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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.
H.A.J. Kroon)

1.

Partijen
De heer A te B, hierna te noemen: verzoeker,
tegen
1) ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. te Amersfoort, en
2) ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V. te Amersfoort,
hierna gezamenlijk te noemen: de ziektekostenverzekeraar.

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Bij brief van 12 mei 2019 heeft verzoeker de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (hierna: de
commissie) verzocht te bepalen dat de ziektekostenverzekeraar is gehouden de kosten van de
door hem aangeschafte bril ten bedrage van € 300,-- te vergoeden ten laste van de aanvullende
ziektekostenverzekering (hierna: het verzoek).

2.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft bij brief van 13 juni 2019 zijn standpunt aan de commissie
kenbaar gemaakt. Een afschrift van deze brief is op 19 juni 2019 aan verzoeker gezonden.

2.3.

Partijen is de mogelijkheid geboden om te worden gehoord. Verzoeker is op 14 augustus 2019
gehoord. De ziektekostenverzekeraar is, hoewel hij hiervoor correct was uitgenodigd, telefonisch
niet bereikbaar.

3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzoeker was in 2018 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten op grond van
de Basisverzekering (hierna: de zorgverzekering) en de aanvullende ziektekostenverzekeringen
Aanvulling Optimaal en Tandarts Start (hierna: de aanvullende ziektekostenverzekering).

3.2.

Verzoeker heeft in 2014 een bril aangeschaft die toen door de ziektekostenverzekeraar is vergoed.

3.3.

Op 5 november 2018 heeft verzoeker telefonisch contact gehad met een medewerker van de
ziektekostenverzekeraar. Tijdens dit gesprek heeft hij gevraagd naar de vergoeding van de kosten
van een bril.

3.4.

De ziektekostenverzekeraar heeft de volgende telefoonnotitie overgelegd:
"Notitie om 05-11-2018 op 09:40
Bril? Voor het laatst in 2014. Dus nu alweer recht op vergoeding, vanuit AV
€ 300. wel minimale sterkt[e] van 1,5 of meer."

3.5.

De ziektekostenverzekeraar heeft bij e-mailbericht van 10 januari 2019 aan verzoeker meegedeeld
dat zijn verzoek om vergoeding van de kosten van een bril ten bedrage van € 300,-- is afgewezen.
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3.6.

Verzoeker heeft de ziektekostenverzekeraar om heroverweging van deze beslissing gevraagd. Bij
e-mailbericht van 29 januari 2019 heeft de ziektekostenverzekeraar aan verzoeker meegedeeld zijn
beslissing te handhaven.

4.

Geschil

4.1.

Verzoeker heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat:
(i) hem op 5 november 2018 door de ziektekostenverzekeraar telefonisch is toegezegd dat de
kosten van een bril worden vergoed tot maximaal € 300,--, en
(ii) de ziektekostenverzekeraar de kosten van de op 15 december 2018 door hem aangeschafte bril
ten bedrage van € 300,-- volledig moet vergoeden.

4.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft verweer gevoerd tegen dit verzoek.

5.

Bevoegdheid van de commissie

5.1.

De commissie is bevoegd van het geschil kennis te nemen en kan daarover bindend advies
uitbrengen. Dit blijkt uit artikel 18 van de aanvullende ziektekostenverzekering.

6.

Beoordeling

6.1.

De relevante bepaling uit de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering, te weten
artikel 3.5, is opgenomen in de bijlage bij dit bindend advies. De bijlage maakt deel uit van het
bindend advies.

6.2.

Artikel 3.5 van de aanvullende ziektekostenverzekering biedt aanspraak op vergoeding van de
kosten van een bril. De maximale vergoeding bedraagt € 300,--. Voorwaarde om hiervoor in
aanmerking te komen is dat sprake moet zijn van een oogafwijking van 1,5 dioptrieën of meer.
Verzoeker voldoet niet aan deze eis. Dit is door hem ook erkend.

6.3.

Verzoeker baseert de aanspraak op vergoeding van € 300,00 voor een bril op de toezegging die
hem is gedaan door een medewerker van de ziektekostenverzekeraar tijdens het telefoongesprek
op 5 november 2018. Volgens verzoeker heeft de ziektekostenverzekeraar toen een toezegging
zonder enig voorbehoud gedaan en is niet gesproken over dioptrieën of polisvoorwaarden.
De ziektekostenverzekeraar heeft deze stelling van verzoeker bestreden. Ter onderbouwing van zijn
standpunt heeft hij een telefoonnotitie van 5 november 2018 overgelegd (zie 3.4).

6.4.

Vooropgesteld wordt dat het voor de commissie bij een telefoongesprek lastig is de exacte
vraagstelling en de beantwoording hiervan te reconstrueren. Omdat verzoeker aanspraak maakt op
vergoeding van € 300,00, moet hij aannemelijk maken dat hem op 5 november 2018, in afwijking
van de verzekeringsvoorwaarden, bepaalde telefonische toezeggingen zijn gedaan. Uit de door de
ziektekostenverzekeraar overgelegde telefoonregistratie blijkt dat aan verzoeker is meegedeeld dat
voorwaarde voor de vergoeding van een bril op grond van de aanvullende ziektekostenverzekering
is dat sprake moet zijn van een minimale sterkte van 1,5 dioptrie. Verzoeker heeft betwist dat
hem dit is meegedeeld. Hij heeft de ziektekostenverzekeraar voorgesteld het opgenomen
telefoongesprek terug te luisteren. De ziektekostenverzekeraar heeft verklaard dat van dit
gesprek geen opname beschikbaar is. Bij deze stand van zaken had het op de weg van verzoeker
gelegen aanvullend bewijs aan te dragen. Nu dat niet is gelukt, staat niet vast dat aan hem een
ongeclausuleerde toezegging is gedaan. De ziektekostenverzekeraar is daarom niet verplicht
verzoeker een vergoeding te verlenen voor de bril.

6.5.

Dit leidt tot de navolgende beslissing.
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7.

Bindend advies

7.1.

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

J.A.M. Strens-Meulemeester

201900320, pagina 4 van 4

!"""#$%&'()#")&
#f)&(f&%!
f#&f


f&#
\7A677G001_]0
<4=0D7G4824=B77=

f'&!
\7A677G00_]]0
<4=0D7G4824=B77=

d-f.##
\7A677G000H]]]0
<4=0D7G4824=B77=

*%%&+##&!",

+-&%&#..#

/0102345064407780448094:44;<=3;=76670480>44?50277=@33=04480@4=:ABCA8;0;4D=4;480@7804480942=AB?E7=5E0
03?0642AEF>0E<4FA7GAE5H
/0I450<=3;=766702A4850540:3=2480;4;4@480233=04480?JEA35>4=7<4K5048L3?034?485>4=7<4K5M02A40A80>K80<=7D5ABD0E5=KF5K=44G0
94:44;<=3;=7667NE07789A4248H0I450<=3;=766702750778;49324802A4850540:3=2480AE0;4F4=5AOF44=20233=0>450P38A8DGABD0
Q424=G782E0R48335EF>7<0@33=0SJEA35>4=7<A40TPQRSUH

V%#WX"&%"!%.)#")&

/0Y4=;342A8;0;4G250@33=0240D3E5480@7804480F37F>02A40K0@A70Z[37F>A8;0=382360D78D4=N0>44?50;4D=4;48H
/0\44=0A8?3=675A40@A8250K03<0:::HF37F>F3884F59ABD78D4=H8GH0I45054G4?3388K664=0AE0T]^_U0̀]00a`0bcH000
R44?0>A4=9AB077802750K0@4=C4D4=20948509AB038EH

d"W%%eWXe-%&f-&%&#..#ge

/0102345064407780448094:44;<=3;=76670480>44?50277=@33=04480@4=:ABCA8;0;4D=4;480@7804480942=AB?E7=5E03?0642AEF>0
E<4FA7GAE5H
/0Y4=;342A8;0@780448038F3G3;AEF>0E<3=5<=3;=76670@A70240<=3;=7667NE0h8F3Q45M0[J530?JE03?0i5AF>5A8;0j4;48D=7F>5H

k%WXf",

/0l40D3E5480@33=044804@485K44G094832A;20E<3=5642AEF>03824=C34D0:3=24808A45094577G20@78KA50Zm4;4G4A2A8;048087C3=;09AB0
D78D4=NH0nGE0K0240n78@KGGA8;01A5;49=4A203?0n78@KGGA8;0h<5A677G0>44?507?;4EG35480D780:4G04480@4=;342A8;0<G775E0@A82480
@78KA507=5AD4G0̀Hc0Zi<3=5642AEF>03824=C34D04809G4EEK=4F38EKG548NH0

o&"%pW%"f#Wf"$"
qrsttuvwsvxtyzsu{w|}v~yyr
*%%&+##&!",

/0Y787?00M_03?0644=02A3<5=A4809AB080@7802403;48M033D09AB07GG448044806385KK=H
/010>44?50=4F>503<0@4=;342A8;05350>45067A67G40942=7;09AB0G4@4=A8;0@780809=AG03?0806385KK=03?080<77=09=AGG48;G7C480
<4=010D7G4824=B7=48H000
/0AB0@4=;342480;448
00m=AGM09=AGG48;G7C4803?06385KK=07GE0A80>45C4G?240D7G4824=B77=07G0G48C480233=038E0CAB80@4=;342H0
00m=AGM09=AGG48;G7C4803?06385KK=07GE0K0A80240]067782480@33=0240778EF>7?0@7802409=AGM09=AGG48;G7C4803?06385KK=04480
00 G7E4=94>7824GA8;03?0G48EA6<G78575A40>49503824=;778M02A40233=038E0AE0@4=;342H
/01067;044809=AG033D0A8044807824=01M0048L3?0@4=2=7;EG7820778EF>7??48H0l40@33=:77=2480@7802A50E<4FAO4D407=5AD4G0
9GAB@480@780D=7F>5H

k%WXf",

/0l4010D7G4824=B7=480;7780A803<0240G4@4=275K60@7802409=AGG48;G7C48M09=AG03?06385KK=H

*%%&'!,

l4044=E5409=AG0AE0;4G4@4=203<01^0BK8A01]0cH0l405:442409=AG0AE0;4G4@4=203<0110677=501]0aH04G0@4=;342A8;0@33=02405:442409=AGH0

*%%&'!,

l4044=E5409=AG0AE0;4G4@4=203<0010E4<54694=01]0cH0l405:442409=AG0AE0;4G4@4=203<01]024F4694=01]0^H0
R4480@4=;342A8;0@33=02405:442409=AGH0Y787?000B78K7=A01]0a0@4=;342480:AB0:44=044808A4K:409=AGH
/0AB094=4D48480>45077857G02A3<5=A480<4=033;07GE0@3G;5
00nGE0240E?4=AEF>40480FAGA82=AEF>40:77=248094A2480<3EA5A4?03?094A248084;75A4?0CAB8M0:3=248024C40:77=24809AB04GD77=00
0 3<;454G2H0T9@H0E?4=AEF>0]M_0480FAGA82=AEF>01H]001M_02A3<5=A4803?0E?4=AEF>0]M_0480FAGA82=AEF>01M]001M_02A3<5=A48U
2345673389 8  744 7885 

01

!"#$%%&'!(!!)"!!)!"#$%%)*%(!!'%)'+*(#''*($%%,
 -./,!"#0123)"!!)!"#45,16521!'&(!7)'!"#123)"!!)!"#052160521!'&(!7)8
''+!/%)!"#)"!!)!"#$%%)!(%%)!'&(!!$'(/'%%)9%).!:
P_xN\`_xzxRN`MRQ
_PN_


_NP
%!+%%031
&59%):%)

\_`RNR\Q
%!+%%511
&59%):%)

_\|PP[
%!+%%111
&59%):%)

 +'";.!)%!(!')$%%$')+*)'+)!).9)!)*,<=$'(%).!:!"#
 $%%'&*(,-./,!"#01232"!!)!"#0123)%!(!002160023!'&(!7)8
>?!(;)%%)'&(!9$!)9+()9)9$%!(%(!9;+9@A'9%)/!%#((&BCC$$$,);/'9;+9,)
)%%)'&(!9.!:+()DEFG9;+9,

HIJKIJ

P_xN\`_xzxRN`MRQ
_PN_


_NP
%!+%%3
&9%):%%

\_`RNR\Q
%!+%%011
&9%):%%

_\|PP[
%!+%%031&
9%):%%

LMMNOPPNQRST

>F%)%023'+!'&(!7)&''*,
>?!:/*')*)B
U)=)%;!)#(9%):%%2/''/%(;+%).!2.!)*%=)'+')(;;/%)')/*'
 #.(*9*),
U)=)%;!)V1+%%))/''%%)"#%/%))=))%.#%)!)*')!+&%)(%(!#.(
 ')*%%)2!''')!/*',
>E+%*)=)''9!))%)WE2WWX)C'/%*%)%%)"#%),</''$%%)/%)!(&"!Y9%(!9
.!:/)/%)9%"#(,

ZMR[\]^_\S`T

>?!:.9))#(%%)(%!'&(!7)&''*%/'*(B
!"#)"!!)!"#$%%).!)&'!(!'.!))*%(!=!:)2$')=$%%).!:9%%
 '&*(,-./,!"#123)"!!)!"#5,16523!'&(!7)'!"#0123)"!!)!"#052160523!'&(!7)8
!"#$%%&'!(!!)"!!)!"#$%%)*%(!!'%)'+*(#''*($%%,
 -./,!"#0123)"!!)!"#45,16521!'&(!7)'!"#123)"!!)!"#052160521!'&(!7)8
''+!/%)!"#)"!!)!"#$%%)!(%%)!'&(!!$'(/'%%)9%).!:
 +'";)=)%!(!')$%%$')+*)'+)!).9)!)*,<=$'(%).!:!"#
 $%%'&*(,-./,!"#01232"!!)!"#0123)%!(!002160023!'&(!7)8
>?!(;)%%)'&(!9$!)9+()9)9$%!(%(!9;+9@A'9%)/!%#((&BCC$$$,);/'9;+9,))%%
)'&(!9.!:+()DEFG9;+9,

abcdeJfgheigjkIglemngopdeqeIJm
ZMR[\]^_\S`T

>r%)%%$$$,s$!#,)C&'!"#"9
>t!<+''(
>t!;$%%)/;)/=9!)*
>E$&"!Y9%%).!!)*$'(*('')

uvwxxyz\_RS[PSQx{|RQ\}]^Rx~MN`
[`R|RRST

>?!:/*')9'()/%)='*!)#(.;!()%),
2345673389 8  744 7885 

01

