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Besluit van  

 

houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het Zvw-pgb 

 

 

 

 

 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 

                                   , kenmerk                         ; 

 

Gelet op artikel 13a, vijfde en zesde lid, van de Zorgverzekeringswet; 

 

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van         , 

no.                                            ); 

 

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

van (                                          ), (                                            ); 

 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

 

 

Artikel I 

 

Onder vernummering van paragraaf 1a tot 1b wordt na artikel 2.15 van het Besluit 

zorgverzekering een paragraaf ingevoegd, luidende: 

 

§ 1a. Het Zvw-pgb 

 

Artikel 2.15a 

 

1. Met het Zvw-pgb kan worden vergoed verpleging en verzorging als bedoeld in artikel 

2.10. 

2. Met het Zvw-pgb kan tevens worden vergoed verblijf als bedoeld in artikel 2.12 voor 

zover gepaard gaande met verpleging en verzorging die op grond van artikel 2.10, 

tweede lid, valt onder de zorg voor verzekerden tot achttien jaar. 
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Artikel 2.15b 

 

Tenzij het zorg betreft waarop de artikelen 50 tot en met 56 van de Wet marktordening 

gezondheidszorg van toepassing zijn, kunnen bij ministeriële regeling bedragen worden 

vastgesteld die ten hoogste met een Zvw-pgb worden vergoed. 

 

Artikel 2.15c 

 

1. Onverminderd het tweede lid en andere bij wettelijk voorschrift gestelde voorwaarden 

of beperkingen alsmede in de zorgverzekering opgenomen voorwaarden wordt een 

Zvw-pgb verstrekt indien: 

a. de verzekerde naar het oordeel van de zorgverzekeraar in staat is te achten met 

het Zvw-pgb op doelmatige wijze te voorzien in toereikende zorg of andere 

diensten van goede kwaliteit, 

b. de verzekerde naar het oordeel van de zorgverzekeraar in staat is te achten op 

eigen kracht of met hulp van een vertegenwoordiger, de aan het Zvw-pgb 

verbonden taken en verplichtingen op verantwoorde wijze uit te voeren, 

c. de verzekerde naar het oordeel van de zorgverzekeraar in staat is te achten op 

eigen kracht of met hulp van een vertegenwoordiger, de door hem verkozen 

zorgaanbieders op zodanige wijze aan te sturen en hun werkzaamheden op elkaar 

af te stemmen, dat sprake is of zal zijn van verantwoorde zorg en 

d. de verzekerde naar het oordeel van de zorgverzekeraar in staat is op eigen kracht 

of met hulp van een vertegenwoordiger te motiveren dat hij de zorg met een Zvw-

pgb geleverd wil en kan krijgen. 

2. Onverminderd andere bij wettelijk voorschrift gestelde voorwaarden of beperkingen 

alsmede in de zorgverzekering opgenomen voorwaarden wordt het Zvw-pgb 

geweigerd indien: 

a. de verzekerde bij de eerdere verstrekking van een Zvw-pgb niet in staat is 

gebleken zich op eigen kracht of met hulp van een vertegenwoordiger te houden 

aan de aan het Zvw-pgb verbonden taken en verplichtingen; 

b. de verzekerde blijkens de basisregistratie personen niet beschikt over een 

woonadres; 

c. de verzekerde rechtens zijn vrijheid is ontnomen; 

d. de vertegenwoordiger van de verzekerde niet voldoet aan regels inhoudende 

beperkingen of eisen die bij ministeriële regeling aan de kring van 

vertegenwoordigers kunnen worden gesteld in het belang van de bescherming van 

de verzekerde of van het waarborgen van de hulp, bedoeld in het eerste lid, 

onderdeel b, c en d. 

3. De zorgverzekeraar neemt in zijn modelovereenkomst geen andere voorwaarden en 

weigeringsgronden op ten aanzien van de persoon van de verzekerde of zijn 

vertegenwoordiger dan vermeld in het eerste en tweede lid. 

4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de 

voorwaarden en weigeringsgronden ten aanzien van de persoon van de verzekerde of 

zijn vertegenwoordiger. 

 

Artikel II 

 

De artikelen 8.1.5, onderdeel A, en 10.9 van het Besluit langdurige zorg vervallen. 

 

Artikel III 

 

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de 

verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. 
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Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het 

Staatsblad zal worden geplaatst. 

 

 

 

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 

 

 

 

 

 

 

 


