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

1.

Partijen
De heer A te B, hierna te noemen: verzoeker,
tegen
N.V. Univé Zorg te Arnhem, hierna te noemen: de ziektekostenverzekeraar.

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Bij e-mailbericht van 13 mei 2019 heeft verzoeker de Geschillencommissie Zorgverzekeringen
(hierna: de commissie) gevraagd een bindend advies uit te brengen.

2.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft bij brief van 31 juli 2019 zijn standpunt aan de commissie kenbaar
gemaakt. Een afschrift van deze brief is op 5 augustus 2019 aan verzoeker gezonden.

2.3.

Partijen is de mogelijkheid geboden om te worden gehoord. Beide partijen hebben meegedeeld af te
zien van horen.

3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzoeker heeft op 13 november 2018 bij de ziektekostenverzekeraar een aanvraag gedaan voor
een Univé Zorg vrij polis in combinatie met de aanvullende ziektekostenverzekering Aanvullend
Goed pakket.

3.2.

Op 30 november 2018 heeft een wijziging plaatsgevonden, in die zin dat de Univé Zorg vrij polis
is gewijzigd in de Univé Zorg Select Polis (Natura) (hierna: de zorgverzekering). De aanvullende
ziektekostenverzekering Aanvullend Goed is niet gewijzigd. Bij brief van 3 december 2018, te
bekijken in de 'mijn-omgeving', heeft de ziektekostenverzekeraar aan verzoeker een gewijzigd
polisblad gestuurd.

3.3.

Verzoeker heeft de ziektekostenverzekeraar bij brief van 6 april 2019 verzocht hem met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 te verzekeren op basis van de aanvullende
ziektekostenverzekering Tand Goed. De ziektekostenverzekeraar heeft verzoeker meegedeeld
hiertoe niet over te gaan.

3.4.

Verzoeker heeft de ziektekostenverzekeraar om heroverweging van deze beslissing gevraagd. De
ziektekostenverzekeraar heeft aan verzoeker meegedeeld dat hij zijn beslissing handhaaft.

4.

Geschil

4.1.

Verzoeker heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar is
gehouden hem met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 dan wel per latere datum te verzekeren
op basis van de aanvullende ziektekostenverzekering Tand Goed.

4.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft verweer gevoerd tegen dit verzoek.
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5.

Bevoegdheid van de commissie

5.1.

De commissie is bevoegd van het geschil kennis te nemen en kan daarover een bindend advies
uitbrengen. Dit volgt uit artikel 7 van de aanvullende ziektekostenverzekering.

6.

Beoordeling

6.1.

De relevante bepaling uit de verzekeringsvoorwaarden en de artikelen 6:217, eerste lid, BW zijn
opgenomen in de bijlage bij dit bindend advies. De bijlage maakt deel uit van het bindend advies.
Aanvullende ziektekostenverzekering

6.2.

Verzoeker voert aan dat hij bij de ziektekostenverzekeraar met ingang van 1 januari 2019 de
aanvullende ziektekostenverzekering Tand Goed had willen afsluiten en dat door hem hiertoe een
aanvraag is gedaan. Door een fout van de ziektekostenverzekeraar is de verzekering echter niet tot
stand gekomen. De ziektekostenverzekeraar heeft deze stelling bestreden en aangevoerd dat door
verzoeker nooit een tandartsverzekering is aangevraagd.

6.3.

Een overeenkomst, zoals de overeenkomst van aanvullende ziektekostenverzekering die in geschil
is, komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. Aldus is bepaald in artikel 6:217,
eerste lid, BW.
Een aanbod kan in dit geval zijn gedaan door middel van een door verzoeker ingevuld
aanvraagformulier voor de aanvullende ziektekostenverzekering Tand Goed. Er is echter
niet gebleken dat verzoeker een dergelijk formulier heeft ingevuld en heeft ingediend bij de
ziektekostenverzekeraar. Voor zover verzoeker stelt dat een overeenkomst tot stand is gekomen ten
tijde van zijn bezoek aan het kantoor van de ziektekostenverzekeraar is het aan hem dit aannemelijk
te maken. Hierin is hij niet geslaagd. Zo heeft hij geen bewijsstukken overgelegd waaruit dit blijkt.
Integendeel, verzoeker heeft enkel een polisblad overgelegd van 3 december 2018 waarop de
aanvullende ziektekostenverzekering Tand Goed niet is vermeld. De commissie concludeert dan
ook dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat de aanvullende ziektekostenverzekering Tand
Goed door hem is aangevraagd. Ook anderszins heeft hij niet aannemelijk gemaakt dat de door hem
gewenste verzekering tot stand is gekomen.

6.4.

Een aanbod kan in dit geval een door verzoeker ingevuld aanvraagformulier zijn voor de
aanvullende ziektekostenverzekering Tand Goed. Er is echter niet gebleken dat verzoeker een
dergelijk formulier heeft ingevuld en heeft ingediend bij de ziektekostenverzekeraar. Voor zover
verzoeker stelt dat een overeenkomst tot stand is gekomen ten tijde van zijn bezoek aan het
kantoor van de ziektekostenverzekeraar is het aan hem dit aannemelijk te maken. In deze opzet
is hij echter niet geslaagd. Zo heeft hij geen bewijsstukken overlegt waaruit dit blijkt. Integendeel,
verzoeker heeft enkel een polisblad overlegt van 3 december 2018 waarop de aanvullende
ziektekostenverzekering Tand Goed niet is vermeld. De commissie concludeert dan ook dat
verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat de aanvullende ziektekostenverzekering Tand Goed
door hem is aangevraagd, terwijl voorts door hem niet aannemelijk is gemaakt dat de betreffende
verzekering anderszins tot stand is gekomen.

6.5.

Volgens verzoeker kon hij het verstrekte polisblad niet (tijdig) controleren, omdat zijn computer
kapot was. Het niet functioneren van zijn computer is een omstandigheid die in de risicosfeer van
verzoeker ligt en doet aan het voorgaande niet af.
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6.6.

Voor zover verzoeker stelt dat de ziektekostenverzekeraar is gehouden de aanvullende
verzekering Tand Goed per latere datum aan de polis toe te voegen, geldt dat dit niet mogelijk
is. In artikel 6 van de voorwaarden van de betreffende verzekering is namelijk bepaald dat de
verzekeringsovereenkomst ingaat op de dag waarop de zorgverzekering aanvangt óf op 1 januari
van ieder kalenderjaar. Dit betekent dat verzoeker pas met ingang van 1 januari 2020 opnieuw in
aanmerking kan komen voor aanvullende verzekering Tand Goed.

6.7.

Dit leidt tot de navolgende beslissing.

7.

Bindend advies

7.1.

De commissie wijst het verzoek af.
Zeist, 4 september 2019,

G.R.J. de Groot
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Burgerlijk Wetboek Boek 6
Artikel 217
•

1 Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan.

•

2 De artikelen 219-225 zijn van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit het
aanbod, uit een andere rechtshandeling of uit een gewoonte.
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