281 63.818 
Kostprijsverzekerden - 186 
Afhandelingskosten - 200 
Omslagregeling Wet op de toegang tot 
ziektekostenverzekeringen (WTZ) - 5.962 16.184 
Totaal particuliere ziektekosten - 24.243 80.388 
  

   

Totaal uitkeringen ziektekosten eigen rekening 3.711.027 3.853.329
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34 Bedrijfskosten 
De specificatie van de bedrijfskosten is als volgt: 
 2007 2006 
   

Provisie en acquisitiekosten 25.914 31.505 
Beheers- en personeelskosten; afschrijvingen bedrijfsmiddelen 85.344 72.341 
  
 111.258 103.846 

 
Het totale bedrag bedrijfskosten is na doorbelasting aan derden en exclusief nota-
afhandelingskosten. In totaal is 75,5 miljoen euro doorbelast aan gelieerde rechtspersonen, 
vooral voor de uitvoering van de aanvullende verzekering en de AWBZ. Dit bedrag is wel 
inclusief nota-afhandelingskosten. 
 

35 Opbrengsten uit beleggingen 
De opbrengsten uit beleggingen zijn als volgt gespecificeerd: 
 2007 2006 
  
Opbrengst deelneming - 9 4.167 
Dividenden 4.095 8.096 
Interestbaten vastrentende waarden 5.624 10.735 
Overige interestbaten 31.048 8.345 

  
 40.758 31.343 
 

36 Beleggingslasten 
De beleggingslasten bestaan uit beheerskosten en interestlasten. 
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Ondertekening van de jaarrekeningen door de Raad van Bestuur: 
 
Tilburg, 26 maart 2008 
 
 
 
drs. M.A.M. Leers, voorzitter 
 
 
 
drs. E.C. van Vliet 
 
 
 
Ondertekening van de jaarrekeningen door de Raad van Commissarissen: 
 
Tilburg, 17 april 2008 
 
 
 
drs. A.N.A.M. Smits, voorzitter 
 
 
 
drs. D.J.D. Dees, vice-voorzitter 
 
 
 
mw. C.F.M. Nijsen  
 
 
 
mr. J.P.F.M. Rietbergen 
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6 Overige gegevens 

6.1 Statutaire bepalingen over de verwerking van het 
resultaat 

 
In Artikel 2, lid 1 en 2 van de statuten van de Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale 
Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar U.A is ten aanzien van de verwerking van het 
resultaat opgenomen: 
 
1. De maatschappij stelt zich ten doel met haar leden of anderen op onderlinge grondslag 

overeenkomsten van verzekering tegen ziektekosten te sluiten op basis van de 
betreffende verzekeringsvoorwaarden. 
Bovendien heeft de maatschappij als doel op andere wijze de gezondheidzorg in de 
ruimste zin van het woord te bevorderen. 

 
2. Elk winstbejag is uitgesloten. Eventueel gemaakte voorschotten zullen niet aan leden of 

derden worden uitgekeerd, doch worden aangewend of in reserve gehouden voor het in 
dit artikel omschreven doel van de maatschappij. 
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6.2 Accountantsverklaring  
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7 Bestuurszaken 

7.1 Bestuurlijke colleges 
CZ kent drie statutaire organen, te weten de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen 
en de Ledenraad. 
 

Raad van Bestuur 
 
drs. M.A.M. Leers (1950), Nederlander, voorzitter 
 
• voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting CbusineZ 
• bestuurslid van Zorgverzekeraars Nederland (ZN)  
• lid van de Programmaraad voor Onderwijs en Onderzoeksbeleid van de Stichting tot 

bevordering van Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek in de Gezondheidszorg 
• lid van de Raad van Commissarissen van Rabobank Tilburg e.o. 
• secretaris/penningmeester van de Stichting Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken 

(NLZ) 
• bestuurslid van Association Internationale des Mutualités (AIM) 
• lid van de klankbordgroep Maatschappelijk Verantwoording 
• lid van de adviesraad Zorg van de Consumentenbond 
• lid van European Healthcare Innovation Leadership Network 
• Lid Adviesraad Gezondheidszorg F. van Lanschot Bankiers 
• Lid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid Limburg (PRV Limburg) 
 
E.D. Boer (1945), Nederlander, vice-voorzitter (tot 1 oktober 2007) 

 
• lid van de Raad van Commissarissen Stichting CbusineZ 
• voorzitter van de Stichting Tympaan (onderzoeksinstituut voor zorgbeleid in Zuid-

Holland) 
• lid van de wetenschappelijke adviesraad Bijzondere leerstoel bevordering wetenschap-

pelijk onderzoek chronische zorg aan de Universiteit van Tilburg 
• voorzitter van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VECOZO B.V.  
• voorzitter van de Raad van Commissarissen van Zorgmatch B.V.  
• bestuurslid van de Stichting Nederlandse Lourdes bedevaart voor Zieken (NLZ) 
 
drs. E.C. van Vliet (1963), Nederlander 

 
• geen nevenfuncties in de financiële dienstverlening of instellingen in de zorg 
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Raad van Commissarissen 
 
drs. A.N.A.M. Smits (1943), Nederlander, voorzitter 
Eerste benoeming: 1994 
Einde zittingstermijn: 1 januari 2009 
Lid van de Financiële Commissie en de Remuneratie Commissie 
 
Nevenfuncties: 
• voorzitter van de Raad van Commissarissen van Stichting CbusineZ 
• lid van de Raad van de Commissarissen van Sofinim bank N.V. Brussel 
 
drs. D.J.D. Dees (1944), Nederlander, vice-voorzitter 
Eerste benoeming: 1994  
Einde zittingstermijn: 1 januari 2009 
Voorzitter van de Remuneratie Commissie en lid van de Financiële Commissie 
 
Hoofdfunctie: 
• lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (t/m juni 2007) 
 
Nevenfuncties: 
• voorzitter van het Forum Biotechnologie en Genetica 
• voorzitter van KLM-pensioenfondsen 
• lid College van Adviseurs Mazars 
 
J.M. Brouwer (1939), Nederlander 
Eerste benoeming: 1994 
Einde zittingstermijn: 1 januari 2008 (teruggetreden) 
 
Nevenfuncties: 
• voorzitter van de Stichting Sociaal Steunfonds Sint Jan, Roosendaal 
 
L.E. Chevalier (1945), Nederlander 
Eerste benoeming: 1994 
Einde zittingstermijn: 1 januari 2008 (teruggetreden) 
 
Hoofdfuncties: 
• vennoot in La Maison V.O.F.  
• vennoot in TekstProducties Chevalier V.O.F. 
 
mw. C.F.M. Nijsen (1951), Nederlandse 
Eerste benoeming: 2004 
Einde zittingstermijn: 1 januari 2011  
 
Nevenfuncties: 
• secretaris van het Verantwoordingsorgaan van de Stichting Pensioenfonds Arcadis 

Nederland 
 
mr. J.P.F.M. Rietbergen (1944), Nederlander 
Eerste benoeming: 1995 
Einde zittingstermijn: 1 januari 2011 
Voorzitter van de Financiële Commissie 
 
Hoofdfunctie: 
• directeur Stichting OPTAS 
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Ledenraad 
 
T.A.H. Audenaerd 
mw. M. Besjes  
H.A.M. Dhondt  
mw. drs. J. Dols - Knegtering  
mw. C. van den Hil  
M. van Hoof  
drs. P. Holtrop (vanaf 1 juni 2007)  
F.E.Th.M. Jaspers 
mw. A.C.C.M.C. Merkelbach van Enkhuizen 
mr. Th.M.H. Paulus  
mw. W.Th.J. Scheepers 
J. van Schuilenburg (vanaf 1 juni 2007) 
drs. E.J. Slootweg (vanaf 1 juni 2007)  
mw. A.M.E. Snijder MA  
A. Tiggelman  
C.M. van der Weele  
 
De leden van de ledenraad zijn tevens lid van een van de zes verzekerdenadviesplatforms. Een 
verzekerdenadviesplatform adviseert, gevraagd en ongevraagd, de Raad van Bestuur over de 
zorgverzekering, vooral over zorgaangelegenheden. 
 
De ledenraad is in 2007 drie maal bij elkaar geweest. Daarbij waren tevens de leden van de 
Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur aanwezig. Vaste onderwerpen op de agenda 
zijn de vaststelling van de jaarrekening en het premiebeleid. In deze vergaderingen zijn 
bovendien de volgende onderwerpen besproken: 
• aanpassing van de koepelrechtspersonen en een aantal andere rechtspersonen; 
• verkiezingsprocedure, rooster van aftreden en zittingsperiode; 
• voortgang van de samenwerking tussen CZ en Delta Lloyd Groep; 
• strategische verkenningen met de ambities en uitwerking daarvan voor korte en 

middellange termijn, inclusief innovatieve en commerciële aspecten. 
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7.2 Verzekerden Advies Platforms 
De samenstelling van de Verzekerden Advies Platforms in 2007 was: 

 

Verzekerden Advies Platform Zuid-Hollandse Eilanden en Rijnmond 
 
mw. J.C.G. de Kok ROCKANJE 
J.A. de Leeuw BARENDRECHT 
D. Krikke ZWIJNDRECHT 
J.F. Zeemeijer PUTTERSHOEK 
O. Matthes ROZENBURG 
E.A. Haverbeke ROTTERDAM 
mw. J. Preesman BRIELLE 
E.W. Vastenouw CAPELLE AAN DEN IJSSEL 
P.H.A. Rijsmus RIDDERKERK 
L. de Jong BARENDRECHT 
J. Bruin ‘s-GRAVENDEEL 
mw. J.J. Vogelesang-Verschoor HENDRIK-IDO-AMBACHT 
J.P. Naves ZWIJNDRECHT 
A.A. van ´t Hof ROTTERDAM 
P.A.J.M. Rooijmans ZWIJNDRECHT 
mw. M. Crucq ROTTERDAM 
C. de Bruyne PUTTERSHOEK 
J.J. Manusama KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 
mw. A.M. van Dok BRIELLE 
mw. M. de Koning-van de Linden HENDRIK-IDO-AMBACHT 
J. van der Leer ZWIJNDRECHT 
J. Stolk RIDDERKERK 
mw. A.M. Valkenburg ZUIDLAND 
mw. M. Besjes ZWIJNDRECHT 
A. Tiggelman SOMMELSDIJK 
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Verzekerden Advies Platform Zeeland 
 
C.J. Heule BRUINISSE 
I.J. le Grand OOSTBURG 
W. Altena VLISSINGEN 
F.H. Fassaert OOSTBURG 
mw. I.M.C. de Windt OOSTBURG 
D.A. Hazelaar MIDDELBURG 
mw. C.M. Dekkers-de With MIDDELBURG 
A.M. van de Repe GOES 
J.C. Naeije IJZENDIJKE 
J. van der Meij KAPELLE 
mw. J.M. Beudeker-Poelarends ’s-GRAVENPOLDER 
P.B. Colijn GOES 
J.H.M. Bonneur GOES 
mw. A. Naeye TERNEUZEN 
T.A.H. Audenaerd KWADENDAMME 
H.A.M. Dhondt ST. JANSTEEN 
C.M. van der Weele COLIJNSPLAAT 
E. Verbart MIDDELBURG 
A.C. Goudswaard ZIERIKZEE 
Th. Willems GOES 
J. Dekker KOUDEKERKE 
J.C. Stekelenburg VLISSINGEN 
mw. J.A. Korshuize OOST-SOUBURG 
mw. E.D. de Jonge VLISSINGEN 
W. Thijsse NIEUWERKERK 
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Verzekerden Advies Platform West- en Midden-Brabant 
 
M.A.T.A.M. Knegtel GOIRLE 
G.J.M. Lucas TILBURG 
P.J. Hettema BOSSCHENHOOFD 
D.W.J. Heuckeroth HILVARENBEEK 
A.J.C.M. van Amelsfoort TILBURG 
J.A. Halfwerk OOSTERHOUT 
A.P. Wouters OISTERWIJK 
W.J.J.L. Heuer TILBURG 
mw. E.J. van Rijn-van Winden OUDENBOSCH 
H.R. Stoop TILBURG 
H.J.C. van Straaten BERGEN OP ZOOM 
mw. C. Tuerlings TILBURG 
J.M.W.C. Pellis ETTEN-LEUR 
T.W.M. Vlietstra TILBURG 
K. Crul BREDA 
A.A. Kox BAARLE-NASSAU 
J.Ph.M. de Laat MADE 
B.H. Verwijst ETTEN-LEUR 
mw. C.C. van den Hil  ROOSENDAAL 
M. van Hoof OUDENBOSCH 
F.E.Th.M. Jaspers TILBURG 
mw. A.C.C.M.C. Merkelbach van Enkhuizen BREDA 
T.C. Bergenhenegouwen SPRUNDEL 
mw. R. de Jong TILBURG 
P. Holtrop MIERLO 
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Verzekerden Advies Platform Zuidoost-Brabant, Noordoost-Brabant en regio 
Nijmegen 
 
B.T. Zimmerman ’s-HERTOGENBOSCH 
mw. A.F.T. Melis-van Pinxteren HELVOIRT 
A.J. Lobbe CUIJK 
mw. E.P. Knook OSS 
mw. A.M.E.G. Welters BERLICUM 
A.F.B. Horsten VALKENSWAARD 
P.H. Klaver EINDHOVEN 
G.M.M. Elshof BERG EN DAL 
A.J.C. Mollen BLADEL 
P.M.G. Lemmens DRUNEN 
P.J.M. Aalberse NIJMEGEN 
R.G.A. van Dixhoorn VEGHEL 
P.J. Verkampen HELMOND 
H.W.G. Heynen GEMERT 
M.C.M. Janssen HELMOND 
R. Adriaensen EINDHOVEN 
J.M.C. Joosten NIJMEGEN 
H.M. Oude Egberink LENT 
H.W. Gerrits WIJCHEN 
W.A. Klaver VEGHEL 
B.E. Zinnemers ’s-HERTOGENBOSCH 
A.W.M. Jansen VALKENSWAARD 
H.J.W. Crooijmans GELDROP 
A.G.M. Vermulst ’s-HERTOGENBOSCH 
mw. A.M.E. Snijder NIJMEGEN 
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Verzekerden Advies Platform Limburg en buitenland 
 
J.H. Luijten ULESTRATEN 
F.A.J. Schotanus BRUNSSUM 
P.J.A.V. Heesch SITTARD 
C.G.M. Verstappen NEDERWEERT 
P. Traarbach LANDGRAAF 
A.J.W.M. Coervers LANDGRAAF 
F. Dieteren SITTARD 
mw. J.E.W. Vis HORN 
mw. L. Pricken-Koning BRUNSSUM 
L.V.A.J. Hendrikx SITTARD 
E.G.J.M. Derwig GRONSVELD 
A. Jansen HOENSBROEK 
W.M. Hulsteijn HEERLEN 
P.N.J.G. van Es STEIN 
J.H.G.M. Houtermans SPAUBEEK 
mw. J. Dols-Knegtering MAASTRICHT 
Th.M.H. Paulus GELEEN 
mw. W.Th.J. Scheepers MEYEL 
J. Drossaert EYGELSHOVEN 
P.L.M. Herckenrath LANDGRAAF 
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8 Wet- en regelgeving 
 
In hoofdstuk 3.2.3 ‘Sturing en beheersing’ hebben we volgens het ‘comply or explain-principe’ 
aangegeven in welke mate CZ de belangrijkste wet- en regelgeving naleeft. Daarbij verwijzen 
we naar de relevante wet- en regelgeving uit ‘het normenkader bedrijfsvoering van 
Zorgverzekeraars Nederland’.  
 
In dit hoofdstuk vindt u een toelichting op de doelstellingen van de regelingen uit het 
normenkader. 

ZN gedragscode van de zorgverzekeraar  
De code bestrijkt het gebied tussen de wet en de polis. Deze code geeft aan wat de branche van 
zorgverzekeraars als juist gedrag ziet en welk gedrag dus hoort bij een zorgverzekeraar. 
Daartoe moet de zorgverzekeraar verplicht een aantal basiswaarden hanteren bij zijn optreden. 
Deze basiswaarden zijn:  
• Zekerheid; de verzekeraar komt altijd zijn verplichtingen na. Ook is zijn dienstverlening 

van goede kwaliteit en consistent. 
• Betrokkenheid; bij de uitvoering van zijn taak is de verzekeraar betrokken bij en leeft zich 

in in de belangen van verzekerden. 
• Solidariteit; de verzekeraar levert een bijdrage aan maatschappelijke solidariteit. De 

verzekeringsbranche draagt bij aan voorzieningen waarmee noodzakelijke gezondheids-
zorg voor iedereen toegankelijk is.  

Corporate Governance Code 
Deze code bevat principes en concrete bepalingen die goed ondernemerschap en goed toezicht 
hierop waarborgen en bevorderen. Dit zijn de twee elementen van deugdelijk 
ondernemerbestuur. De principes en de bepalingen creëren een norm voor het gedrag van 
bestuurders en commissarissen.  

Uitvoering Zorgverzekeringswet (Zvw) 
De Zorgverzekeringswet regelt de inhoud en uitvoering van een basisverzekering voor alle 
ingezetenen van Nederland. Hiertoe schrijft de wet een acceptatieplicht voor, regelt de inhoud 
van het pakket en de wijze waarop verzekeraars de verzekering moeten uitvoeren. De wet geldt 
alleen voor verzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren. CZ valt onder deze wet. 

Mededingingswet 
Deze wet heeft tot doel de eerlijke concurrentie te bevorderen. De wet regelt daarom de 
volgende zaken: 
• verbod van afspraken tussen ondernemingen, die de vrije concurrentie belemmeren; 
• verbod van misbruik van machtspositie van één of meer ondernemingen; 
• regels voor fusie- en concentratiegedrag. 
 
Alle organisaties die als onderneming kunnen worden gezien vallen onder deze wet. CZ als 
zorgverzekeraar is een onderneming in de zin van deze wet. 
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Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) 
Deze wet regelt het markttoezicht in de zorg. Volgens de wet is de NZa toezichthouder. De 
NZa probeert op basis van deze regelgeving de marktwerking in de sector te bevorderen, 
reguleert de tarieven in de zorg en ziet toe op een goede uitvoering van de Zvw en de AWBZ. 
Zij voert deze taken uit op de verzekeringsmarkt, de zorginkoopmarkt en de zorg-
verzekeringsmarkt. 
Voor CZ is vooral belangrijk dat de Wmg voorschrijft hoe de informatie aan 
(aspirant)verzekerden moet zijn: doeltreffend, juist, inzichtelijk en vergelijkbaar. Naast de 
verplichting van goede informatie in de Zorgverzekeringswet, moet CZ dus ook met deze 
verplichtingen uit de Wmg rekening houden. 
Verder kent de Wmg een bepaling over aanmerkelijke marktmacht. Aanmerkelijke marktmacht 
betekent dat een zorgverzekeraar zo veel macht heeft in de markt, dat hij zich onafhankelijk 
van concurrenten of de wens van consumenten kan gedragen. Het begrip aanmerkelijke 
marktmacht lijkt veel op ‘economische machtspositie’ in het mededingingsrecht. 

Wet op het financieel toezicht (Wft) 
Op 1 januari 2007 trad de Wft in werking. In deze wet zijn bepalingen opgenomen in het kader 
van prudentieel toezicht en in het kader van gedragstoezicht. Ook wordt in deze wet de 
markttoegang geregeld (vergunningplicht). Het prudentiële toezicht moet de soliditeit en de 
integriteit van ondernemingen waarborgen. Het gedragstoezicht ziet toe op het gedrag van 
ondernemingen. In de Wft zijn zeven toezichtwetten opgegaan. Bijvoorbeeld de Wet toezicht 
verzekeraars en de Wet financiële dienstverlening. 

Titel 7:17 Burgerlijk Wetboek (BW) 
Het verzekeringsrecht als onderdeel van het privaatrecht houdt zich bezig met de 
verzekeringsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt aan de ene kant beheerst door de 
algemene regels van het vermogensrecht. Aan de andere kant wordt deze beheerst door een 
aantal bijzondere regels. Deze laatste regels staan sinds 1 januari 2006 in titel 17 van Boek 7 
van het Burgerlijk Wetboek en in een enkele aparte wet. Verzekeraars moeten bij het sluiten 
van verzekeringsovereenkomsten dan ook de regels van het verzekeringsrecht in acht te nemen. 
Dit geldt dus ook voor CZ. 
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