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Geachte	  Mw.	  XXXXXXX,	  

 
Onze	  Vereniging	  Belangenbehartiging	  Nederlands	  Gepensioneerden	  in	  het	  Buitenland	  ontvangt	  de	  laatste	  
weken	  verontrustende	  brieven	  betreffende	  de	  continuïteit	  van	  de	  buitenlandverzekeringen	  afgesloten	  door	  
Nederlandse	  zorgverzekeraars.	  

Midden	  oktober	  ontvingen	  verzekerden	  van	  XHI	  Expatriate	  Health	  Insurance,	  onderdeel	  van	  Zilveren	  Kruis	  
Achmea,	  bericht	  dat	  per	  1.1.2017	  hun	  ziektekostenverzekeringen	  worden	  beëindigd.	  	  

Deze	  verzekeringen	  werden	  ook	  afgesloten	  door	  verdragsgrechtigden,	  met	  name	  in	  die	  landen	  die	  gekenmerkt	  
worden	  door	  	  een	  zwakke	  publieke	  zorg.	  Premies	  voor	  dit	  soort	  verzekeringen	  zijn	  hoog	  vanwege	  ontbrekende	  
leeftijdssolidariteit	  maar	  niettemin	  worden	  ze	  afgesloten	  uit	  noodzaak	  om	  van	  adequate	  private	  zorg	  
verzekerd	  te	  zijn.	  De	  heer	  Wiegel	  constateerde	  dat	  	  namens	  uw	  organisatie	  in	  zijn	  brief	  van	  19	  december	  2005	  
van	  de	  Vaste	  Kamercommissie	  van	  VWS	  toen	  hij	  meldde	  “dat	  het	  pakket	  van	  het	  woonland	  niet	  in	  alle	  gevallen	  
vergelijkbaar	  is	  met	  de	  aanspraken	  die	  door	  de	  Nederlandse	  ingezetenen	  worden	  genoten	  op	  basis	  van	  de	  
Zorgverzekeringswet	  “.	  

Deze	  kwalitatieve	  verschillen	  worden	  het	  duidelijkst	  bevestigd	  met	  de	  door	  ons	  afgedwongen	  
woonlandfactoren	  in	  de	  bijdrage	  ex	  art.	  69	  ZVW.	  De	  daaruit	  resulterende	  besparingen	  op	  die	  verdragsbijdrages	  
konden	  dan	  bijdragen	  aan	  het	  afsluiten	  van	  particuliere	  ziektekostenverzekeringen	  zoals	  die	  van	  XHI.	  	  

Het	  voornoemde	  besluit	  van	  XHI	  betekent	  dus	  dat	  verzekerden	  hun	  vertrouwde	  zorgverzekering	  wordt	  
ontnomen	  zonder	  alternatief	  aangezien	  dergelijke	  verzekeringen	  boven	  de	  70	  jaar	  niet	  meer	  kunnen	  worden	  
afgesloten.	  	  	  

XHI	  heeft	  gemeend	  deze	  omstandigheid	  te	  moeten	  voorkomen	  door	  de	  optie	  aan	  te	  bieden	  over	  te	  stappen	  
naar	  AXA.	  Echter	  de	  100%	  premieverhoging	  tot	  ongeveer	  €24.000	  voor	  een	  echtpaar	  is	  geen	  reële	  propositie.	  
Getroffenen	  kunnen	  slechts	  besluiten	  naar	  Nederland	  terug	  te	  keren	  om	  onder	  de	  ZVW	  te	  kunnen	  vallen.	  Wat	  
dit	  betekent	  voor	  verzekerden	  persoonlijk	  behoeft	  geen	  nadere	  uitleg.	  Aangegeven	  wordt	  dat	  het	  besluit	  
juridisch	  verdedigbaar	  is	  maar	  een	  verwijzing	  naar	  het	  maatschappelijke	  aspect	  ontbreekt	  volledig.	  



	  

	  

De	  verklaring	  die	  XHI	  opvoert	  voor	  de	  opzeggingen	  	  is	  uiterst	  kort	  en	  luidt:	  “het	  wordt	  steeds	  moeilijker	  om	  met	  
XHI	  aan	  de	  lokale	  regelgeving	  te	  voldoen.	  Daarom	  stoppen	  wij	  met	  XHI	  “.	  

Gezien	  het	  zeer	  algemene	  aspect	  van	  het	  besluit	  wordt	  hieruit	  onmiddellijk	  de	  conclusie	  getrokken	  dat	  
mogelijkerwijs	  andere	  Nederlandse	  aanbieders	  van	  internationale	  verzekeringen	  dit	  voorbeeld	  zullen	  volgen	  
omdat	  zij	  zich	  immers	  met	  dezelfde	  problemen	  geconfronteerd	  zien.	  Dit	  leidt	  ertoe	  dat	  er	  ieder	  jaar	  weer	  
grote	  onrust	  zal	  zijn	  over	  de	  continuering	  hetgeen	  uiterst	  onwenselijk	  is.	  	  	  	  

Aan	  u	  doen	  we	  dan	  ook	  de	  oproep	  uw	  leden	  te	  bewegen	  hun	  verantwoordelijkheid	  te	  nemen	  om	  lopende	  
verzekeringen	  voor	  verdragsgrechtigden	  te	  respecteren	  zolang	  verzekerden	  in	  leven	  zijn.	  Tot	  nader	  overleg	  
over	  het	  bovenstaande	  ben	  ik	  als	  voorzitter	  van	  de	  VBNGB	  uiteraard	  graag	  bereid.	  

Wij	  sturen	  kopie	  van	  deze	  brief	  aan	  de	  directie	  Zorgverzekeringen	  van	  het	  ministerie	  van	  VWS	  alsmede	  
Zorginstituut	  Nederland	  in	  het	  kader	  van	  een	  suggestie	  onzerzijds	  tot	  een	  mogelijk	  integrale	  oplossing	  van	  
deze	  problematiek.	  

Met	  vriendelijke	  groet,	  

	  

Cees	  van	  der	  Wiel	  

 

CC:  

drs.	  XXXXXXXX	  directie	  Zorgverzekeringen	  VWS	  

mr.	  XXXXXXXX,	  ZIN 

 

 

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  

	  



	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

 

 


