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Geschillencommissie Zorgverzekeringen (mr. G.R.J. de Groot, mr. H.A.J. Kroon en mr. L. Ritzema)

1.

Partijen
De heer A te B, hierna te noemen: verzoeker, vertegenwoordigd door C te B,
tegen
NV Univé Zorg te Arnhem, hierna te noemen: de ziektekostenverzekeraar.

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Bij brief van 17 januari 2019 heeft verzoeker de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (hierna:
de commissie) verzocht te bepalen dat de ziektekostenverzekeraar gehouden is hem alsnog te
accepteren als verzekerde (hierna: het verzoek).

2.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft de commissie bij brief van 1 maart 2019 zijn standpunt kenbaar
gemaakt. Een afschrift hiervan is op 20 maart 2019 aan verzoeker gezonden.

2.3.

Verzoeker heeft op 21 maart 2019 gereageerd op de onder .2 bedoelde brief van de
ziektekostenverzekeraar. Een afschrift van deze reactie is ter kennisname aan de wederpartij
gezonden.

2.4.

Partijen is de mogelijkheid geboden om te worden gehoord. Verzoeker en de ziektekostenverzekeraar zijn op 3 april 2019 telefonisch gehoord.

3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzoeker was tot 24 november 2017 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten
op basis van de Univé Zorg Geregeld Polis (hierna: de zorgverzekering) en de aanvullende
ziektekostenverzekering Aanvullend Beter (hierna: de aanvullende ziektekostenverzekering).

3.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft de zorgverzekering en de aanvullende ziektekostenverzekering
van verzoeker met ingang van 24 november 2017 eenzijdig beëindigd.

3.3.

Verzoeker heeft de ziektekostenverzekeraar om heroverweging van deze beslissing gevraagd. Bij
e-mailbericht van 31 augustus 2018 heeft de ziektekostenverzekeraar aan verzoeker medegedeeld
zijn beslissing te handhaven.

3.4.

Artikel 6. van de zorgverzekering (2017) bepaalt in welke gevallen de zorgverzekering van
rechtswege eindigt. In artikel 4a Zorgverzekeringswet (hierna: Zvw) zijn bepalingen opgenomen
omtrent de inschrijving van een (aspirant-)verzekerde. Artikel 6 Zvw regelt onder welke
omstandigheden de zorgverzekering van rechtswege eindigt.
De Wet basisregistratie personen bepaalt wie zich moet inschrijven in de basisregistratie en op
welke wijze de inschrijving dient plaats te vinden.
De toepasselijke verzekeringsvoorwaarden en wetgeving staan in de bijlage bij dit bindend advies.
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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.

5.

Geschil

5.1.

In geschil is of de ziektekostenverzekeraar gehouden is verzoeker alsnog te accepteren als
verzekerde.

6.

Beoordeling

6.1.

Vast staat dat de ziektekostenverzekeraar de zorgverzekering en de aanvullende
ziektekostenverzekering van verzoeker met ingang van 24 november 2017 eenzijdig heeft
beëindigd. De commissie heeft besloten dat het geschil beperkt blijft tot de zorgverzekering,
aangezien verzoeker zich niet (tijdig) over de aanvullende ziektekostenverzekering heeft uitgelaten.
Voor zover het de zorgverzekering betreft, geldt het volgende.

6.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft aangevoerd dat hij de zorgverzekering van verzoeker
op 23 november 2017 heeft beëindigd omdat verzoeker niet meer stond ingeschreven in
de Basisregistratie Personen (hierna: BRP). Omdat hij ook de post retour kreeg kon de
ziektekostenverzekeraar niet meer vaststellen of verzoeker nog verzekeringsplichtig was in
Nederland. Dat verzoeker vanaf 23 november 2017 niet meer stond ingeschreven in de BRP is door
hem erkend. Op grond van artikel .4, eerste lid, Wbp moet iedereen die in een half jaar minimaal vier
maanden in Nederland verblijft zich laten inschrijven in de BRP. Betrokkene kan bij de inschrijving
kiezen tussen het 'woonadres' en een 'briefadres'. Verzoeker heeft geen woonadres. Hij is er lange
tijd niet in geslaagd zich door middel van een briefadres in te schrijven in de BRP. De commissie
overweegt dat het de ziektekostenverzekeraar onder de gegeven omstandigheden vrij stond de
verzekering van verzoeker met ingang van 24 november 2017 te beëindigen.

6.3.

De volgende vraag is of de ziektekostenverzekeraar verzoeker wederom diende te accepteren
naar aanleiding van de overgelegde verklaring van de Sociale Verzekeringsbank (hierna: SVB) van
12 maart 2019. Op grond van artikel 4a, eerste en tweede lid, Zvw is voor de beoordeling van de
verzekeringsplicht de inschrijving in de BRP bepalend. Artikel 4a, derde lid, Zvw bevat een aantal
uitzonderingen op deze hoofdregel. Verzoeker heeft zich beroepen op het gestelde onder c. Een
tweede uitzondering is opgenomen onder b ("indien degene die de zorgverzekering wenst te sluiten
een verklaring van de SVB heeft overgelegd waaruit blijkt dat de te verzekeren persoon verzekerd
is ingevolge de Wet langdurige zorg"). Uit de eerder genoemde verklaring blijkt dat verzoeker vanaf
1 november 2017 aan deze voorwaarde voldoet.
Gelet op het bepaalde in artikel , eerste lid, Zvw betekent de uitkomst van het onderzoek door de
SVB dat verzoeker vanaf 1 november 2017 verplicht was een zorgverzekering af te sluiten. Vast
staat dat verzoeker tot en met 23 november 2017 hieraan voldeed. Doordat de zorgverzekeraar
de zorgverzekering van verzoeker echter eenzijdig beëindigde, voldeed hij niet meer aan zijn
verplichting op grond van artikel , eerste lid, Zvw. De commissie oordeelt dan ook dat het de
ziektekostenverzekeraar op 23 november 2017 weliswaar vrij stond de zorgverzekering van
verzoeker te beëindigen, maar dat hij na ontvangst van de verklaring van 12 maart 2019 van de SVB
gehouden was verzoeker wederom te accepteren als verzekerde.
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7.

Bindend advies

7.1.

De commissie beslist dat:
(i) het de ziektekostenverzekeraar weliswaar vrij stond de zorgverzekering van verzoeker met
ingang van 24 november 2017 te beëindigen, maar dat hij na ontvangst van de verklaring van de
SVB van 12 maart 2019 gehouden was verzoeker wederom te accepteren als verzekerde, en
(ii) de ziektekostenverzekeraar aan verzoeker dient te vergoeden het entreegeld van € 37,--.
Zeist, 17 april 2019,

H.A.J. Kroon
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Wettenbank

Wet basisregistratie personen
Geldend van 03-02-2019 t/m heden
Artikel 2.4
1

Op grond van zijn aangifte van verblijf en adres wordt degene die rechtmatig verblijf
geniet, niet in de basisregistratie is ingeschreven en naar redelijke verwachting
gedurende een half jaar ten minste twee derde van de tijd in Nederland verblijf zal
houden, ingeschreven in de basisregistratie door het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente waar hij zijn adres heeft.

2

Indien een persoon als bedoeld in het eerste lid in gebreke is met het doen van
aangifte, draagt het college ambtshalve zorg voor de inschrijving. Het college van
burgemeester en wethouders is bevoegd de betrokkene alsnog op grond van zijn
aangifte in te schrijven, indien de aangifte na afloop van de aangiftetermijn geschiedt.

3

Inschrijving geschiedt niet dan nadat de identiteit van de betrokkene deugdelijk is
vastgesteld.
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Wettenbank

Zorgverzekeringswet
Geldend van 01-04-2019 t/m heden
Artikel 6
De zorgverzekering eindigt van rechtswege met ingang van de dag volgende op de
dag waarop:

1

2

a.

de verzekeraar ten gevolge van wijziging of intrekking van zijn vergunning tot
uitoefening van het schadeverzekeringsbedrijf, geen zorgverzekeringen meer mag
aanbieden;

b.

de verzekerde ten gevolge van wijziging van het werkgebied buiten het werkgebied
van de zorgverzekeraar komt te wonen;

c.

de verzekerde overlijdt;

d.

de verzekeringsplicht van de verzekerde eindigt.
De zorgverzekering eindigt van rechtswege met ingang van de eerste dag van de
tweede maand volgende op de dag waarop de verzekerde, zonder dat zijn
verzekeringsplicht eindigt, ten gevolge van verhuizing komt te wonen buiten een
provincie waarin zijn zorgverzekeraar de ten behoeve van hem gesloten variant van de
zorgverzekering aanbiedt of uitvoert.

3

De zorgverzekeraar stelt de verzekeringnemer uiterlijk twee maanden voordat een
zorgverzekering op grond van het eerste lid, onderdeel a of b, eindigt, van dit einde op
de hoogte, onder vermelding van de reden daarvan en de datum waarop de
verzekering eindigt.

4

De verzekeringnemer stelt de zorgverzekeraar onverwijld op de hoogte van alle feiten
en omstandigheden over de verzekerde die op grond van het eerste lid, onderdeel c of
d, dan wel het tweede lid tot het einde van de zorgverzekering hebben geleid of
kunnen leiden.

5

Indien de zorgverzekeraar op grond van de in het vierde lid bedoelde gegevens tot de
conclusie komt dat de zorgverzekering zal eindigen of geëindigd is, deelt hij dit, onder
vermelding van de reden daarvan en de datum waarop de verzekering eindigt of
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geëindigd is, onverwijld aan de verzekeringnemer mede.
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Wettenbank

Zorgverzekeringswet
Geldend van 01-04-2019 t/m heden
Artikel 4a
1

Degene die een zorgverzekering wenst te sluiten, vermeldt bij het verzoek daartoe zijn
adres, en indien hij niet de te verzekeren persoon is, het adres van de te verzekeren
persoon.

2

De zorgverzekeraar sluit de verzekering niet zolang het verstrekte adres van de
persoon of personen, bedoeld in het eerste lid, niet in de basisregistratie personen
voorkomt of afwijkt van het adres waaronder deze persoon of personen in die
administratie als ingezetene staat of staan ingeschreven.
In afwijking van het tweede lid wordt de te verzekeren persoon ingeschreven:

3
a.

indien degene die de zorgverzekering wenst te sluiten een verklaring van de
werkgever of een salarisafschrift heeft overgelegd, waaruit blijkt dat de te
verzekeren persoon, onder vermelding van de ingangsdatum van de
dienstbetrekking, ter zake van in Nederland of op het continentaal plat als bedoeld in
artikel 1.1.1 van de Wet langdurige zorg, in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de
loonbelasting is onderworpen, mits die verklaring of het salarisafschrift niet ouder
zijn dan één maand;

b.

indien degene die de zorgverzekering wenst te sluiten een verklaring van de Sociale
Verzekeringsbank heeft overgelegd waaruit blijkt dat de te verzekeren persoon
verzekerd is ingevolge de Wet langdurige zorg; of

c.

indien de persoon of de personen, bedoeld in het tweede lid, van de afwijking
redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt.
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