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Geschillencommissie Zorgverzekeringen (mr. H.A.J. Kroon, mr. L. Ritzema, en mr. M.T.C.J. Nauta-Sluijs)

1.

Partijen
A te B, hierna te noemen: verzoeker, vertegenwoordigd door C te D,
tegen
VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem, hierna te noemen: de ziektekostenverzekeraar.

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Op 21 december 2020 heeft verzoeker per brief de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (hierna:
de commissie) gevraagd een bindend advies uit te brengen. Op 13 januari 2021 heeft verzoeker zijn
verzoek nader toegelicht.

2.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft op 14 januari 2021 per brief zijn standpunt aan de commissie
uitgelegd. Een kopie van deze brief is op 14 januari 2021 aan verzoeker gezonden, waarbij hij in de
gelegenheid is gesteld hierop te reageren.

2.3.

Verzoeker heeft op 14 januari 2021 per brief gereageerd en zijn verzoek nader toegelicht. Een kopie
van deze brief is op 14 januari 2021 aan de ziektekostenverzekeraar gezonden, waarbij hij in de
gelegenheid is gesteld hierop te reageren.

2.4.

De ziektekostenverzekeraar heeft op 15 januari 2021 en op 22 januari 2021 per brief gereageerd
en zijn standpunt nader toegelicht. Kopieën van deze brieven zijn op 26 januari 2021 aan verzoeker
gezonden.

2.5.

Verzoeker en de ziektekostenverzekeraar zijn op 24 februari 2021 gehoord.

3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzoeker was van 2016 tot en met 2020 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen
ziektekosten op grond van de verzekering VGZ Ruime Keuze (hierna: de zorgverzekering). In 2020
was verzoeker tevens aanvullend verzekerd op grond van de verzekeringen VGZ Zorgt Best en VGZ
Zorgt Tand Beter (hierna gezamenlijk te noemen: de aanvullende ziektekostenverzekering).

3.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft aan verzoeker in de jaren 2016 tot en met 2020 een
persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (hierna: PGB vv) toegekend.

3.3.

De ziektekostenverzekeraar heeft op 30 september 2020 per brief aan verzoeker meegedeeld dat
hij een rechtmatigheidsonderzoek is gestart met betrekking tot het PGB vv over de periode van 1
januari 2016 tot en met 30 september 2020. In deze periode heeft verzoeker persoonlijke verzorging
ontvangen van zijn zoon, van zijn vrouw, handelend onder de naam [onderneming A] en van een
derde zorgverlener, handelend onder de naam [onderneming B] en later [onderneming C].
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3.4.

Op 24 november 2020 heeft de ziektekostenverzekeraar per brief aan verzoeker meegedeeld
wat zijn bevindingen zijn op grond van het rechtmatigheidsonderzoek. Verzoeker is daarbij in de
gelegenheid gesteld hierop te reageren. Van deze mogelijkheid heeft verzoeker gebruik gemaakt. In
het dossier bevindt zich een ongedateerde reactie per brief.

3.5.

De ziektekostenverzekeraar heeft op 17 december 2020 per brief de uitkomsten van het
rechtmatigheidsverzoek met verzoeker gedeeld. De ziektekostenverzekeraar heeft meegedeeld dat
hij van een verzoeker (i) een bedrag van € 61.769,30 terugvordert en dat (ii) zijn persoonsgegevens
zijn opgenomen in het interne incidentenregister voor een periode van 8 jaren.

3.6.

Verzoeker heeft de ziektekostenverzekeraar om heroverweging van deze beslissing gevraagd. Op
24 december 2020 heeft de ziektekostenverzekeraar per brief aan verzoeker meegedeeld dat hij zijn
beslissing handhaaft.

4.

Geschil

4.1.

Verzoeker heeft aan de commissie gevraagd te beslissen dat:
(i) de ziektekostenverzekeraar het bedrag van € 61.769,30 niet (volledig) mag terugvorderen;
(ii) de ziektekostenverzekeraar zijn gegevens niet mag opnemen in het incidentenregister.

4.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft verweer gevoerd tegen dit verzoek.

5.

Bevoegdheid van de commissie

5.1.

De commissie is bevoegd van het geschil kennis te nemen en daarover bindend advies uit
te brengen, zowel ten aanzien van de zorgverzekering als ten aanzien van de aanvullende
ziektekostenverzekering. Dit blijkt uit artikel 10 van de voorwaarden van de zorgverzekering en
artikel 7 van de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering.

6.

Beoordeling

6.1.

De relevante bepalingen uit de Zorgverzekeringswet (Zvw), het Besluit zorgverzekering (Bzv) en de
Regeling zorgverzekering (Rzv) over het PGB vv zijn vermeld in de bijlage bij dit bindend advies.
Verder zijn hierin de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden opgenomen. Ook zijn de relevante
bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek (BW) vermeld. De bijlage maakt deel uit van het bindend
advies.

6.2.

Verzoeker heeft aangevoerd dat de ziektekostenverzekeraar ten onrechte tot de conclusie is
gekomen dat de zorgverlener bij wie hij zorg heeft ingekocht met het PGB vv het formele tarief niet
in rekening mocht brengen. Niet in de verzekeringsvoorwaarden, maar in het toepasselijke PGBreglement van de ziektekostenverzekeraar is beschreven wanneer een zorgverlener kwalificeert als
een informele of een formele zorgverlener. Vanaf 2016 staat in de betreffende reglementen dat een
formele zorgverlener moet beschikken over een inschrijving in het Handelsregister op grond van
de juiste SBI-codes en dat deze moet beschikken over een juiste AGB-code. Zijn zorgverleners [onderneming B] en [onderneming C] - voldoen aan deze eisen en mogen dus het formele tarief in
rekening brengen. In dit verband verwijst verzoeker naar de facturen en de uittreksels van de Kamer
van Koophandel van deze zorgverleners. De ziektekostenverzekeraar beroept zich erop dat een
formele zorgverlener tevens moet beschikken over 'het juiste diploma'. Een dergelijke eis is echter
pas opgenomen in het PGB-reglement 2020. Over deze wijziging werd verzoeker niet geïnformeerd,
zodat hij hiervan niet tijdig op de hoogte was.
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Verder heeft verzoeker aangevoerd dat hij per e-mail navraag heeft gedaan bij verschillende
zorgverzekeraars of zijn zorgaanbieders daar het formele tarief in rekening zouden mogen
brengen in het kader van het PGB vv. Deze zorgverzekeraars hanteren dezelfde voorwaarden
als de ziektekostenverzekeraar. De vraag is door alle zorgverzekeraars bevestigend beantwoord.
Overigens is deze vraag ook door de klantenservice van de ziektekostenverzekeraar bevestigend
beantwoord.
Daarnaast heeft verzoeker opgemerkt dat de ziektekostenverzekeraar de commissie op het
verkeerde been lijkt te zetten door op te merken dat het bij de zorgverlener(s) in kwestie feitelijk gaat
om de vriendin van zijn zoon, dat zij daar inwoont en dat zijn zoon een aanmerkelijk belang heeft in
de voornoemde ondernemingen. Hiermee lijkt de ziektekostenverzekeraar de indruk te wekken dat
sprake is van schimmige constructies om met PGB-gelden om te gaan. Dit alles is misleidend en
wordt met klem door verzoeker betwist.
6.3.

De ziektekostenverzekeraar heeft aangevoerd dat in de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden van
2017 tot en met 2020 is vermeld dat verpleging en verzorging, als bedoeld in artikel 2.12 Bzv, mag
worden verleend door een verpleegkundig specialist, een verpleegkundige, een verzorgende niveau
3 of een verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG-er). In de toepasselijke 'Reglementen
Zvw-pgb' is nader uitgewerkt wanneer een verzekerde aanspraak kan maken op een PGB vv. Het
reglement staat niet op zichzelf, maar moet in samenhang met de verzekeringsvoorwaarden worden
gelezen. Dit blijkt uit artikel 1 van het reglement (2017-2020). In de reglementen is opgenomen dat
onder informele zorgverleners, zorgverleners vallen die:
- een bloed- of aanverwant in de 1e of 2e graad zijn, en/of;
- niet zijn ingeschreven als verpleegkundige in het register, bedoeld in artikel 3 van de wet BIG, voor
het uitoefenen van een beroep voor het verlenen van zorg en/of;
- geen inschrijving hebben in het Handelsregister of niet met de SBI codes 86, 87 of 88 staan
geregistreerd als zorgverlenende organisatie in het Handelsregister
Zorgverleners die geen informele zorgverlener zijn, worden aangemerkt als formele zorgverlener.
In het reglement 2020 is daarnaast vermeld, dat de zorgverlener moet beschikken over het juiste
diploma (verzorgende/verpleegkundige) en aantoonbaar moet voldoen aan de kwaliteitseisen
op het gebied van werkervaring en deskundigheid. Deze bepaling is geen 'nieuwe' voorwaarde
waaraan moet worden voldaan, maar slechts een nadere uitwerking van de voorwaarden die reeds
bestonden. Hierover hoefde de ziektekostenverzekeraar verzoeker dus niet apart te informeren.
Overigens is verzoeker voorafgaand aan ieder jaar geïnformeerd over de wijzigingen in de
verzekeringsvoorwaarden. In dit verband verwijst de ziektekostenverzekeraar naar de brieven die
aan verzoeker zijn gezonden.
Aan verzoeker is in de periode van 10 maart 2017 tot en met 31 oktober 2020 persoonlijke
verzorging verleend door zijn partner, die handelde onder de naam [onderneming A] en door een
zorgverlener die handelde onder de naam [onderneming B] en later [onderneming C]. Door deze
organisaties is het formele tarief in rekening gebracht en dat was niet toegestaan. Door verzoeker
is erkend dat zijn partner niet het formele tarief in rekening mocht brengen, maar het informele
tarief. Dit betekent dat het verschil tussen deze tarieven terecht wordt teruggevorderd, omdat dit
onverschuldigd aan verzoeker is betaald.
Niet is gebleken dat de andere zorgverlener een BIG-registratie heeft of een gekwalificeerd
verzorgende of verpleegkundige is. Dat de organisaties waaronder zij handelde wél beschikken over
een AGB-code en een inschrijving in het Handelsregister doet hier niet aan af. Zou dit afdoende zijn,
dan zou in theorie iedere medewerker van deze organisaties, zoals de directeur, de medewerker
financiën, het secretariaat of de schoonmaker, het formele tarief in rekening mogen brengen. Dat
is niet het geval. Met andere woorden kan een zorgverlener alleen het formele tarief declareren als
deze beschikt over het juiste diploma én een persoonlijke AGB-code heeft óf is ingeschreven in het
Handelsregister met de juiste SBI-codes. Omgekeerd is niet iedereen met een inschrijving in het
Handelsregister met de juiste SBI-codes een zorgverlener die het formele tarief in rekening mag
brengen. Dit betekent dat de zorgverlener in kwestie niet het formele tarief, maar het informele tarief
moest hanteren en dat het verschil tussen deze tarieven terecht wordt teruggevorderd.
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Terugvordering PGB vv
6.4.

De ziektekostenverzekeraar heeft zijn terugvordering gebaseerd op de zorg die van 10 maart 2017
tot en met 31 oktober 2020 is geleverd door [onderneming A], [onderneming B] en [onderneming C],
zodat het oordeel van de commissie in beginsel beperkt zal blijven tot deze periode.

6.5.

De commissie overweegt dat in de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden uit 2017 tot en met
2020 is beschreven wanneer en onder welke voorwaarden aanspraak bestaat op verpleging en
verzorging. Als een verzekerde voldoet aan de genoemde voorwaarden kan deze ervoor kiezen
de zorg in natura af te nemen of deze zorg zelf in te kopen met een PGB vv. In het 'Reglement
persoonsgebonden budget verpleging en verzorging' van de ziektekostenverzekeraar (hierna:
het reglement) is beschreven aan welke voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te
komen voor een PGB vv. In het reglement is tevens vermeld wanneer een zorgverlener het (lagere)
informele tarief in rekening mag brengen of het (hogere) formele tarief.
In artikel 1 van het reglement (2017-2020) staat dat in de verzekeringsvoorwaarden niet tot in
detail is geregeld wanneer en onder welke voorwaarden recht bestaat op een PGB vv en dat
dit nader is uitgewerkt in het reglement. Verder is vermeld dat het reglement deel uitmaakt van
de verzekeringsvoorwaarden. Dit betekent dat het reglement niet op zichzelf staat, maar dat de
verzekeringsvoorwaarden en het reglement in samenhang met elkaar moeten worden gelezen.

6.6.

In de toepasselijke reglementen is beschreven hoe het onderscheid tussen een informele
zorgverlener en een formele zorgverlener moet worden gemaakt. In het reglement (2017-2019) is voor zover hier relevant - hierover het volgende opgenomen:
"7.2 Hoogte en omvang declaratie
(...)
3. Onder informele zorgverleners vallen zorgverleners die:
a. een partner, bloed- of aanverwant in de 1e of 2e graad is en/of;
b. niet is ingeschreven als verpleegkundige in het register, bedoeld in artikel 3 van de wet BIG, voor
het uitoefenen van een beroep voor het verlenen van zorg en/of;
c. geen inschrijving hebben in het Handelsregister of niet met de SBI codes 86, 87 of 88 staan
geregistreerd als zorgverlenende organisatie in het Handelsregister."
4. Formele zorgverleners zijn alle zorgverleners die niet als informele zorgverlener worden
aangemerkt. U kunt maximaal de in artikel 7.2.1. genoemde tarieven declareren voor formele
zorgverleners. Hiervoor is het noodzakelijk dat u bij uw aanvraag voor het pgb vv en bij elke
declaratie de AGB-code van uw zorgverlener vermeldt.
In het reglement 2020 is - voor zover hier relevant - het volgende opgenomen:
"7.2 Hoogte en omvang declaratie
(...)
3. Onder informele zorgverleners vallen zorgverleners die:
a. een partner, bloed- of aanverwant in de 1e of 2e graad zijn en/of;
b. niet zijn ingeschreven als verpleegkundige in het register, bedoeld in artikel 3 van de wet BIG,
voor het uitoefenen van een beroep voor het verlenen van zorg en/of;
c. geen inschrijving hebben in het Handelsregister of niet met de SBI codes 86, 87 of 88 staan
geregistreerd als zorgverlenende organisatie in het Handelregister.
4. Formele zorgverleners zijn alle zorgverleners die niet als informele zorgverlener worden
aangemerkt. U kunt maximaal de in artikel 7.2.1. genoemde tarieven declareren voor formele
zorgverleners. Hiervoor is het noodzakelijk dat u bij uw aanvraag voor het Zvw-pgb en bij elke
declaratie de AGB-code van uw zorgverlener vermeldt. Alleen de AGB-codes uit de categorieën 41
zzp-er wijkverpleging, 42 zorgaanbieders, 75 thuiszorginstellingen, 91
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verpleegkundigen of 98 declaranten/servicebureaus/zorgverzekeraars worden geaccepteerd. Uw
zorgverlener moet daarnaast beschikken over het juiste diploma (verzorgende/verpleegkundige)
en aantoonbaar voldoen aan de kwaliteitseisen op het gebied van werkervaring en deskundigheid.
Wij kunnen bij u het diploma van uw formele zorgverlener opvragen, op basis waarvan wij kunnen
controleren of uw zorgverlener bevoegd is tot het verlenen van verpleging en verzorging op basis
van het formele tarief. (...)"

6.7.

Verzoeker heeft in de periode van 10 maart 2017 tot en met 31 oktober 2020 zorg ontvangen
van zijn vrouw, die handelde onder de naam [onderneming A]. Tussen partijen is niet in geschil
dat zij niet het formele tarief in rekening mocht brengen, maar slechts het informele tarief. Het
verschil tussen deze twee tarieven mag door de ziektekostenverzekeraar van verzoeker worden
teruggevorderd. Het formele tarief is namelijk onverschuldigd betaald.

6.8.

Aan verzoeker is in de periode van 10 maart 2017 tot en met 31 oktober 2020 tevens zorg verleend
door een zorgverlener die handelde onder de naam [onderneming B] en later [onderneming
C]. Deze zorgverlener is geen partner of bloed- of aanverwant van verzoeker. Zij is ook niet
ingeschreven als verpleegkundige in het BIG-register. De zorgverlener beschikt echter wél voor
beide ondernemingen over een inschrijving in het handelsregister als beschreven in artikel 7.2,
onder 3, sub c en een AGB-code als genoemd in artikel 7.2, onder 4 van het reglement. Partijen
verschillen van mening over het antwoord op de vraag of deze zorgverlener daarmee als formele
zorgverlener is aan te merken en het formele tarief in rekening mag brengen. Hierover overweegt de
commissie het volgende.

6.9.

Uit de stellingen van de ziektekostenverzekeraar begrijpt de commissie dat in de visie van de
ziektekostenverzekeraar een redelijke uitleg van de verzekeringsvoorwaarden in samenhang met
het reglement met zich mee brengt dat alleen de gekwalificeerde en gediplomeerde zorgverleners
die in de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden zijn genoemd het formele tarief in rekening mogen
brengen. Dit blijkt echter niet duidelijk uit de voorwaarden van de zorgverzekering of het reglement
(2017-2019).
Artikel 7.2 van het reglement maakt een onderscheid tussen een formele zorgverlener en het door
deze in rekening te brengen tarief enerzijds en een informele zorgverlener en het door deze in
rekening te brengen tarief anderzijds. Artikel 7.2.3 definieert wie als informele zorgverlener wordt
aangemerkt onder vermelding van de eisen waaraan deze niet behoeft te voldoen om het voor hem
geldende tarief in rekening te brengen. Ingevolge artikel 7.2.4 zijn alle zorgverleners die niet zijn
aan te merken als informele zorgverleners te beschouwen als formele zorgverleners. Zij kunnen het
formele tarief in rekening brengen mits zij voldoen aan de eisen als genoemd in artikel 7.2.3 en 7.2.4
reglement.
Voor een verzekerde valt niet ondubbelzinnig uit de voorwaarden van de zorgverzekering en de
artikelen 7.2.3 en 7.2.4 van het reglement af te leiden dat een zorgverlener pas als een formele
zorgverlener is aan te merken, als deze een zorgverlener is als genoemd in de toepasselijke
voorwaarden van de zorgverzekering én voldoet aan de voorwaarden die zijn genoemd in het
reglement. Evenmin is hieruit ondubbelzinnig af te leiden dat een informele zorgverlener geen
zorgverlener hoeft te zijn als genoemd in de voorwaarden van de zorgverzekering, maar alsnog
zorg mag verlenen in het kader van het PGB vv en hiervoor het informele tarief in rekening mag
brengen. Daarbij neemt de commissie mede in overweging dat het reglement met ingang van
1 januari 2020 juist op dit punt is aangepast, door in artikel 7.4 op te nemen dat een zorgverlener
ook moet beschikken over een diploma van een verzorgende en/of verpleegkundige en aantoonbaar
moet voldoen aan de kwaliteitseisen op het gebied van werkervaring en deskundigheid.
De uitleg die de ziektekostenverzekeraar geeft over de toepasselijke voorwaarden van de
zorgverzekering en het reglement (2017-2019) kan dan ook niet worden gevolgd, nu voor
een verzekerde deze uitleg niet zonder meer duidelijk kan zijn. Het beginsel van contra
proferentem (art. 6:238, tweede lid, BW) brengt dan met zich mee dat bepalingen die op meerdere
manieren kunnen worden uitgelegd - zoals ook in het onderhavige geval - in het nadeel van de
ziektekostenverzekeraar moeten worden uitgelegd.
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6.10.

Artikel 7.4 van het reglement is in 2020 gewijzigd, ten opzichte van het reglement in 2019. Aan het
artikel is de volgende tekst toegevoegd:
"(...) Alleen de AGB-codes uit de categorieën 41 zzp-er wijkverpleging, 42 zorgaanbieders, 75
thuiszorginstellingen, 91 verpleegkundigen of 98 declaranten/servicebureaus/zorgverzekeraars
worden geaccepteerd. Uw zorgverlener moet daarnaast beschikken over het juiste diploma
(verzorgende/verpleegkundige) en aantoonbaar voldoen aan de kwaliteitseisen op het gebied
van werkervaring en deskundigheid. Wij kunnen bij u het diploma van uw formele zorgverlener
opvragen, op basis waarvan wij kunnen controleren of uw zorgverlener bevoegd is tot het verlenen
van verpleging en verzorging op basis van het formele tarief."

6.11.

Verzoeker heeft in dit verband aangevoerd dat hij niet (tijdig) over de wijzigingen in de
verzekeringsvoorwaarden in 2020 is geïnformeerd. Dit is door de ziektekostenverzekeraar
gemotiveerd betwist. De commissie overweegt dat sprake is van een ingrijpende wijziging in
de verzekeringsvoorwaarden. In die zin betreft het een wijziging die mogelijk ten nadele van de
verzekeringnemers was. In ieder geval voor verzekeringsnemers die - zoals verzoeker - een
overeenkomst hebben met een zorgaanbieder die aan de formele eisen voldoet, maar voor de
feitelijke zorgverlening gebruik maken van een persoon die niet langer voldoende gekwalificeerd is,
zodat het formele tarief niet langer in rekening mag worden gebracht.

6.12.

De commissie overweegt dat indien verzekeringsvoorwaarden ten nadele van de verzekerden
worden gewijzigd, is een zorgverzekeraar gehouden zijn verzekeringnemers hierover te
informeren op grond van artikel 7:940, vierde lid, BW. Hieruit volgt dat het moet gaan om (i) het
uitdrukkelijk en ondubbelzinnig informeren van de verzekeringnemers over de wijzigingen van
de verzekeringsvoorwaarden (ii) onder verwijzing naar de grondslag van deze wijziging en (iii)
met vermelding van de mogelijkheid om de ziektekostenverzekering op te zeggen (zie: GcZ,
18 december 2019, SKGZ201900485 en GcZ, 8 juli 2020, SKGZ 202000025, te raadplegen op
www.kpzv.nl, alsmede de beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van
18 maart 2015, nr. 2015-090 en van 13 februari 2017, nr. 2017-114, te raadplegen op www.kifid.nl).
Verder verwijst de commissie naar artikel 9 van de Regeling informatieverstrekking
ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-017) van de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa). Daarin is bepaald dat de ziektekostenverzekeraar de verzekerde tijdig moet informeren over
wijzigingen in de verzekeringsvoorwaarden die voor hem of haar nadelig zijn. Deze moeten worden
vermeld op de website en in het prolongatiepakket dat aan een verzekerde wordt gestuurd als de
wijzigingen ingaan per 1 januari, zoals in dit geval.

6.13.

Naar het oordeel van de commissie heeft de ziektekostenverzekeraar niet aan de hiervoor bedoelde
informatieverplichting voldaan. In het dossier bevindt zich een brief van de ziektekostenverzekeraar
aan verzoeker van 12 november 2019. Hierin is vermeld dat een wijzigingsoverzicht is bijgevoegd
met daarin de belangrijkste wijzigingen. Dit overzicht ontbreekt echter in het dossier. Daarnaast
wordt verwezen naar de website voor alle wijzigingen in de verzekeringsvoorwaarden. In de
schriftelijke communicatie worden de grondslag voor de wijziging en de opzeggingsmogelijkheid niet
vermeld. Afgezien daarvan impliceert de brief dat slechts een selectie van de wijzigingen, namelijk
'de belangrijkste wijzigingen', in het wijzigingsoverzicht zijn vermeld en bevat de brief verder slechts
een algemene verwijzing naar de website. Dit is naar het oordeel van de commissie onvoldoende.
Hiermee is verzoeker niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig over de wijzigingen die ten nadele van
hem zijn geïnformeerd. De commissie verbindt hieraan het gevolg dat de zorgverzekering in 2020
dezelfde dekking bood ten aanzien van verpleging en persoonlijke verzorging als in 2019. Dit
betekent dat de zorgverlener in kwestie ook in 2020 het formele tarief in rekening mochten brengen.

6.14.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de terugvordering ter zake de zorg die is verleend door
[onderneming B] en [onderneming C] in de periode van 10 maart 2017 tot en met 31 oktober 2020
onterecht is.
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6.15.

In artikel 2.4 van de voorwaarden van de zorgverzekering (2020) is vermeld dat in geval van
fraude de gegevens van een verzekerde kunnen worden opgenomen in het incidentenregister.
De ziektekostenverzekeraar heeft ter zitting verklaard dat verzoeker niet in dit register is
opgenomen, maar in de administratie slechts is opgenomen dat een rechtmatigheidsonderzoek
heeft plaatsgevonden. Hoewel dit niet overeenkomt met de maatregelen die door de
ziektekostenverzekeraar zijn vermeld in de brief van 17 december 2020, is hij verzoeker daarmee op
punt (ii) van zijn verzoek tegemoet gekomen.

6.16.

Dit leidt tot de navolgende beslissing.

7.

Bindend advies

7.1.

De commissie beslist dat:
(i) de ziektekostenverzekeraar het verschil tussen het formele tarief en het informele tarief van
verzoeker mag terugvorderen, voor zover dit ziet op de zorg die is gedeclareerd door [onderneming
A] in de periode van 10 maart 2017 tot en met 31 oktober 2020;
(ii) de ziektekostenverzekeraar het uitgekeerde PGB vv niet mag terugvorderen voor zover dit
ziet op de zorg die is gedeclareerd door [onderneming B] en [onderneming C] in de periode van
10 maart 2017 tot en met 31 oktober 2020;
(iii) de ziektekostenverzekeraar aan verzoeker het entreegeld van € 37,-- moet vergoeden.
Zeist, 6 april 2021,
H.A.J. Kroon
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1. Polisvoorwaarden
2. Nationale wet- en regelgeving
(bron: https://wetten.overheid.nl/zoeken)

202002343, pagina 9 van 9

!"""#$%&"#

'()485*85*97 *8+49,-.54*97 -** -/- 07 6449854644884941484**8**5
+44889*8548(2 - 44118848-/+49,-.51 4486*944*97 86*9485**8(
(38*4-/185*8*91465('/448+480*94485*85*97 *8+49,-.54*97 *885*85*84
546484+480*946*6**8465484-**486**87
*( 58*845**8480*94-* 448,-.594541488
(485*85*97 *84546484+480*946598496*94 *84*56548 4*97 *8498.
585*845**8480*948
0(-/+448- **8**5 448,-.589*854888484 -41488*4*97 *885*85*84
546484+480*94(
:(384 0+4946/1494148885416*854-/949486645548-/46 9/*8- ,-.5*9()4
6 9/*8- ,-.57*;7**6/** *8*4+4977489*9+49,-.5**894541484879448
5465480*94+4449(<68*+49484*844 4485 944 448,-.5-6989*85486*8189
44884-4,-.5**8**5/8 8484860847 *9146=(>40+19 44 4 44894148885416*.
857494486 9/*8=/**6*86/49445465948/45**5-/59(
?(@ 4*9946685*84+594*8- ,-.55**8-/9*8**854**5448,-.54 * 48
88484484 64585484585444 64451854+444954A8044(
=(B49549-9 4 1*6484/** 44148484859946/1 :'40474 *8+491*6484/** -**
+49,-.5*954946(
5(<6- 54414854- ,-.5 +49484*8+491*6484/** 48596*8-9- ,-.58**
*946**5(C- ,-.5*68*46*5854*5487D+49 8146/14 5E7**6D+49**89*6*548*954844148554484+491*6484/** *8498585*81*0+954-449E54446 D:5=E(<6
744 554406*44+4449*8- 8** *946**54,-.56489+499444649**649459449*648(
F()494148885449858548941185*8494148885416*85*8+49,-.5-90+4946/1**8
148** 547**19(
G(<6 45-** 448,-.5+4449**854**5*6588*9*+44494*6*640+9 4
45485*81948*8445+4449 +4977489*9448**8**5 448,-.584896*8
749445464498548()974954448*9+49,-.56*6 5487488494148885.
416*85685**9()95469849*6 - **8**54764 +4449**8545448*9- 5/44
546484DE6/49*484748(
H(@ 44414885*8+49,-.5 414848-/74949*448 4746448847464546484 *6
47468*9146F((I/*44844414885 4 47464546484 84**8**5484
44685*84484 44546484 (

JKL&"%&"M!#
JNO!!P&&Q"%!!QL&"

'(C189- 89*R406*448*8*4485*85*97 ,-.548- 94148885416*85 9**94746(
(@ 44854448 84664*4+*84685*8- 406**94 44148-/7 8 406**944764 94
54148(C189+494764 848 84-49449464480+40+4946/1/8  *548(@
+49406*448*8546448 47464546484 48 +49406*448*8546448
847464546484 49**9448* *9406**944764()489*R489*859*8- 5.
46484 089644948844794  8 406**944764(C189+49406**944764 -46 4 9
*6*4S/8.75485/8 84848(C+449489*R84974494 948(C749489*R-464-*48(
)4418848-/6*94 / *548(<6644854644454186/8749480*949466856
5.**8**548949477857*554406*44-48(
:(T464445189*66448*0+94*4406*448() 84885*8489*R54449**8*11945**8749
4/9+4*84489*R484546444485(
?(B49406*448*8*97**86884994549**8(<664484**-4146/1546444584848
789486*4548 =789487*5-4854406*44(
=(I/44148489*R946/1884847**8488**94554644/8 8944848
406**94()9857 448*094464469418848+484 +4941*8- ,-.5(
5(380*94946685484*6*94*844+4494**85*68*9146('(40+44860*47*8*54748948
4 64451854*5 *85/894844185-488494549+49,-.5()445*6*4+*814.
6/1*8- 5441485*6588*9*-484 941948 49994-48454*89+49*9146
 4 64585484585(
02345647489 4 8548485494 64585484585

 !"#$%"&"'
()* +7464546484 546484654847,-779,448.
/ 04 861244585.345674 4 
/ *4 64585.38569 4 
)* 8+7464546484 2897,-7,,63468 4  4:6,448 4 86124458548
4 64585)
4);84 8+7464546484 ,6648546484 4.
,)448 ,984664<+,,84=,8984(4+45,,1848>+?
)84918854:@448,64 644528548@49459464468,92464,84=49ABC6 @49
94+4848,844844  @49464848,8548>+?
:)54488:@185@4488@49D,8464594 +8497494EAB:4 9769F+99 9,,85445944,6
546484845,8,948@49D,8464594)
G)H7464546484 18,664546484 4849,68+7464546484 =48,,8547429)I289
7,-7,,648,9246F))()5484749,4484:6,448 +7464546484 )D4 @498,24<
612,91= ,,8,,5 @49J=<548146244:6,,944KCA<:4,8= 546484 47469)
K664484KCA<:4 94:,9454L8G( <4 =124 645856G5,,844 6F89@589466854865(
4 644528548+594:6,,8948>4:44,>54424,, =4854,::4 944)I= 546484
749,,8,,94:@22484 @4919467,M45484>4 64452854N48,,898,, 648,,8
42=,6949448 @49544,8=424,85484285@4)O1288481@4967,,8=
+7464546484  ,5486 ,=,,,8=128848:896448+= 546484 44599@49
464848,84 64585484585 ,,8@49+74649,4+)
8)J=46@49+7464,6@498+74649,4+18P,66<8<9,448Q)R9@98,98,,999,4+5448,844
29482894:6,4486,6=42544 6,9486429486,2,8945466,2,894,54848@674648)

ST!&'UV"%'U!#$%"&&

()I48946+4,89=4612 @4991549,648,84 54:89,:9444546484 )* 4 
849915,,8= :89,:946449,6854 6:@98564962884844894641274842948M1446
8:, 294848=49946124 4894N849,89@49J=<5=4849,,6)
)O118544:@957 :8964 9944487 ,994 946648,9454544:6,442,,=424<
61254644 4546484 4@44+954:89,:944488618749= 8:,94946685)R,,8,,9
28848=14467,95@4482=,6949,84546444544648)B848,894 , 8528848=1
,448@4445467,954 854492,8=48)
4)D494489446849544:6,444446,8= 549=98,,+6 ,8494248885 4484974454<
87488,, 44865484 44)
G)W489446944468542:@945=,, @497,-77 ,8@49J=<5=94 :@4486=9849
8 454)
8)X,,94548474=,,4889,9246184442485=,,48,8= 5442485,8
94 , 85 @4984848,889,Q48449,685,85)
7)K69146128@499486,8461+948=69844 449486,84546484MN8@486,8489
9,+:@+9461218 9474648)X,84 :@+94612494947785289489,Q,89486,84
546484MN4:6,448)
F)I7,5749= 546484 @5449,448,+ 4248)I49,,69,846+@494 :@69 48@499,4+,9
@44+9,+54 24848@497,-779,4+,9=145448)
9)I289= 485 8 8494,548,,85,,844 +,8448)R9448485,64468
,92464.946AO)

Y&'Z%[\&V%'$]'

()I4894 6:@97 4,+ ,24847,,29749= 546484 :@+94612,994645548854448<
27 948)B845444827 9749844 54,6 84748.
<XKO 545448 44244
<XKO 545448 546484
<46,949 484424448546484
<6 91,84444827 9
<=46245,6=4854644
<@49,,89,648,95,6=485464448 =46247748948
<=4629,4+,, 6949,648
<KCA<:4,6@49448+7464546484 494+9
<849424885 44244+M=4994612N494548=54 48546484
02345647489 4 8548485494 64585484585

X@CY>ZD[C>@\BAF]>?B^_A
,3$%%+

`abcdefghijgg
kealfemcnmgengoeapqamcnmgrsctdoealfemcnmu
v>KBIC>Z?KBJB^@C?F@]
:-&#!/0/$""0!$"!50!!%0/43"$"/".$"!"
/50.$<;$""$"%$"+w!#!30."5.#!;""%43"$!!%
!5%&#0"$"$48+90"#N%3$!04$"!;"#!!$%$&!!/+w!!50"%0x
/43"$#"$"""0!$"!!4&!y$"$S%$"$"S/0"$S$"%3&$"#0%4"0"
$"$"; 5#$"#&$T"%R%5"&%5"5"+:#;!!4&#!/!!%"
0/43"$/.$"%3.3$4#;540"""!!!/!/0$"/%!""5$"
'.$<0!!.%3#3$%."0"*+
2"!0!!40/43"$!/0"$""%$04$"!$""0/43"$4$"0.$<;
!;4$"!#3$%+z""%$04$"!'zV1*$%!"4$""!M{<-.$<%/4$%0".#!;"!
!%0/43"$"/".$"$"0."5"%43"$!!;"#!!$%$&!!/+2!4$%.$<
4$""%/40"".#!;"/5""!$&#!;89x33%!$"".$<#$+
:#;"&#!/!%3"$"$&$0!!0/$""|!;0!$"#;""!/"$%
!/%+w$"$&$-!%!!"#.!x0/43"$!;0/43"$%/&$$%+w%$"!0x
53"!/"!/0!!"$&#$<""0".!/%!/G/$"}G!$"P"+
,!/".%&#$<;!$3"!$#;$"S!50""33S5.$<%!"+
w$"$&$0!!0/$""0!$"0!!04"<!""M{<-!%!!"#.!x4$"x
0/43"$!;0/43"$%/&$$%+w%%5"5!3%"4$"%"!/"!/+w$
!/".%&#$<;!$"!$$%$"S!50""33S5.$<%!"+
~@CDFFAD?@[FA]@AB[J]?@KB?[
:43"0!!0/$""0!$"$""54$"4!5"0!!"0!$"$"0!50""/%!!"%.!"x
".3'/.*+:#;#$0!!0!!;!"!%55$""!$+:0$"$"#)5"/%!!"%.!""
.30/$""0!$"!"-40!!-"3$""54$"4!50!!"/.+,)5"
/%!!"%.!"".30/$""0!$"0$"3!/!"-.%$+
=>?@ABC>D>EF
G!!!"$"$%$&!+V$<40!!5$";!5$$"$4"{0"04$"%0!!-"+
 0123141256789 2 216051131

Hv
===B=v===

(3""!".$-5-$<0!!.;;"!"!0"4!5%#.."%!"U,!33
"4"$"53-%&#$<"$<4"0"4!%";5!."+
V$<40!!5$";!5$$"$4M+9"M+W0"04$"%0!!-"+

  ==

H>@CBIJAKBJBK@C@ELK
M+N$<";%$<&!&#$$%$"$"%&#0"$"#$%0"N!/%0"$$"O;%$<&!&#%P"
'NOQP*
8+N$<";R%$!#/3S!;"#/3S$T$%!;!#/3$$<"$%%;%$<&!&#+
7"!0$&#0"!!!"%&!"&!".$%0$"3!/!"-.%$+

= ~H X=

=>?@ABC>D>EF
G!!!"$"$%$&!+



!"#$%$%$&!'(()*+,(()-!./"#"0"1!%"2.%$%+2/!"
-.%$0$"34"/!556%+7"/!553389""%!"5""+:#;"&#!/
0!$"0"4!%"0!!'.$$".$<*#.-"+

P&</+-&/B&723=*3(+4&28&2+0&7223&F*386*4(+4&*+&7*31234(+4&+(*-&27*3=3@4*+&@@+&1234@@+:(*=*30&2>&@+=*3*+&9*-&B(*&
B()&4**+&27*3**+<290-&.*::*+&4*062-*+&7223&=*1*&1234%&A(-&(0&**+&:*=(+4&@60&:*=2*6=&(+&@3-(<*6&EQRE&6(=&I&'S%&J*+&
7*342*=(+4&7223&=*&<20-*+&7@+&1234&7*36**+=&=223&**+&1234@@+:(*=*3&9*-&B(*&B()&4**+&27*3**+<290-&.*::*+D&9@<*+&
B()&27*3&28&.*-&3*<*+(+4+/99*3&7@+&=*&7*31*<*3(+4+*9*3%
TUV!WWX
P&.**>-&7223@>&2+1*&-2*0-*99(+4&+2=(4&7223&=*&1234%&F223&=*&(+=(?@-(*&.**>-&/&4**+&7223@>4@@+=*&-2*0-*99(+4&
+2=(4%&Y**3&(+>239@-(*&27*3&.*-&@@+73@4*+&7@+&-2*0-*99(+4&7(+=-&/&(+&@3-(<*6&$%Z&7@+&=*1*&7223B@@3=*+%

[\]^_`abcdebf`\agh_ijk^l`bmg\lb̀jb_\nnomg\l
pqrprstUV uXvUX

w!xX!yXUu
P&.**>-&3*?.-&28&7*3620</+=(4*&1234D&(+?6/0(*>&7223;&*+&+@1234D&12@60&7*3620</+=(4*+&=*1*&86*4*+&-*&:(*=*+%&z+=*3&=*&
7*3620</+=(4*&1234&(0&22<&:*43*8*+&.*-&4*:3/(<&7@+&=*&7*3620<@9*3&@60&=*&:*7@66(+4&(+&**+&1(*<*+./(0&2>&**+&4*:223;
-*?*+-3/9&9*=(0?.&+22=1@<*6()<&(0%&
wvvUXUWy{!UU|
;&}3*?2+?*8-(*1234&,<(+=*3B*+0?2+0/6-5&
~60&/&**+&<(+=*3B*+0&.**>-D&</+-&/&4*:3/(<9@<*+&7@+&83*?2+?*8-(*1234%&G+&@3-(<*6&$$&8/+-&$&(0&@@+4*4*7*+&B@-&*3&
2+=*3&=*1*&1234&B23=-&7*30-@@+%
;&2/+0*6(+4&
~60&/&1B@+4*3&:*+-&*+&/&=*+<-&*327*3&29&**+&83*+@-@6*&0?3**+(+4&+@@3&@@+4*:23*+&@>B()<(+4*+&-*&6@-*+&=2*+D&=@+&
&
.**>-&/&(+&=*&9**0-*&4*7@66*+&**30-&**+&/(-4*:3*(=&4*083*<&9*-&/B&./(0@3-0D&7*3620</+=(4*&2>&9*=(0?.&08*?(@;
6(0-%&A(-&4*083*<&B23=-&22<&B*6&=*&?2/+0*6(+4&4*+2*9=%&G+&=(-&4*083*<&2+-7@+4-&/&(+>239@-(*&27*3&=*&(+.2/=&*+&
3*(<B()=-*&7@+&83*+@-@6*&0?3**+(+4%&P&</+-&=@+&B*627*3B24*+&**+&:*06/(-&+*9*+&2>&/&=*1*&0?3**+(+4&B(6-%&L*-&4@@-&
=@+&9*-&+@9*&29&=*&?29:(+@-(*-*0-&*+&=*&-B(+-(4;B*<*+&*?.2&,Jz&-3/?-/3**6&J?.20?28(0?.&z+=*312*<5%
;&A*&?29:(+@-(*-*0-D&=*&+(*-;(+7@0(*7*&83*+@-@6*&-*0-&,G}5&*+&=*&(+7@0(*7*&=(@4+20-(*<&@60&/&**+&9*=(0?.*&(+=(?@;
-(*&.**>-%&P&.**>-&22<&3*?.-&28&**+&G}&@60&/(-&**+&?29:(+@-(*-*0-&:6()<-&=@-&/&**+&@@+9*3<*6()<*&<@+0&.**>-&28&**+&
<(+=&9*-&**+&?.32920229@>B()<(+4%&P&.**>-&3*?.-&28&(+7@0(*7*&=(@4+20-(*<&,762<<*+-*0-&2>&73/?.-B@-*38/+?-(*5&
@60&/(-&**+&?29:(+@-(*-*0-&2>&G}&:6()<-&=@-&/&**+&@@+9*3<*6()<*&<@+0&.**>-&28&**+&<(+=&9*-&**+&?.32920229;
@>B()<(+4%
 0123141256789 2 216051131

w
   w T
T  

H@@-&/&+@@3&**+&1234@@+:(*=*3&B@@39**&B()&7223&=*&:*-3*>>*+=*&1234&4**+&27*3**+<290-&.*::*+&4*062-*+K&L2/=-&/&
*3&=@+&3*<*+(+4&9**&=@-&/&B@@30?.()+6()<&**+&=**6&7@+&=*&<20-*+&1*6>&92*-&:*-@6*+%&
M()<&7223&9**3&(+>239@-(*&(+&@3-(<*6&$%N&*+&$%O&7@+&=*1*&7*31*<*3(+407223B@@3=*+%&

 s 

J*+&27*31(?.-&7@+&=*&=223&2+0&4*?2+-3@?-**3=*&1234@@+:(*=*30&7(+=-&/&28&2+1*&B*:0(-*%&



 !!"#!
$%&'()&**+&,-./(012345(+0-*66(+4&7223&7*386*4(+4&*+&7*31234(+4&9*-&**+&.:2;,<(+=*357*386**4</+=(4*&2>&7*386**4</+=(4&
08*?(@6(0-&(+&7@0-*&,622+5=(*+0-%&A*&.:2;,<(+=*357*386**4</+=(4*&2>&7*386**4</+=(4&08*?(@6(0-&0-*6-&=*&(+=(?@-(*&
*+&:6()>-&:*-32<<*+&:()&=*&/(-72*3(+4&*+&*7@6/@-(*&7@+&.*-&123486@+%&A*&1234&B23=-&7*36**+=&=223&**+&.:2C9:2;7*3;
86**4</+=(4*D&7*386**4</+=(4&08*?(@6(0-D&7*31234*+=*&+(7*@/&E&2>&7*31234*+=*&(+&=*&(+=(7(=/*6*&4*12+=.*(=01234&
,FGH;*35%
I%&'()&**+&1*6>0-@+=(4&B*3<*+=&.:2;,<(+=*357*386**4</+=(4*&2>&7*386**4</+=(4&08*?(@6(0-&7223&=*&(+=(?@-(*0-*66(+4&*+&
=*&12347*36*+(+4%&A*&1234&<@+&22<&B23=*+&7*36**+=&=223&**+&9:2;7*386**4</+=(4*D&7*31234*+=*&+(7*@/&E&2>&7*3;
1234*+=*&(+&=*&(+=(7(=/*6*&4*12+=.*(=01234&,FGH;*35%&A(-&9@4&/(-06/(-*+=&@60&=*1*&1234@@+:(*=*3&0@9*+B*3<-&9*-&
=*&.:2;,<(+=*357*386**4</+=(4*&2>&=*&7*386**4</+=(4&08*?(@6(0-&=(*&=*&(+=(?@-(*&.**>-&4*0-*6=%&A*&1234@@+:(*=*3&
=(*&=*&(+=(?@-(*&.**>-&4*0-*6=D&:6()>-&:*-32<<*+&:()&=*&/(-72*3(+4&*+&*7@6/@-(*&7@+&.*-&123486@+%&A*&0@9*+B*3<(+4&(0&
0?.3(>-*6()<&7@0-4*6*4=&*+&B()&2+-7@+4*+&.(*37@+&**+&<28(*%&

!"#$%&$%'()

*+ ,((-$$"%&(("#$%

. /0891 892344624482825485285297 5481 94048885406285 92294746.6
74944624484895409472048284 499948923 5.844 499948923089848
 84149459464584798  2548.
. 84 5 4999489234892859284546484 :122  2281 5448444807 9
74474459546948:48964494848998 8.;664485464445408698749484294<
946685: 5228225489494778572554446244148.
=. >46444508926644824794254462448.8 84885284 5 49994892354459228
200945228749499742844 5 499948923484546444485.
?. @49446244828297228682894A54404851491499469084994549228.62814544
4528528;BCA822 A1 8D74791 546484 99469085244829722868148
949226848798D26448444807 9 2282972286872.84445285 454685
9 944794  96.;66448422140469054644458484878948:25548 D78948:
72514854446244.
D. B9440484 5 49994892394690884847228488229455464498 894
4848 4462294.89857 44824944644694088487484 74940281 5.
E. F8429494668548426294284474594228526829046.48..447448:4247282547489
484 6445085425 2854846959894844085148849454928749 5.844
5262572804690281 6265882921484 940958 499941484542894
456441904 64585.

*G H(()%(I&$%)"#$$

. 6 57464546484 5464846548472J7792448K
L M4 869044585KN=:OE 4 
L 64 64585K
NDE:?? 4 
L PQ6RK
NDE:?? 4 
. 6 857464546484 08972J7226N=: 4  4462448 4 869044585:
4 6458548S5PQ6R
=. T84 857464546484 26648546484 4K
2.448 2984:64<52284128984454 52248S5U
.8499885447448264 64450854V842?5DW87494594:446829046=284149CF>:
 74994548482844844  74946484828548S5U
4.544884798574488749@28464594 58497494QCF44 OE:O5OO 9228544594426
546484845282948749@28464594.
?. X7464546484 982664546484 484926857464546484 148228547409./089
72J72264829046...548474924484462448 57464546484 .@4 74982<
046902991 228225 749 5489460444622944;>C<44281 546484 47469.

*Y Z&)[\$%)%*[*&"#$%

. /489465428914690 749995492648284 54489249444546484 .6 4 
8499952281 4892494644926854 6479856490884844894649074840948V9446
842 094848149946904 4894W849289749 514849226.
. B99854447957 48964 9944487 2994 94664829454544462440221404<
69054644 4546484 474954489249444886987491 84294946685.8228229
0884819446729574480126949284546444544648.F8482894 2 85:0884819
2448744454672954 85449028148.
=. @494489446849544462444446281 5491982256 28494048885 4484974454<
8748822 44865484 44.
?. ]48944694446854047945122 74972J77 287495494 6458548458519
4 4744819849 8 454.
D. ^229454847412248892904698426547484 612248281 544048528
94 2 85 74984848288923484492685285.
E. F84899469087499486284695948169844 449486284546484VW8748:28
4899475946902598 9474648.@4 089749_;282255764 64 64585484<
585948628354048:95764 94848 84149459464584798  942548.M2 82
84 47594690494947785:72548923289486284546484VW4462448.@94
40488574429 874994862854489249444546484 122 4^4462845426448
42644047414954858495469:4 625445746472J779244854648 5828749 29
628546484_228222274 444892543.
02345647489 4 8548485494 64585484585

 4649746464987464948 66!89448"#9494$48998949945448844
$948$894%6448&6 4$948&$894546&$894548488444$544 6948
' (494%644885448$948%4 4849945498

)*+,-./012.*3/,45+,67.6

 84894 6%97 4 $4847$9749 546484 %946$994645548854448!
$7 94898454448$7 9749844 546 84748:
; <=> 545448 44$44?
; <=> 545448 546484?
; 46949 4844$4448546484?
; 6 9844448$7 9?
; 46$4564854644?
; 4989648956485464448 46$47748948?
; 46$94 6949648?
; =@A!%4848494487464546484 4949?
; 8494$4885 44$44B49946$4C49454854 48546484
D48446844854448$7 9$89848 84494449484E%64F44$485!
8$
 84894 644$44 9494489 984&64!48848948844 45744
4484448$7 985948 449= 4948469849894  85&849744 84495
8GG844$84$74484 %948H$754546484 849854 88I
J 8489644$4448946$ 4$69494846795484548$ 9>8
8498 $46$ 948547$9 4 54%89%9444546484 
K =64&785 8 5559&4488448%94946685 44 6445$854
8$46$87498 4 4%94488448%94854848448844 58584848
#9894  858844:
;  5484 994449494 64%949&48L?
; 8546484BC4849&48L?
;  598B54446946$C546449858898 6989 5
H 84484485898&8489844&4484 4$4885 69(494 5
9B4C44$48 4464%44889$46MM(49844 5944$48 4 48585!
97 89844 5
I 84894 4648946$ 94494858 54948L48844489477857494
5494648%94
M 84894 6%97 448 4 944448488494N8548849 5 7876 94
%448#9 4 499487894:
466454 585764488%6465484854448$7 948?
%9484845994 74987 84546484BC 68&448448&4 9548
448946%985 48985485 99?
%8%449685448B4488%8989449685484884954%%4 944C6899488
4E%64F44$4858$BEFAC?
$ 4N8889O8546484 48$ 4N888544844%694
 848994 6%97 545448 99 4  457546$88 94485488844 
7 548H$64E%64F44$4858$BEFAC8 546484 4969&749469 4
4448
' 854498 949477857 %89%9 948474874944 6445$854&49484484648
4%697  B74%4C545448 794894 585488%94946685 4 6458548
458589448 497748994985 4489494858 44$485#989
6984 48946$488474%4 4 6445$854
P E9 94 8 448844544$4 48 94$488854$685855465Q#8844794844
544$4 4B7R76994474644897 848%94C5465494$488854$6854
8%64494746489648 4 64585&458548SEFT#45948445485 44
48$8$4879444544$4  4548944889449>4487 4494$48!
8854$685944486855465D48844544$4 $84 7 548

02345647489 4 8548485494 64585484585

!"#$%&!'"!()(!)*!+,()(

-./012*)(
354456745784 89 49456 589  66 56 8457844 79849464784 4964984496 9456464
47564645988:;8944989648889 <=4646 5 64>589684?8984589 ?75449684?8965468449546
4564574994484954 8449648;5465489488@964949546488@96A64449449 4496<=46 5
5 64599464945 4;649494479846 56 8 45544989568748<B9546C48866 5 4564D
74589 ;4495 588457<
3456474549:9 459E:554994988449544567456 589 845757489456 589 94 4
4784F4 68454759846847;94 44498845488:7459847?598:G
D757489945 4;64974594966468456?;H
D
B5745 6 5894998:54894458795 4668:949846 5475646449;4457448;8474
457844 7984594889 49<
I!/,,)/(!J,)K!)JLK(!M'(JN
3796 545784 89 49456 589 89945789 7 49 544945 489 894 59449745 9 4D
9 9499 46O7 9P<354965845 5 5;964646489 9 8<3896895464 84496745 9 4D
9 9499 4645784 89 49456 589 9454874 554989945789 7 6 54497 9<Q46
4 84496745 9 49 9499 4645784 89 49456 589 896796449864<
R(!)/0,
3 54646 548644948495884<8:7 544589;56848956874849E9464456474589 5D
549<
S!.T(K!+,(*!"!)!)
3457844 7987448886?457844 7984?456 5494984U49456 5494894898848446 9548D
6 5O3VD45P<
W49 456845694 59449654644546 5998445896796449864<
6954496 59984455448: 5494654;;4946 5449 454497  654994948649XQ 6
4595474989 4465458:988:7449448947 649648; 46946849<8:7 544589;568489
568748<B49<Y9464456474589 5549<
&!Z2/J![),K(*T)
<5856;48457448886G 57888684;64589846 5H
<7894556G 545784 89 49456 589  5456474549:9 459E:5O896498447896 5PH
U<48457448886G 5484547448886845445784 89 658<=46 58967869454596 5488:7D
5489448457448886<
\2+,)K!1!K!)
<35496884495445674646 584498984684 545784 89 49456 589 549649454496 57898
7 4648<=48984684 564648 5449457844 7984?984]<=4457844 7984648689 4584 
464496 578976 8 46945845688:9499494547 547345784 89 ^3456 589 _44589<
Q466 5789944558:;646 5849 85496895? 9 495?464598:46484 4849<
<=48984684648889  545784 89 49456 589  5456474549:9 459E:594 44784F4
68454759846847;94 44498845488:7459847O896498447896 5P8967869454596D
 5488:75489478945568954668474958<=478945457844 7984?984]648649464
454978945564496 57897<=866 5789944558:;646 5849 88895? 9 495?46
4598:46484 4849<

0023456474589 5549384464
`abcdefggbehfijckljmdgna

rq op

Zorgverzekeringswet
Artikel 13a
1. De zorgverzekeraar neemt in zijn modelovereenkomst op dat de verzekerde die behoefte heeft
aan verpleging en verzorging die niet gepaard gaat met verblijf in verband met geneeskundige
zorg, desgevraagd altijd in aanmerking komt voor een passende vergoeding in de vorm van een
Zvw-pgb. De zorgverzekeraar stelt de verzekerde met deze vergoeding in staat in de praktijk zorg
of een andere dienst te betrekken, die is afgestemd op zijn behoeften, persoonskenmerken en
mogelijkheden.
2. De zorgverzekeraar treedt, na de in het eerste lid bedoelde aanvraag en voorafgaand aan het
verstrekken van het Zvw-pgb, in contact met de verzekerde. De zorgverzekeraar informeert de
verzekerde over de in het derde lid en andere bij of krachtens deze wet gestelde voorwaarden of
beperkingen en beoordeelt de geschiktheid van verzekerde om in aanmerking te komen voor een
Zvw-pgb.
3. De zorgverzekeraar neemt in zijn modelovereenkomst de voorwaarden op waaronder de
verzekerde in aanmerking komt voor een Zvw-pgb.
4. De zorgverzekeraar neemt in zijn modelovereenkomst op dat de verzekerde ook in aanmerking
kan komen voor een Zvw-pgb indien de kosten die de verzekerde maakt voor het betrekken van
de desbetreffende zorg of andere dienst hoger zijn dan de vergoeding in de vorm van het Zvwpgb, mits het verschil voor rekening van de verzekerde komt.
5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de voorwaarden die
aan de verzekerde of diens vertegenwoordiger worden gesteld om in aanmerking te komen voor
een Zvw-pgb.
6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking
tot:
a. de inhoud van de zorg waarvoor een Zvw-pgb wordt verstrekt;
b. het uitzonderen van vormen van zorg of overige diensten van het Zvw-pgb;
c. het met een Zvw-pgb vergoeden van andere vormen van zorg of overige diensten die
onmiddellijk samenhangen met verpleging en verzorging die niet gepaard gaat met verblijf in
verband met geneeskundige zorg;
d. de mate van vergoeding die de zorgverzekeraar de verzekerde ten minste moet of ten hoogste
mag bieden.
7. De zorgverzekeraar wijst de verzekerde bij de aanvraag op het recht op cliëntondersteuning,
bedoeld in artikel 2.2.4, eerste lid, onder a, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
8. Bij ministeriële regeling kan een publiekrechtelijke rechtspersoon worden aangewezen die de
verzekerde met een Zvw-pgb op diens verzoek ondersteunt bij het verkrijgen van de vergoeding
van zijn zorgverzekeraar voor en zijn werkgeverstaken of opdrachtgeverschap in verband met de
door verzekerde betrokken zorg of diensten.
9. In de ministeriële regeling, bedoeld in het achtste lid, kunnen regels worden gesteld over de
uitvoering van de ondersteuning en over de verstrekking van een jaarlijkse rijksbijdrage voor de
uitvoering van de ondersteuning.

Besluit zorgverzekering
Artikel 2.10
Verpleging en verzorging omvat zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij die zorg:
a. verband houdt met de behoefte aan de geneeskundige zorg, bedoeld in artikel 2.4, of een hoog
risico daarop,
b. niet gepaard gaat met verblijf als bedoeld in artikel 2.12, en
c. geen kraamzorg als bedoeld in artikel 2.11 betreft.
Artikel 2.15a
1. Met het Zvw-pgb kan worden vergoed verpleging en verzorging als bedoeld in artikel 2.10.
2. De zorgverzekeraar kan in zijn modelovereenkomst opnemen dat met het Zvw-pgb tevens kan
worden vergoed verblijf als bedoeld in artikel 2.12 voor zover gepaard gaande met verpleging en
verzorging voor verzekerden tot achttien jaar.
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 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, tweede en vierde 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.

Regeling zorgverzekering
Artikel 2.29a
1. Tenzij het zorg betreft waarop de artikelen 50 tot en met 56 van de Wet marktordening
gezondheidszorg van toepassing zijn, wordt met een Zvw-pgb ten hoogste 23 euro per uur
vergoed voor de zorg als bedoeld in artikel 2.15a van het Besluit zorgverzekering.
2. In afwijking van het bedrag, genoemd in het eerste lid, bedraagt de vergoeding ten hoogste een
door de zorgverzekeraar te bepalen bedrag per uur indien de verzekerde kan aantonen dat de
zorg is verleend door een persoon die is ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 3 van Wet
de op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, voor het uitoefenen van een beroep voor
het verlenen van zorg als bedoeld in artikel 2.15a van het Besluit zorgverzekering.
3. Het tweede lid is niet van toepassing indien de zorgverlener een bloed- of aanverwante in de
eerste of tweede graad of de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel is van de
verzekerde.
4. De vergoeding, bedoeld in het tweede lid, is ten hoogste gelijk aan het tarief dat door de
zorgautoriteit op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg voor de desbetreffende zorg is
vastgesteld.
Artikel 2.29b
Het Zvw-pgb wordt in ieder geval geweigerd indien:
a. de verzekerde, of, indien de verzekerde de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, één van
diens ouders of voogden, failliet is verklaard;
b. ten aanzien van de verzekerde of, indien de verzekerde de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft
bereikt, één van diens ouders of voogden, de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.
Artikel 2.29c
1. Het Zvw-pgb wordt geweigerd indien de verzekerde door een andere vertegenwoordiger wordt
geholpen dan:
a. een wettelijk vertegenwoordiger van de verzekerde,
b. een bloed- of aanverwante in de eerste of tweede graad van de verzekerde of,
c. de echtgenoot, de geregistreerde partner of een andere levensgezel van de verzekerde.
2. De verzekerde die door een vertegenwoordiger wordt geholpen kan het Zvw-pgb worden
geweigerd indien een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de vertegenwoordiger:
a. bij een eerdere verstrekking van een Zvw-pgb waarbij deze als vertegenwoordiger optrad niet
heeft bijgedragen aan nakoming van de daaraan verbonden verplichtingen,
b. blijkens de basisregistratie personen niet beschikt over een woonadres,
c. zijn vrijheid is ontnomen,
d. onder de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen valt, dan wel een verzoek tot van
toepassing verklaring van die regeling bij de rechtbank is ingediend of deze derde failliet is
verklaard,
e. anderszins onvoldoende zal bijdragen aan het nakomen van de voor de verzekerde aan het
Zvw-pgb verbonden verplichtingen, of
f. de hulp tegen betaling verleent.

