
 
 

 

 

 
 

Menzis financieel gezond, duurzaam en 'in control' 
 
 
Coöperatie Menzis streeft ernaar voor haar verzekerden passende zorg in te kopen tegen zo laag mogelijke 
kosten, zodat Menzis financieel gezond blijft en ‘in control’. Daarbij waakt Menzis ervoor te allen tijde te voldoen 
aan wet- en regelgeving, waartoe vanzelfsprekend ook de fiscale wet- en regelgeving behoort. Met een effectief 
werkend Tax Control Framework worden fiscale risico ’s onderkend, zodat Coöperatie Menzis aan haar fiscale 
verplichtingen kan voldoen.  
  

Passend bij prudent beleid ten aanzien van kosten, is het fiscale beleid van Coöperatie Menzis als volgt 

vastgesteld: 
 

“De fiscale positie van Menzis dient te allen tijde in overeenstemming te zijn met wet- en regelgeving en 

daarbinnen wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke belastingdruk.” 

 

Bedrijfsactiviteiten in Nederland 

Coöperatie Menzis UA biedt zorgverzekeringen binnen de context van de Nederlandse Zorgverzekeringswet. 

Daarnaast heeft Coöperatie Menzis een wettelijke taak bij het uitvoeren van de Wet Langdurige Zorg via haar 

Zorgkantoor.  

Coöperatie Menzis is niet actief in het buitenland en heeft geen dochtervennootschappen of 

samenwerkingsverbanden met partners in buitenlandse jurisdicties. Coöperatie Menzis houdt zich dan ook niet 

bezig met internationale taxplanning. Coöperatie Menzis rapporteert over haar binnenlandse activiteiten aan haar 

toezichthouders via onder meer haar jaarverslag en jaarrekening. 

 

Transparantie over fiscale positie 

Om uitvoering te geven aan het fiscale beleid heeft Coöperatie Menzis als een van de eerste zorgverzekeraars een 

convenant voor horizontaal toezicht gesloten met de Belastingdienst. Daarbij heeft Menzis de eigen fiscale risico ’s 

beschreven én daarbij beheersmaatregelen uitgewerkt in een Tax Control Framework. De afgelopen jaren hebben 

Menzis en de Belastingdienst steeds op transparante wijze een dialoog gevoerd over onze activiteiten, de fiscale 

risico ‘s en fiscale verplichtingen.  
 

Fare share in belastingheffing 

De belangrijkste geldstromen naar de Belastingdienst zijn de af te dragen loonheffing in verband met salarissen 

van eigen medewerkers en verschuldigde omzetbelasting in verband met out of pocket beheerskosten. 

Menzis Groep kent een fiscale eenheid voor zowel vennootschapsbelasting als omzetbelasting. Voor de drie 

zorgverzekeraarsentiteiten van Coöperatie Menzis geldt een vrijstelling van vennootschapsbelasting. 
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