
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

B VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VOLKSGEZOND-
HEID, WELZIJN EN SPORT1

Vastgesteld 2 november 2006

Het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel heeft de commissie
aanleiding gegeven tot het maken van de volgende opmerkingen en het
stellen van de volgende vragen.

De leden van de fractie van de PvdA merken op dat zij zich de administra-
tieve aanpassing goed kunnen voorstellen en dat daarmee het werk voor
de verzekeraars wordt vereenvoudigd. Wel vragen zij zich af of deze
vereenvoudiging ook wel zo eenvoudig uitpakt voor de verzekerden.
Immers de consument heeft niet zo heel veel tijd om zijn verzekering op
wijzigingen te controleren, zich in andere verzekeringen te verdiepen en
een eventuele overstap naar een andere verzekeraar te maken. Daar komt
nog bij dat hij of zij niet dadelijk tot handelen over zal gaan en de maand
december minder werkbare dagen kent. Zal dit voorstel, zo vragen deze
leden zich af, bij veel consumenten de indruk wekken dat zij voor 1 januari
zowel hun oude verzekering moeten hebben opgezegd en een nieuwe
hebben afgesloten.

In combinatie met de dreiging van de boete zullen consumenten wellicht
eerder overgaan tot het maken van een overhaaste beslissing, ook kunnen
zij besluiten om «op safe te spelen» en toch maar niet van verzekeraar te
veranderen. Om te kunnen beoordelen, of deze wet uitsluitend een admi-
nistratieve vereenvoudiging is, zouden de leden van de PvdA-fractie
willen weten welke termijn zal worden gesteld bij de mogelijkheid tot het
wisselen van verzekeraar. Deze leden vragen zich af of gelet op de bepa-
lingen in dit wetsvoorstel de duur van de overstapperiode, tot 1 februari,
wel voldoende eenduidig is en de consument daardoor voldoende tijd
heeft voor een weloverwogen keuze.

1 Samenstelling:
Leden: Werner (CDA), Van Leeuwen (CDA),
voorzitter, Van den Berg (SGP), Dupuis (VVD),
Swenker (VVD), plv. voorzitter, Hamel (PvdA),
Nap-Borger (CDA), Slagter-Roukema (SP),
Schouw (D66),, Putters (PvdA) en Thissen
(GL).
Plv. leden: Pastoor (CDA), Klink (CDA),
Schuurman (CU), Kalsbeek-Schimmelpenninck
van der Oije (VVD), Van den Broek-Laman Trip
(VVD), Doesburg (PvdA), Van de Beeten (CDA),
Meulenbelt (SP), Schuyer (D66), Linthorst
(PvdA) en Van der Lans (GL).
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Vertrouwende, dat deze vragen volledig en tijdig zullen worden beant-
woord, acht de commissie de openbare beraadslaging over het onderha-
vige wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Van Leeuwen

De griffier van de commissie,
Janssen
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