ANONIEM
BINDEND ADVIES

Partijen
Zaak
Regelgeving
Zaaknummer
Zittingsdatum

: .A te B, tegen OHRA Zorgverzekeringen N.V. en OHRA Ziektekostenverzekeringen N.V.,
beide te Tilburg
: Premie, verhoging premie, berekening collectiviteitskorting
: Voorwaarden zorgverzekering 2018 en 2019, artt. 7 en 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2018 en 2019, en art. 7:940 BW
: 201900185
: 12 juni 2019
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Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Postadres Postbus 291, 3700 AG Zeist

Bezoekadres Het Rond 6D, 3701 HS Zeist

T 088 900 69 00

F 088 900 69 06

E info@skgz.nl

www.skgz.nl

KvK 30213012

Geschillencommissie Zorgverzekeringen (mr. G.R.J. de Groot, mr. drs. J.A.M. Strens-Meulemeester en mr.
L. Ritzema)

1.

Partijen
.A te B, hierna te noemen: verzoeker,
tegen
1) OHRA Zorgverzekeringen N.V., en
2) OHRA Ziektekostenverzekeringen N.V.,beide te Tilburg,
hierna gezamenlijk te noemen: de ziektekostenverzekeraar.

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Bij brief van 22 januari 2019 heeft verzoeker de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (hierna: de
commissie) verzocht te bepalen dat de ziektekostenverzekeraar gehouden is (i) de premie voor de
zorgverzekering te verlagen naar € 105,18 (inclusief € 11,12 collectiviteitskorting) per maand, en (ii)
de te veel betaalde premie te restitueren (hierna: het verzoek).

2.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft de commissie bij brief van 25 april 2019 zijn standpunt kenbaar
gemaakt. Een afschrift hiervan is op 29 april 2019 aan verzoeker gezonden.

2.3.

Partijen is de mogelijkheid geboden om te worden gehoord. Verzoeker en de
ziektekostenverzekeraar zijn op 12 juni 2019 gehoord.

2.4.

Na afloop van de hoorzitting is de ziektekostenverzekeraar verzocht na te gaan of er een
zorgverzekering wordt aangeboden als ‘internetpolis’ met korting en daarnaast ook recht bestaat op
een (aanvullende) collectiviteitskorting. Bij brief van 12 juni 2019 heeft de ziektekostenverzekeraar
dat het niet mogelijk om én een korting in verband met digitale communicatie en daarnaast ook nog
collectiviteitskorting te ontvangen. Een afschrift van deze brief is op 17 juni 2019 aan verzoeker
gezonden. Bij ongedateerde brief (door de commissie ontvangen op 3 juli 2019) heeft verzoeker
gereageerd. Een afschrift hiervan is ter kennisname aan de ziektekostenverzekeraar gestuurd.

3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzoeker is vanaf 2018 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten op
grond van de verzekering OHRA Zorgverzekering Restitutie (hierna: de zorgverzekering) en de
aanvullende ziektekostenverzekeringen OHRA Sterk en OHRA Gezond (hierna: de aanvullende
ziektekostenverzekering).

3.2.

Verzoeker heeft, na ontvangst van het nieuwe polisblad, de ziektekostenverzekeraar op 19
december 2018 telefonisch verzocht de voor de zorgverzekering berekende maandpremie
te verlagen. De ziektekostenverzekeraar heeft tijdens dit telefonisch contact aan verzoeker
medegedeeld hiertoe niet over te gaan omdat hij de verschuldigde maandpremie correct heeft
berekend.
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3.3.

Verzoeker heeft de ziektekostenverzekeraar om heroverweging van dit standpunt gevraagd. Bij
brief van 21 december 2018 heeft de ziektekostenverzekeraar aan verzoeker medegedeeld zijn
standpunt te handhaven.

3.4.

Artikel A.5. van de zorgverzekering (2018) regelt dat de verzekeringnemer, indien hij dit wenst, de
zorgverzekering uiterlijk 31 december 2018 dient op te zeggen. Daarnaast is in dit artikel bepaald
dat de ziektekostenverzekeraar het recht heeft de verzekeringsvoorwaarden, de premie en de
premiegrondslag eenzijdig te wijzigen. Bij een dergelijke wijziging heeft de verzekeringnemer het
recht de zorgverzekering op te zeggen.
De verschuldigdheid van premie is geregeld in artikel A.7. van de zorgverzekering.
In artikel 7 Zvw is bepaald in welke gevallen de verzekeringnemer de zorgverzekering kan opzeggen
en wanneer deze opzegging ingaat. De verschuldigdheid van de premie voor de zorgverzekering is
geregeld in artikel 16 Zvw.
In artikel 7:940 BW is bepaald dat indien de verzekeraar de voorwaarden van de overeenkomst ten
nadele van de verzekeringnemer wijzigt, laatstgenoemde het recht heeft de overeenkomst op te
zeggen.
De toepasselijke verzekeringsvoorwaarden en wetgeving staan in de bijlage bij dit bindend advies.

4.

Bevoegdheid van de commissie

4.1.

Gelet op artikel A.22 van de zorgverzekering en de aanvullende ziektekostenverzekering is de
commissie bevoegd van het geschil kennis te nemen en daarover, zowel ten aanzien van de
zorgverzekering als ten aanzien van de aanvullende ziektekostenverzekering, bindend advies uit te
brengen.

5.

Geschil

5.1.

In geschil is of de ziektekostenverzekeraar gehouden is (i) de premie voor de zorgverzekering
van verzoeker te verlagen naar € 105,18 (inclusief € 11,12 collectiviteitskorting) per maand, en (ii)
verzoeker de te veel betaalde premie te restitueren.

6.

Beoordeling

6.1.

Verzoeker was gedurende het kalenderjaar 2018 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen
ziektekosten. Op grond van artikel A.5. van de zorgverzekering (2018) is de ziektekostenverzekeraar
bevoegd de voorwaarden, de premie en de korting hierop eenzijdig te wijzigen. Voorwaarde
hierbij is wel dat de ziektekostenverzekeraar de verzekeringnemer tijdig op hoogte brengt van de
(voorgenomen) wijziging. Indien de ziektekostenverzekeraar een premieverhoging wil toepassen
geeft dit de verzekeringnemer het recht de overeenkomst op te zeggen. Dit alles is gebaseerd
op artikel 7:940, vierde lid, BW. De ziektekostenverzekeraar heeft verzoeker in november 2018
het polisblad 2019 gezonden. Ondanks het feit dat verzoeker zich niet met het op het polisblad
vermelde premiebedrag voor de zorgverzekering kon verenigen, heeft hij geen gebruik gemaakt
van de mogelijkheid de verzekeringen op te zeggen. Om die reden is de bestaande overeenkomst
voor 2019 voortgezet. Wat betreft de met ingang van 1 januari 2019 verschuldigde premie voor deze
verzekeringen overweegt de commissie het volgende.

6.2.

Uit het in november 2018 aan verzoeker gezonden polisblad blijkt dat hij voor de zorgverzekering
een bedrag van € 115,29 (inclusief € 11,12 collectiviteitskorting) per maand en voor de aanvullende
ziektekostenverzekering een bedrag van € 6,70 per maand is verschuldigd. Door verzoeker is
aangevoerd dat de door de ziektekostenverzekeraar berekende premie voor de zorgverzekering
niet juist is en dat dit € 105,18 (€ 116,30 - € 11,12) per maand dient te zijn. De commissie deelt
dit standpunt niet. Anders dan verzoeker stelt, dient namelijk te worden uitgegaan van een
premiegrondslag van € 126,41 per maand en niet van € 116,30 per maand. Weliswaar staat op de
website van de ziektekostenverzekeraar laatstgenoemd bedrag vermeld, maar in de rechterkolom
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staat onder het totaalbedrag dat dit inclusief de collectiviteitskorting OHRA Online Gemak van
€ 10,11 per maand is. Indien de collectiviteitskorting van € 10,11 per maand, zoals genoemd in het
voorbeeld op de website van de ziektekostenverzekeraar, niet in mindering wordt gebracht, bedraagt
de premie € 126,41 per maand. Laatstgenoemd bedrag staat ook als de premiegrondslag vermeld
op het aan verzoeker gezonden polisblad en heeft dan ook als juist te gelden. Verzoeker ziet over
het hoofd dat de collectiviteit van de verzekering vermeld op de website (OHRA Online Gemak)
een andere collectiviteit betreft dan die van zijn verzekering (Zelfbedieningsgroothandel). Beide
verzekeringen hebben dezelfde premiegrondslag, maar de feitelijk te betalen premie verschilt omdat
de collectiviteitskorting verschilt.
6.3.

Tussen verzoeker en de ziektekostenverzekeraar is niet in geschil dat verzoeker recht heeft op een
korting van € 11,12 per maand vanwege deelname aan een collectiviteit. Om die reden bedraagt
de premie voor de zorgverzekering in 2019 voor verzoeker € 115,29 (€ 126,41 - € 11,12) per
maand, en niet zoals verzoeker stelt € 105,18 per maand. Aangezien de ziektekostenverzekeraar
de verschuldigde premie voor 2019 correct heeft berekend, bestaat voor verzoeker geen recht op
restitutie van een deel van de betaalde premie.

7.

Bindend advies

7.1.

De commissie beslist dat:
1. de ziektekostenverzekeraar zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de premie voor de
zorgverzekering in 2019 voor verzoeker € 115,29 (inclusief € 11,12 collectiviteitskorting), per maand
bedraagt, en
2. voor restitutie van premiebedragen geen grond bestaat.
Zeist, 24 juli 2019,

J.A.M. Strens-Meulemeester
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Zorgverzekeringswet
Artikel 7
1. De verzekeringnemer kan de zorgverzekering uiterlijk 31 december van ieder jaar met ingang van
1 januari van het volgende kalenderjaar opzeggen.
2. De verzekeringnemer die een ander dan zichzelf heeft verzekerd, kan de zorgverzekering
opzeggen indien de verzekerde krachtens een andere zorgverzekering verzekerd wordt.
3. In afwijking van artikel 940, vierde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek kan de
verzekeringnemer niet opzeggen indien een wijziging in de verzekerde prestaties ten nadele van
de verzekeringnemer of de verzekerde rechtstreeks voortvloeit uit een wijziging van de bij of
krachtens de artikelen 11 tot en met 14a gestelde regels.
4. Een verzekeringnemer kan zijn zorgverzekering opzeggen binnen zes weken nadat hij een
mededeling als bedoeld in artikel 78c, tweede lid, of artikel 92, eerste lid, van de Wet
marktordening gezondheidszorg over zijn zorgverzekeraar heeft ontvangen.
5. De opzegging, bedoeld in het tweede of vierde lid, gaat in op de eerste dag van de tweede
kalendermaand volgende op de dag waarop de verzekeringnemer heeft opgezegd.
6. In afwijking van het vierde of vijfde lid gaat een opzegging, bedoeld in het tweede lid, in met ingang
van de dag waarop de verzekerde krachtens de andere zorgverzekering verzekerd wordt, indien
die opzegging voorafgaande aan laatstbedoelde dag door de zorgverzekeraar is ontvangen.

Artikel 16
1. Krachtens de zorgverzekering is de verzekeringnemer premie verschuldigd.
2. In afwijking van artikel 925 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het eerste lid:
a. is geen premie verschuldigd tot de eerste dag van de kalendermaand volgende op de
kalendermaand waarin een verzekerde de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt;
b. is geen premie verschuldigd over de periode, bedoeld in artikel 18d of 18e.

Burgerlijk Wetboek Boek 7
Artikel 940
1. Bij opzegging tegen het einde van een verzekeringsperiode teneinde verlenging van de
overeenkomst te verhinderen, wordt een termijn van twee maanden in acht genomen.
2. De verzekeringnemer en, tenzij het een persoonsverzekering betreft, de verzekeraar kunnen een
overeenkomst die is aangegaan voor een periode van meer dan vijf jaar, of die voor zulk een
periode is verlengd, opzeggen tegen het einde van elk vijfde jaar binnen die periode. Daarbij geldt
de in lid 1 genoemde termijn.
3. Indien de verzekeraar de bevoegdheid heeft bedongen de overeenkomst tussentijds op te zeggen,
komt de verzekeringnemer een gelijke bevoegdheid toe. Tenzij jegens hem is gehandeld met het
opzet tot misleiding neemt de verzekeraar onderscheidenlijk de verzekeringnemer daarbij een
termijn van twee maanden in acht. Indien een verzekering dekking biedt tegen schade veroorzaakt

door risico’s als bedoeld in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht, kan, bij de
verwezenlijking van een dergelijk risico of bij een dreiging van het ophanden zijn daarvan, de
verzekeraar onderscheidenlijk de verzekeringnemer in afwijking van deze termijn van twee
maanden, de overeenkomst met inachtneming van een termijn van zeven dagen opzeggen. De
verzekeraar kan slechts tussentijds opzeggen op in de overeenkomst vermelde gronden welke van
dien aard zijn dat gebondenheid aan de overeenkomst niet meer van de verzekeraar kan worden
gevergd.
4. Indien de verzekeraar de voorwaarden van de overeenkomst ten nadele van de verzekeringnemer
of de tot uitkering gerechtigde wijzigt, is de verzekeringnemer gerechtigd de overeenkomst op te
zeggen tegen de dag waarop de wijziging ingaat, en in ieder geval gedurende één maand nadat
de wijziging hem is meegedeeld.
5. De verzekeraar kan een persoonsverzekering niet beëindigen of wijzigen op grond van verzwaring
van het gezondheidsrisico, voor zover dat is gelegen in de persoon van degeen, die de
verzekering betreft.
6. De verzekeringnemer kan de overeenkomst steeds langs elektronische weg opzeggen. Bij
algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten aanzien van de verzending
van opzeggingen langs elektronische weg.
7. De voordracht voor een krachtens het zesde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur
wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan de beide kamers der
Staten-Generaal is overgelegd.
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