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Achtergrond Reserves Voormalige Vrijwillige  
Ziekenfondsverzekering

In 1986 is de Vrijwillige Ziekenfondsverzekering door de overheid opgeheven. Nadat de overheid 
had geregeld dat er een financieel toegankelijke particuliere standaardverzekering in de wet was 
gewaarborgd, was het bestaansrecht van de Vrijwillige Ziekenfondsverzekering komen te vervallen. 
In 1999 is een convenant gesloten waarin zorgverzekeraars gezamenlijk afspraken hebben gemaakt 
over de besteding van de reserves van de voormalig Vrijwillige Ziekenfondsverzekering, het Convenant 
Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekering.  Het totale bedrag aan reserves 
wordt in 20 jaar afgebouwd. Een kwart van het jaarlijks beschikbare bedrag wordt afgedragen aan het 
landelijk Innovatiefonds Zorgverzekeraars ieder kwartaal ¼ -, dat daaruit projecten financiert die een 
landelijke dekking hebben. De overige 75% van de te besteden reserves wordt beheerd en uitgegeven 
door de (opvolgers van) voormalige regionale ziekenfondsen, zoals Univé, VGZ en Trias. 

Met het tot stand komen van het convenant is tevens besloten tot instelling van de 
Toetsingscommissie RVVZ. Deze commissie heeft tot taak de getrouwe uitvoering van het convenant 
te toetsen. Jaarlijks worden 2 deelnemende verzekeraars geselecteerd voor een review.

In het landelijk convenant, dat ook van toepassing is op de bestedingen van de regionale fondsen, is 
bepaald dat de reserves besteed mogen worden aan:
a.  zorgverlening in de ruimste zin van het woord, en in relatie daarmee al hetgeen dat kan bijdragen 

aan de bevordering van de kwaliteit van leven van zieke en gehandicapte mensen met uitzondering 
van de reguliere zorg die in het kader van de wettelijke zorgverzekeringregelingen en de AWBZ 
beschikbaar is; of

b.  maatregelen ter voorkoming van ziekten; of
c.  onderzoek gericht op de bevordering van de volksgezondheid en de gezondheidszorg, alsmede op 

de doelmatige uitvoering daarvan; of
d.  het functioneren van de beheersorganisatie die uitvoering geeft aan de zorgverzekeringsactiviteiten 

voor zover die niet zijn te classificeren als zorg onder een van de voorgaande punten.

Het convenant verplicht de zorgverzekeraar van het jaarlijks te besteden bedrag (exclusief de bijdrage 
aan het landelijk innovatiefonds) minimaal 50% in te zetten voor zorggerelateerde projecten (dit zijn 
projecten die vallen onder de doelstellingen a, b en c). Maximaal 50% mag jaarlijks besteed worden 
aan bedrijfsgerelateerde projecten, ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan onze 
verzekerden (doelstelling d).

Stichting VIT Gezondheidszorg staat er voor in dat de totale besteding van de RVVZ reserves conform 
het Convenant besteding reserves voormalige vrijwillige ziekenfondsverzekering geschiedt.

Stichting VIT Gezondheidszorg
Er is door de Toetsingscommissie RVVZ toestemming verleend om vanaf 1 januari 2010 de reserves 
RVVZ van de drie rechtspersonen, te weten VGZ Zorgverzekeraar NV, Trias Zorgverzekeraar 
NV en Stichting Gezondheidszorg Univé, samen te voegen en te laten verantwoorden door 
Stichting Gezondheidszorg Univé. Vanaf verslagjaar 2010 zijn de genoemde reserves merendeels 
samengevoegd en worden deze elk jaar door Stichting Gezondheidszorg Univé, die inmiddels haar 
naam heeft gewijzigd in Stichting VIT Gezondheidszorg, verantwoord richting de Toetsingscommissie 
RVVZ. De gelden waarover verantwoording wordt afgelegd zijn voor het bedrijfsgerelateerde 
deel in VGZ Zorgverzekeraar NV en Trias Zorgverzekeraar NV (sinds 1 januari 2011 onderdeel van 
VGZ Zorgverzekeraar NV) gebleven en voor het overige deel in Stichting VIT Gezondheidszorg 
ondergebracht. De stichting voert de administratie uit op het hoofdkantoor van Coöperatie VGZ UA te 
Arnhem. 



Dit betreffen de reserves van de volgende rechtspersonen:
•  Univé heeft tot en met 2009 de Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekering 

ondergebracht in de Stichting Gezondheidszorg Univé. Het doel van deze stichting is het tot 
stand brengen en handhaven van een adequaat stelsel van gezondheidszorgvoorzieningen ten 
behoeve van Univé in het algemeen en binnen de gezondheidsregio Alkmaar in het bijzonder. 
De stichting beheerde hiertoe een tweetal reserves, namelijk het bestemmingsfonds Reserves 
Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekering en bestemmingsreserves Herstructurering 
Ziektekostenverzekering. In 2010 heeft de stichting vanwege het samenvoegen van de Reserves 
Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekering (RVVZ) met de zorggerelateerde RVVZ van 
VGZ Zorgverzekeraar NV en Trias Zorgverzekeraar NV haar naam gewijzigd in Stichting VIT 
Gezondheidszorg.

•  OWM Zorgverzekeraar VGZ UA heeft de Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekering 
verworven bij de fusie in 1989 met een zestal ziekenfondsen. Deze rechtspersoon beheerde deze 
reserves onder lastgeving aan het bestuur van de Stichting Ziekenfonds VGZ. Op 12 november 
2004 is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 de verzekeringsportefeuille en de daarbij 
behorende activa en passiva van de OWM Zorgverzekeraar VGZ UA ingebracht in de per 1 januari 
2004 opgerichte NV VGZ Zorgverzekeraar. Hierbij zijn ook de Reserves Voormalige Vrijwillige 
Ziekenfondsverzekering ingebracht. Met de invoering van de Zorgverzekeringswet op 1 januari 
2006 zijn de reserves overgegaan naar VGZ Zorgverzekeraar NV. Deze reserves zijn in de balans 
van VGZ Zorgverzekeraar NV, ter voldoening van de bestedingen in het kader van het gesloten 
convenant, verantwoord als een voorziening op lange termijn. Met ingang van 1 januari 2010 is het 
zorggerelateerde deel van de RVVZ in Stichting VIT Gezondheidszorg ingebracht. 

•  Trias OWM Trias Aanvullende Verzekeringen UA was beheerder van de reserves tot 1 januari 2006. 
Na de fusie in 2006 van OWM Trias Aanvullende Verzekeringen UA met Trias Zorgverzekeraar 
NV, was de laatste rechtspersoon de beherende rechtspersoon. Ook Trias Zorgverzekeraar NV 
heeft het zorggerelateerde deel van de RVVZ sinds 1 januari 2010 ondergebracht in Stichting VIT 
Gezondheidszorg. 

Jaarlijks wordt in kwartaal vier door input van het Landelijke Innovatiefonds aangegeven, hoeveel 
RVVZ reserves voor het komend kalenderjaar beschikbaar zijn. Op basis van dit bedrag wordt de 
begroting voor het komend kalenderjaar opgesteld (zie hoofdstuk 2). 
Jaarlijks zijn vanuit de RVVZ reserves ongeveer de volgende bedragen beschikbaar (dit is exclusief 
25% ten behoeve van het landelijke fonds) :
Stichting VIT Gezondheidszorg: ± €  3.500.000,-

Het monitoren of alle projecten uitgevoerd worden binnen bovenstaande financiële kaders is een taak 
van alle betrokken partijen. Het bedrijfsonderdeel Zorgvernieuwing is gedelegeerd verantwoordelijk 
(vanuit de Raad van Bestuur) dat dit ook feitelijk gebeurd, Internal Audit ziet hier op toe.

ANBI-status
De Stichting VIT Gezondheidszorg  heeft in het jaar 2008 de ANBI-status verkregen. Dit betekent 
dat de Stichting zonder heffing van schenkingsbelasting subsidies kan uitkeren aan instellingen die 
eveneens de ANBI-status hebben. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling 
kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

RVVZ
De RVVZ - reserves bieden unieke kansen. Kansen om meer tegemoet te komen aan de wensen 
van onze verzekerden, de klantwaarde te verhogen. Bovendien kan het ingezet worden als 
middel om zorgvernieuwing / doelmatigheidsverbetering te stimuleren bij de leveranciers van 
de zorg, de zorgaanbieders, en andere partners. De bestedingsdoelen zijn ruim geformuleerd en 
bieden vrijheid en flexibiliteit. Echter, deze kansen en mogelijkheden zullen wel binnen bepaalde 
verantwoordingskaders moeten passen, die strikt zijn geformuleerd.


