
30 668 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in
verband met stroomlijning van de bepalingen
inzake opzegging van de zorgverzekering bij
wijziging van de grondslag van de premie

C NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG
Ontvangen 3 november 2006

De leden van de fractie van de PvdA vragen of verzekerden wel voldoende
tijd zullen hebben om zich te verdiepen in andere verzekeringen en over te
stappen naar een andere verzekeraar.

De voorgestelde wijziging is niet alleen in het belang van verzekeraars,
maar ook in het belang van verzekeringnemers, omdat de regeling
eenduidiger wordt, en voorkomen wordt dat de verzekeringnemer,
ondanks de opzegging, in de maand januari nog bij de oude verzekeraar
(tegen de verhoogde premie) verzekerd blijft.
Alle verzekeraars die de premie van de zorgverzekering met ingang van
1 januari 2007 willen verhogen, moeten hun verzekeringnemers daarvan
uiterlijk 30 november 2006 in kennis hebben gesteld. Dit geeft verzekering-
nemers een termijn van ten minste een maand om de verzekering op te
zeggen. In de praktijk zullen verreweg de meeste premiewijzigingen overi-
gens al ruim voor 30 november bekend zijn, en vanaf komend jaar zal
gelden dat de zorgverzekeraars voorgenomen premiewijzigingen nog
eerder (voor 19 november) bekend moeten maken. Verzekeringnemers
hebben dus ten minste een volle maand de tijd, maar in de praktijk nog
langer, om te besluiten of zij de oude verzekering zullen opzeggen. Zij
kunnen daarover weloverwogen op basis van goede informatie een
besluit nemen, omdat niet alleen het aanbod van hun eigen verzekeraar,
maar ook de premie en voorwaarden van de andere verzekeraars bekend
zijn. Heeft een verzekeringnemer besloten de zorgverzekering met ingang
van 1 januari op te zeggen, dan heeft hij nog tot 1 februari de tijd om een
nieuwe zorgverzekering te sluiten. Deze nieuwe zorgverzekering krijgt
terugwerkende kracht tot en met 1 januari. De vereenvoudiging van de
regeling van de opzegging doet derhalve op generlei wijze afbreuk aan de
bedenktijd van de consument.
Hierover zal informatie worden uitgedragen via diverse communicatie-
kanalen (www. denieuwezorgverzekering.nl, www.kiesbeter.nl, postbus
51, de voorlichtingsafdeling van het departement, een voorlichtingsfolder,
en huis aan huis-bladen). Er behoeft, dit in antwoord op de daarover
gestelde vraag, dan ook niet voor gevreesd te worden dat verzekerden de
indruk zullen hebben dat zij ook al voor 1 januari een nieuwe verzekering
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moeten afsluiten, overhaast te werk zullen gaan, of juist uit vrees een
verkeerde beslissing te nemen op safe zullen spelen en af zullen zien van
een overstap.

Het ligt overigens zeer voor de hand dat veel verzekerden die in de loop
van de maand december de oude verzekering opzeggen, dat besluit zullen
nemen op basis van een vergelijking van het aanbod van hun eigen verze-
keraar en dat van de concurrentie. Met andere woorden: vermoedelijk zal
in veel gevallen het besluit om de oude verzekering op te zeggen, hand in
hand gaan met de keuze van een nieuwe verzekeraar (en aanmelding bij
die verzekeraar voor 1 januari). Niettemin geeft het voorstel voor consu-
menten die daaraan behoefte hebben een extra maand bedenktijd. Al met
al geeft deze regeling, in antwoord op de daarover gestelde vraag, een
eenduidige regeling van de overstapperiode, die de burger voldoende tijd
geeft voor een weloverwogen keuze.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
H. Hoogervorst
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