ANONIEM
BINDEND ADVIES

Partijen
Zaak
Regelgeving
Zaaknummer
Zittingsdatum

: Mevrouw A te B, tegen VGZ Zorgverzekeraar NV te Arnhem
: Premie, hoogte betalingsachterstand, overdracht incassogemachtigde, fraude door de
zorgverzekeraar
: Voorwaarden zorgverzekering 2006-2019, art. 16 Zvw en art. 6:43 BW
: 201801031
: 22 mei 2019
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KvK 30213012

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

1.

Partijen
Mevrouw A te B, hierna te noemen: verzoekster,
tegen
VGZ Zorgverzekeraar NV te Arnhem, hierna te noemen: de zorgverzekeraar.

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Bij e-mailbericht van 11 februari 2019 heeft verzoekster de Geschillencommissie Zorgverzekeringen
(hierna: de commissie) verzocht te bepalen (i) dat de overdracht van de vordering(en) aan
de incassogemachtigde ten onrechte is geschied, (ii) dat de zorgverzekeraar gehouden is de
betalingsachterstand correct te berekenen, en (iii) dat de zorgverzekeraar frauduleuze handelingen
pleegt en hij de zorgverzekering van verzoekster ten onrechte eenzijdig wil beëindigen (hierna: het
verzoek).

2.2.

De zorgverzekeraar heeft de commissie bij brief van 25 maart 2019 zijn standpunt kenbaar gemaakt.
Een afschrift hiervan is op 27 maart 2019 aan verzoekster gezonden.

2.3.

Partijen is de mogelijkheid geboden om te worden gehoord. Verzoekster en de zorgverzekeraar zijn
op 22 mei 2019 gehoord.

3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzoekster is tot op heden bij de zorgverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten op basis van de
verzekering VGZ Ruime Keuze (hierna: de zorgverzekering).

3.2.

De zorgverzekeraar heeft bij brieven van verschillende data aan verzoekster medegedeeld dat
sprake is van een betalingsachterstand.

3.3.

Verzoekster heeft de zorgverzekeraar om heroverweging van dit standpunt gevraagd. De
zorgverzekeraar heeft aan verzoekster medegedeeld zijn standpunt te handhaven.

3.4.

De zorgverzekeraar heeft, in het kader van de bemiddeling door de Ombudsman
Zorgverzekeringen, de betalingen die verzoekster vanaf 29 december 2015 heeft gedaan
gecorrigeerd met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:43 BW.

4.

Bevoegdheid van de commissie

4.1.

Gelet op artikel 10 van de zorgverzekering is de commissie bevoegd van het geschil kennis te
nemen en daarover bindend advies uit te brengen.
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5.

Geschil

5.1.

In geschil zijn (i) de overdracht van de vordering(en) aan de incassogemachtigde van de
zorgverzekeraar, (ii) het bestaan en de hoogte van de betalingsachterstand, en (iii) of de
zorgverzekeraar frauduleuze handelingen heeft gepleegd en of hij de zorgverzekering van
verzoekster ten onrechte eenzijdig wil beëindigen.

6.

Verzekeringsvoorwaarden en wet- en regelgeving

6.1.

In artikel 3 van de zorgverzekering is bepaald dat de verzekeringnemer de premie bij vooruitbetaling
is verschuldigd. Indien betaling niet tijdig geschiedt kan de zorgverzekeraar de openstaande
vordering overdragen aan zijn incassogemachtigde.
Artikel 16 Zvw bepaalt dat de verzekeringnemer krachtens de zorgverzekering premie is
verschuldigd.
De toerekening van betalingen is onder meer geregeld in artikel 6:43 BW.
De toepasselijke verzekeringsvoorwaarden en wetgeving staan in de bijlage bij dit bindend advies.

7.

Beoordeling
Overdracht incassobureau

7.1.

Verzoekster heeft aangevoerd dat zij in het verleden met een medewerk(st)er van de
zorgverzekeraar de afspraak heeft gemaakt dat zij de verschuldigde bedragen pas halverwege
de volgende maand hoefde te betalen. Verzoekster heeft deze stelling niet onderbouwd, zodat
heeft te gelden dat zij de verschuldigde bedragen conform artikel 3 van de zorgverzekering bij
vooruitbetaling diende te voldoen. Uit het financieel overzicht van de zorgverzekeraar van 25 maart
2019 blijkt dat verzoekster de verschuldigde bedragen niet (altijd) bij vooruitbetaling heeft voldaan.
Indien de premie dan wel een ander door de verzekeringnemer verschuldigd bedrag niet (tijdig)
wordt betaald, is dit direct en volledig opeisbaar. De zorgverzekeraar was daarom in beginsel
gerechtigd – binnen de krachtens de verzekeringsvoorwaarden en de wet- en regelgeving geldende
kaders – de ontstane vordering over te dragen aan een incassobureau met als gevolg bijkomende
(buitengerechtelijke) kosten.
Dat de zorgverzekeraar bij brief van 25 maart 2019 heeft verklaard dossier 19565435 bij de
incassogemachtigde te sluiten, waarmee tevens de bij verzoekster in rekening gebrachte
incassokosten zijn vervallen, maakt het voorgaande niet anders.
Hoogte betalingsachterstand

7.2.

Wat betreft de hoogte van de betalingsachterstand geldt dat de zorgverzekeraar een actueel
financieel overzicht heeft overgelegd. Uit dit overzicht blijkt dat de betalingsachterstand over de
periode van 1 maart 2006 tot en met 30 april 2019 - naar de stand van 25 maart 2019 - € 620,91
bedraagt.

7.3.

Daartoe door de commissie in de gelegenheid gesteld, heeft verzoekster niet aannemelijk gemaakt
dat de verschuldigde bedragen over de hiervoor genoemde periode wél steeds tijdig en volledig zijn
betaald. Dat meer of andere betalingen zijn gedaan dan die welke zijn opgenomen in het financieel
overzicht is in de procedure niet gebleken.
Door verzoekster is in dit verband nog aangevoerd dat de door de zorgverzekeraar in het
betreffende overzicht vermelde openstaande bedragen niet juist zijn, aangezien zij deze al eerder
heeft voldaan. Daar komt volgens verzoekster bij dat de zorgverzekeraar deze openstaande
bedragen niet eerder heeft genoemd. De commissie overweegt met betrekking hiertoe dat uit het
door de zorgverzekeraar in het geding gebrachte financiële overzicht van 25 maart 2019 blijkt hoe
de door verzoekster gedane betalingen zijn toegerekend. Uit dit overzicht, in combinatie met de
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door verzoekster overgelegde betalingsbewijzen, valt op te maken dat alle door verzoekster gedane
betalingen - alsnog - conform artikel 6:43 BW zijn toegerekend.
De zorgverzekeraar heeft pas in het kader van de bemiddeling door de Ombudsman
Zorgverzekeringen alle betalingen gecontroleerd en gecorrigeerd. De hierop volgende correctie
heeft ertoe geleid dat de door verzoekster gedane betalingen anders zijn verwerkt dan daarvoor,
waardoor andere vorderingen open zijn komen te staan die eerder als betaald waren geboekt en
andersom. Het voorgaande leidt ertoe dat de commissie het met de zorgverzekeraar eens is dat
het financiële overzicht van 25 maart 2019 wat betreft de toerekening als juist heeft te gelden.
Aangezien de commissie hiervoor tot de conclusie is gekomen dat verzoekster niet aannemelijk
heeft weten te maken dat zij meer of andere betalingen heeft gedaan, brengt het voorgaande met
zich dat het door de zorgverzekeraar overgelegde overzicht van 25 maart 2019 als uitgangspunt
voor de vaststelling van de betalingsachterstand kan worden genomen. Dit betekent dat de
achterstand met betrekking tot de periode van 1 maart 2006 tot en met 30 april 2019 naar de
stand van 25 maart 2019 totaal € 620,91 bedraagt. Hetgeen door verzoekster ter verklaring van de
ontstane vordering heeft aangevoerd, maakt het voorgaande niet anders.
Fraude door de zorgverzekeraar
7.4.

Verzoekster heeft aangevoerd dat zij sterke aanwijzingen heeft dat de zorgverzekeraar haar
zorgverzekering ten onrechte eenzijdig wil beëindigen. Daarnaast pleegt de zorgverzekeraar
volgens verzoekster verschillende frauduleuze handelingen. Met betrekking hiertoe geldt dat
de commissie in de door verzoekster overgelegde stukken niets heeft aangetroffen waaruit de
juistheid van deze stellingen van verzoekster kan worden afgeleid. Dat de toerekening in de diverse
financiële overzichten verschilt, is niet aan te merken als fraude. Dit is immers deels een gevolg
van het verzoek van de Ombudsman Zorgverzekeringen hierbij de wettelijke systematiek te volgen.
De commissie oordeelt daarom dat niet is komen vast te staan dat de zorgverzekeraar frauduleuze
handelingen heeft gepleegd of dat hij de zorgverzekering van verzoekster (ten onrechte) eenzijdig
wil beëindigen.

8.

Bindend advies

8.1.

De commissie beslist dat:
(i) de zorgverzekeraar de openstaande vordering mocht overdragen aan zijn incassogemachtigde,
(ii) sprake is van een betalingsachterstand en dat deze over de periode van 1 maart 2006 tot en met
30 april 2019 naar de stand van 25 maart 2019 totaal € 620,91 bedraagt,
(iii) hetgeen verzoekster meer of anders verzoekt wordt afgewezen.
Zeist, 5 juni 2019,

J.A.M. Strens-Meulemeester

201801031, pagina 4 van 4

 !"#$$%&'($)*$+",-./),0$%!,123

4955666 89  57576 56758569 66756758569 556879 589:566954;<=<>
65 795?@69A657958 55A6655 :695:6565775 <B589:56695C5@6696@56C57  @6755 :@56
656659 5D76E56758569 <;8 6@56796?@::57855 65 6:75 5 >569?@659 
 55 :75 65695 FF  <G56796?@:59969955657:@565 66556758569 H
 5655 8 65996<

I J,",+K),0!.",

495@56   576 56758569 @5C6756758569 55655 C55 8695 L 5 <;8 65
56758569 ?@69A657958:75 5 C9 5 L 5 @567965  5 5655 8 6<G9566665567585H
69  5655 8 65?@695665795A5765 <

M 1..00$+N&O,)$P!+N

467 56@56C95A75 69657Q<Q @5646567958R56C58A56 56758569 56C5:75 9 75
9A56795:576 56758569 >576967957556758569 665 : 5 5 <S@56C95A
75 69657Q<Q @5646567958R56C58A56 56758569 56C5:7566959565C5:79 5  
575 5655 8 6TB 6@5655 9C5:7956 56758569 5665 6@5655 9C5:7C95
A75 69657Q<Q @5646567958R56C585 6@56C5:75957576 56758569 <

01U,",0P$+"&0,'(%

V:576 56758569 9@56W5567 65?@6 65: 9 <

X0%!K,PY Z0,#!,

Y0 Z0,#!,N0.+"&P$N,+)0,#!,K.0%!+N,+

B5:6595 6 7 95:65957 56:65958669 655 6959779595 699?5 [A55 8669 95955 
?775?6955 5655 8 69 5655 585 <B5:6595 6 7 5 5:65958669 6@566959779595 
699?96:5567958 65: 5 :6595C957 5<;965:6595C957 5: 755C965<
B5:6595 6 7 5 :65958669 5 956575 >96::79C7<

Y Z0,#!,K.0%!+NO!\'.PP,'%!,*,.*,0,,+K.#&%

Y0=7557556 55 ?775?6955 5655 8 6>  6 655 8669 :5:6595 6 7 <
Y4 A5 69565568 655755  5?775?6955 5655 8 6>56775 5:65958669 5 
665 77C5:795?775?6955 5655 8 6<4 A575 66576 56758569 :999H
575C9665756<
YY;8 66 FF ?775?6955 5655 8 665 579585669555755 <

YY ]!,O,%$$P%)0,#!,^

B556758569 556956:79?@6:659565C5675 <4655 567585655 56 56@5A666555665 
 5875 56 75 :555656 55 :65956565 C567<495 567955  55 
567585659:659556?@79665 565   567955 <49595799  576 56758569 C56585 5 
955:6595: 95569   56 95799 <
1..0O,,P"
S5 95:5795666>C5676:6595 A 6<

Y_ J,%$P!+N*$+)0,#!,`a,%%,P!\K,O!\"0$N,+`,!N,+0!&!'.,+K.&%,+

Y_0;C5 656:79?@65:65955 DC965 7 5E566579585C956 5 57958677556758565 69665
C5675 >65 795 569 5655 585 <=75:6595:56566AC5676>  6 655 65695C56H
79 8669 :565C5675 :6595<B5@ 65 58669 9:@56:79C75657<
Y_;C56765:6595>595 699?>595 C956 5 5  6565?@6 96C56755659 5 :5C5679 H
95757756 9 5655 585 <
b.&%,P.c,O,%$$P#.N,P!\K(,",+
<;?@696 6669?@59?  56?@795C56 5 D7958669857d<L<dE<
C<;865C698 5 57958@599e95H 59 66955 99675A?6665 6 5 <S6
5756757A765 669595C5679 <B968 5 55 6965?699B57<
013456758569 665 495575
fghijklmmhknlopiqrpsjmtg

vu

457 445 4!548489!"58495 46499#$464%4" 4"8&74844#""449
%4547789 !4!5484
'9464%4" 4"8&744968&94494(57 4945% 949
)*+,-./**01-,234.56-06264-0-.728,990:288-6,540*;
'"4494%5877947 4"64%4" 4"8&7449 5!5484<9%4"=<>$8%45 8
5""47 49848&749 54899 49<455849499%84499449!!84549#549
445457499%4"89 ? 7" 54%4"89 4494%587794!!84549#59 9 
7449!!84549#5"449 8489 9!548498479 5498 4 45#"449
%4"89 54 4"89 499 49784  5%4"89 !45!!84549#5? 79%4"!45!!84549
#5=<>@4"!5484!4575"#&549784  5%4"89 !45!!84549#5A$968&9
8459 54494(57 4945% 949
BCDCBC 4 489  5 8489 89 4! 89 !4%4"89 9!5484<4849588<4849
%8&5 4949945498%4"445 489 49$464 4 489 4"8&49<496 9 8 79#" !
9<4456474589 454497  ?!! "8%"89#545498& 4549 8489 9
4!5484 5444"47"4945&53 54 45847 4989#545498&4989 4E 49 54
5!4#58&89 !" 89 454#458&49%45 494@4949844494449#F
58&89 A$9794%45 "4945 % 4749G44845 5%8994947499#58&89 9!4
%97H4 8489 4549%45  54849588<4849%8&5 4949945498%4"4
45 489 4984(8445 =!4593 5%45 49% 494=5498&449!!84549
#5'"8&45 5784649449!!84549#54549<968&98459 54494(57 4945% 949

BCIC J-00-K-.4.5

 445"84%45 499844554749494449%45 9 9945

BCLC M4-,N,4OP451-,23-.

BCLC0C'"4!5484<4 4"8&74%8&5 49<4849588<4849%8&5 4949945498%4"445 489 49
984!8&%4"<95498&4499989 '"984%4"%8994948949989 49 44
458&994989 4Q 49<9799498&447789 94646 5 456474589  549R94"
%4 459#4" 4!548445"  549989 44954!S45 489 947 499T6 5
%"8&#%8& 589 4"45!"84!54844%4"49U5844554!S45 489 947 499T6 5
9#4  "49!4 5!8&445"84%45 4944494"47 494%%499 9 49
V8&4%%4945446 5 456474589 4%4W89849"984!8&%4"$4456474589  5894"
984445 45749475%4W898
BCLCXCV8&%549 494 "4947 49%8&895474989 894"9984F8&8%4"49Y
F
4 4"8&7454949#4 94845 4%4"94 5!5974"8&74#5Z
F
89 7 499#4 94845 4%4"949989 
BCLCBC'""%499 49 54984!8&%4"499!5484<4 4"8&74%8&5 49<4849588<4849
%8&5 49#945498%4"445 489 49<9 4498&%8&4984!8& " 499449
845! "494#5984#6 945"8&758#4"8&794949
BCLCDCV8&4%%49454!48%54!5484<7 49494 4"8&74549444554749494 544"54454
7 4996 5#9454%45 498499 49 9 49
BCLCIC'"8&4456474589 %4W898494!5484984!8&4%%4"<94%%498&454
45494449!45849>&5449456474589 454497  44"849
BCLCLC[-/*35-./2.\-,.4-,1-,23-./2.X]22.P60-]4-+*7]--0
H4%"456474589 9445449!548445 945 499!5484A$9%84498&449
%4"89 54 4"89 94%Q474948&464%4"89 54 4"89 44!4549? 789#545498&
4544 "49"99% 9844!44549445 9!" ! ^#4459!5484
%H4%"456474589 9445449!548445 945 49Q9!5484A$99 9 449
589 8&%8&4_'94"49 5454 4"89 9%4"45%8&449%4"89 45 99
^9!5484<4968&8&"9 4449%4"89 54 4"89 9 9
H4%"456474589 9445449!548445 945 49^9!5484#445A$94"498&
9%8&4_' 5454 4"89 9%4"4549%4945!"8449%4 5544"8&74!548494_'4
%4"493 54!4584449%4 5544"8&74!548494_'45"8%49<%49449
!54849945"8$4%4 5544"8&74!548494_'8 4594!5484849 5"
4!5749996  449%4"49
H4%94549!! "8456474549845 549449%4"89 45 99 9A8&9 9 499
7 !84W99964%458499 454!548445 9
8944 "4994984%4"4994!5484494%4 5544"8&74!54848945874"49 49
45874"  5 456474589 4
BCLC̀C%49449!54849945"8 454!4584%4 4"895874"4 5 456474589 4
0023456474589 5549384464
abcdefghhcfigjkdlmknehob

qp

Zorgverzekeringswet
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 6
Artikel 43
1. Verricht de schuldenaar een betaling die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer
verbintenissen jegens een zelfde schuldeiser, dan geschiedt de toerekening op de verbintenis
welke de schuldenaar bij de betaling aanwijst.
2. Bij gebreke van zodanige aanwijzing geschiedt de toerekening in de eerste plaats op de opeisbare
verbintenissen. Zijn er ook dan nog meer verbintenissen waarop de toerekening zou kunnen
plaatsvinden, dan geschiedt deze in de eerste plaats op de meest bezwarende en zijn de
verbintenissen even bezwarend, op de oudste. Zijn de verbintenissen bovendien even oud, dan
geschiedt de toerekening naar evenredigheid.

