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Wanneer kan een zorgverzekeraar nog een vordering indienen bij een apotheker?

Auteur Frans Moss, jurist knmp 

Hoe lang mag en kun je wachten 
met het instellen van een claim? 
Binnen hoeveel jaar dien je een 
rekening aan een patiënt te sturen? 
Anders gezegd: wanneer kan een 
patiënt met succes stellen: apothe
ker, u bent te laat met het indienen 
van de vordering. De vraag speelt 
ook bij het declaratieverkeer met 
zorgverzekeraars. 

Hoe lang kun je als apotheker nog 
declaraties indienen bij een zorgver-
zekeraar zonder dat die kan stellen: 
jammer, u bent te laat. Meestal heeft 
de zorgverzekeraar in het contract 
bedongen dat u binnen een jaar uw 
vordering moet indienen. Doet u dat 
later, dan zal – bijzondere omstandig-
heden of nadere afspraken daargelaten 
– de zorgverzekeraar, op grond van 
de overeenkomst, afhandeling en dus 
betaling mogen weigeren. 
Maar wat als er geen bepaling in het 
contract staat die de termijn van afhan-
deling en betaling beperkt? Dan gelden 
de wettelijke termijnen van verjaring. 
De belangrijkste zijn opgenomen in 
boek 3 van het Burgerlijk Wetboek 
(bw). De normale termijn is twintig 
jaar. Maar contractpartijen kunnen in 
een contract uitzonderingen overeenko-
men, zoals zorgverzekeraars dat doen. 
Daarnaast maakt de wet de volgende 
uitzonderingen: een aantal (rechts)vor-
deringen kent een termijn van vijf jaren:
• nakoming van een verbintenis tot 
geven of doen;
• betaling van periodieke schulden;
• onverschuldigde betaling;
• schadevergoeding (bij sommige vor-
men van schadevergoedingen geldt 

een langere termijn, bijvoorbeeld bij 
milieuschade en asbestschade);
• betalen van bedongen boete; 
• ontbinding, herstel tekortkoming, 
ongedaanmaking na ontbinding.

terugvorderingen
De verjaring bij onverschuldigde be-
taling speelt bijvoorbeeld bij terugvor-
deringen door zorgverzekeraars van 
betaalde declaraties of voorschotten. 
Dan geldt een termijn van vijf jaren. 
Dus als een zorgverzekeraar bij u aan-
klopt met een vordering van meer dan 
vijf jaar oud, dan kunt u op uw beurt 
stellen: jammer, u bent te laat.
Verjaring betekent niet dat de vor-
dering niet meer bestaat. Die blijft 
bestaan, maar kan niet meer in rechte 
worden afgedwongen. Er blijft, wat 
juristen noemen, een natuurlijke ver-
bintenis bestaan, die juridisch tot niets 
verplicht.

Er zijn uitzonderingen. Als er fraude 
is gepleegd, dus opzettelijk en in strijd 
met de wet is gedeclareerd, dan geldt 
de lange termijn van twintig jaar. 
Daarnaast kan de verjaringstermijn 
worden gestuit. Stuiting betekent dat 
de verjaringstermijn is afgebroken. 
U kunt er geen beroep meer op doen 
(althans niet met juridisch succes).
Dat geldt bij:
• instellen van een rechtsvordering;
• schriftelijke aanmaning of 
schriftelijke mededeling, waarin de 
schuldeiser zich ondubbelzinnig het 
recht voorbehoudt;
• erkenning van het recht (door de 
schuldenaar).
Kortom, verjaring kan een rol spelen 
bij tal van vorderingen die u in de 
praktijk tegenkomt. Let erop. Bij 
vragen kunt u de knmp-juristen 
bellen of mailen: juridischezaken@
knmp.nl.  

over claims, declaraties,
vorderingen en verjaring …

het Burgerlijk Wetboek over verjaring

Artikel 3:309 bw 
Een rechtsvordering uit onverschuldigde betaling verjaart door verloop van vijf 
jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de schuldeiser zowel 
met het bestaan van zijn vordering als met de persoon van de ontvanger is 
bekend geworden en in ieder geval twintig jaren nadat de vordering is ontstaan. 

De juridische basis van de vordering van zorgverzekeraars is het leerstuk van 
de onverschuldigde betaling:
Artikel 6:203 bw 
1. Degene die een ander zonder rechtsgrond een goed heeft gegeven, is ge
rechtigd dit van de ontvanger als onverschuldigd betaald terug te vorderen.
2. Betreft de onverschuldigde betaling een geldsom, dan strekt de vordering tot 
teruggave van een gelijk bedrag.
3. Degene die zonder rechtsgrond een prestatie van andere aard heeft verricht, 
heeft eveneens jegens de ontvanger recht op ongedaan making daarvan.
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