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

Nr. 8

AMENDEMENT VAN HET LID HEEMSKERK
Ontvangen 2 oktober 2006
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
I
In artikel I, onderdeel A, wordt in het voorgestelde artikel 5, vijfde lid,
onderdeel b, van de Zorgverzekeringswet «met toepassing van artikel 940,
vierde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: ten
nadele van de verzekeringnemer of de verzekerde.
II
Artikel I, onderdeel B, komt als volgt te luiden:
B
Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het derde lid, onderdeel a, komt te luiden:
a. kan de verzekeringnemer de zorgverzekering opzeggen tot de eerste
dag van de maand volgende op de maand waarop de wijziging in werking
is getreden;.
2. Het vierde en vijfde lid worden vervangen door:
4. Een opzegging als bedoeld in het tweede lid gaat in met ingang van:
a. de dag waarop de verzekerde krachtens de andere zorgverzekering
verzekerd wordt, indien de opzegging voorafgaande aan laatstbedoelde
dag door de zorgverzekeraar is ontvangen;
b. de eerste dag van de tweede kalendermaand volgende op de dag
waarop de verzekeringnemer heeft opgezegd, in andere gevallen.
5. Een opzegging als bedoeld in het derde lid, onderdeel a, gaat in met
ingang van:
a. de dag waarop de wijziging in werking zal treden, indien de opzegging voor die dag door de zorgverzekeraar is ontvangen;
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b. de dag waarop opzegging door de zorgverzekeraar is ontvangen,
indien deze ligt op of na de dag waarop de wijziging in werking is
getreden.
6. Een opzegging als bedoeld in het vijfde lid, onderdeel b, werkt,
indien artikel 5, vijfde lid, onderdeel b, van toepassing is, terug tot en met
de dag waarop de wijziging in werking is getreden.
Toelichting
Dit amendement biedt verzekerden de mogelijkheid om niet alleen in
december maar ook nog in de maand januari hun basisverzekering op te
zeggen, met terugwerkende kracht tot 1 januari van hetzelfde jaar. Het is
immers van belang dat mensen hun oude zorgverzekeringen pas
opzeggen als zij hun nieuwe zorgverzekeringen zorgvuldig uitgezocht
hebben en daar ook daadwerkelijk geaccepteerd zijn.
Heemskerk
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