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Q&A Risicoverevening        

V: Als we over willen gaan tot risicoverevening binnen een regio van gemeenten, hoe kunnen we dat 

dan vormgeven? 

A: Risicoverevening houdt in dat gemeenten bereid zijn verschillen tussen individuele bijdragen 

(soort premie) en de kosten van werkelijk gebruik onderling op te vangen. Een eerste belangrijke 

vraag is hoever de gemeenten daarin willen gaan. Volledige solidariteit houdt in dat alle kosten van 

werkelijk gebruik gezamenlijk worden gedragen en er geen verrekening plaatsvindt met het werkelijk 

gebruik per gemeente.  Het is mogelijk grenzen te stellen aan deze solidariteit door niet alles 

gezamenlijk te verevenen, maar slechts een deel van de verschillen tussen bijdragen en werkelijk 

gebruik per gemeente. 

V: Hoeveel solidariteit door middel van risicoverevening kan mijn regio het beste toepassen?  

A: Daar is geen pasklaar antwoord op te geven. Ten eerste is van belang in hoeverre gemeenten iets 

over hebben voor elkaar en elkaar vertrouwen, politiek en financieel. Als dat er niet is, is het niet 

verstandig volledige verevening toe te passen. Daarnaast speelt mee de informatie die beschikbaar is 

over de verdeling van voor- en nadelen. Zijn voor- en nadelen naar verwachting redelijk gelijkmatig 

gespreid  over gemeenten over de jaren? Als dat niet zo is, zal er vroeg of laat discussie ontstaan over 

verevening en is het verstandig een bepaalde verrekening te laten plaatsvinden.  

V: Is het niet sowieso verstandig een vorm van verrekening toe te passen? 

A: Een bepaalde mate van verrekening kan een financiële prikkel geven om kosten- en risico-

bewuster te handelen. Vandaar dat verzekeraars ook bijna altijd een ‘eigen risico’ inbouwen. Aan de 

andere kant moet wel rekening worden gehouden met de administratieve last die gepaard gaat met 

het bijhouden van bijdragen versus werkelijk gebruik en het verrekenen van verschillen, zeker 

wanneer het gaat om een ‘mandje’ van producten of diensten.   

V: Op welke manier kan de onderlinge verrekening worden vorm gegeven? 

A: Er zijn verschillende manieren om verschillen in bijdragen en werkelijk gebruik per gemeente te 

verreken. In de basis zijn er de volgende vormen: 

1. Verrekening van werkelijk gebruik per gemeente dat boven een bepaalde drempel uitkomt. 

De drempel kan een bedrag zijn of een percentage van de bijdrage per gemeente of van het 

totaalbudget en gebruik van de regio. 
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2. De begrenzing van het beroep dat kan worden gedaan op een gezamenlijk gevormde 

risicobuffer. Bijvoorbeeld een bepaling dat wanneer deze buffer onder een bepaald 

minimum uitkomst, gemeenten naar rato van hun werkelijke gebruik moeten bijbetalen. 

V: Wat kiezen de meeste regio’s als het gaat om risicoverevening en –verrekening? 

A: Dat is zeer divers, met alle vormen die hierboven zijn genoemd. In het algemeen wordt in de 

meeste regio’s wel iets van verrekening naar werkelijk gebruik toegepast.  


