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Geschillencommissie Zorgverzekeringen ( G.R.J. de Groot, H.A.J. Kroon en L. Ritzema)

1.

Partijen
De heer A te B, hierna te noemen: verzoeker, vertegenwoordigd door de heer C te B,
tegen
1) Menzis Zorgverzekeraar N.V. te Wageningen, en
2) Menzis N.V. te Wageningen,
hierna gezamenlijk te noemen: de ziektekostenverzekeraar.

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Bij brief van 28 november 2018 heeft verzoeker de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (hierna:
de commissie) gevraagd een bindend advies uit te brengen.

2.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft bij brief van 15 februari 2019 zijn standpunt aan de commissie
kenbaar gemaakt. Een afschrift van deze brief is op 21 februari 2019 aan verzoeker gezonden.

2.3.

Verzoeker heeft de commissie bij brief van 3 juni 2019 en bij e-mailbericht van 19 juni 2019
aanvullende informatie gestuurd. Afschriften hiervan zijn op 7 juni 2019 respectievelijk 21 juni 2019
ter kennisname aan de ziektekostenverzekeraar gezonden. De ziektekostenverzekeraar heeft bij
brief van 2 juli 2019 gereageerd. Een afschrift van deze reactie is op 11 juli 2019 ter kennisname
aan verzoeker gestuurd.

2.4.

Partijen is de mogelijkheid geboden om te worden gehoord. Verzoeker en de ziektekostenverzekeraar zijn op 19 juni 2019 gehoord.

2.5.

Ter zitting is afgesproken dat de ziektekostenverzekeraar de commissie binnen zeven dagen een
overeenkomst stuurt waaruit blijkt dat verzoeker instemt met de terugvordering van € 9.019,50.
Bij brief van 26 juni 2019 heeft de commissie een reactie van de ziektekostenverzekeraar ontvangen. Een afschrift hiervan is op 26 juni 2019 aan verzoeker gestuurd. De commissie heeft
hem de gelegenheid geboden hierop binnen zeven dagen te reageren. Verzoeker heeft bij
brief van 5 juli 2019 gereageerd. Een afschrift hiervan is op 11 juli 2019 ter kennisname aan de
ziektekostenverzekeraar gezonden.

3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzoeker was in 2017 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten op grond
van de verzekering Menzis Basis (hierna: de zorgverzekering) en de aanvullende ziektekostenverzekeringen GarantVerzorgd 3, GarantTandVerzorgd 350 en Verzekering Eigen Risico (hierna: de
aanvullende ziektekostenverzekering).

3.2.

Verzoeker heeft bij de ziektekostenverzekeraar een aanvraag ingediend voor een Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv). De ziektekostenverzekeraar heeft bij brief van
8 november 2017 aan verzoeker meegedeeld dat hij hem geen PGB vv verleent.
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3.3.

Verzoeker heeft de ziektekostenverzekeraar om heroverweging van deze beslissing gevraagd.
Bij brief van 11 december 2017 heeft de ziektekostenverzekeraar aan verzoeker meegedeeld zijn
beslissing te handhaven.

3.4.

In de procedure bij de commissie is verder het volgende komen vast te staan:
-

De ziektekostenverzekeraar heeft verzoeker in het verleden meerdere keren een PGB vv
toegekend;

-

naar aanleiding van de onderhavige aanvraag heeft de ziektekostenverzekeraar het reeds
toegekende PGB vv beëindigd;

-

verzoeker heeft meerdere aandoeningen en klachten die verpleging en verzorging noodzakelijk
maken, zoals het syndroom van Tapia, nierinsufficiëntie, diabetes mellitus, colitis ulcerosa,
levercirrose, ascites oesophagusvarices, duizeligheid, misselijkheid, (over)vermoeidheid, pijn,
jeuk en duizeligheid;

-

verzoeker moet zich aan verschillende dieetvoorschriften houden in verband met diverse
aandoeningen.

3.5.

De zorgaanbieder bij wie verzoeker verpleging en verzorging inkoopt, heeft bij brief van 14
november 2017 verklaard:
“(...)
In het jaar 2017 heb ik als [naam zorgaanbieder] gebruik gemaakt van extra mensen tbv de
zorgverlening. Deze extra hulp heb ik ingezet op momenten dat ondergetekende meer dan 40 uren
zorg per week zou moeten leveren, in het geval van [naam verzoeker] is dit wel eens voorgekomen
in de persoon van [naam zorgverlener].
(...)”

4.

Geschil

4.1.

Verzoeker heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat:
(i) de ziektekostenverzekeraar is gehouden hem een PGB vv toe te kennen;
(ii) de ziektekostenverzekeraar is gehouden het verschil tussen het door hem berekende
jaarbudget van € 64.593,95 en het door verzoeker berekende jaarbudget van € 72.726,36 te
vergoeden;
(iii) de ziektekostenverzekeraar is gehouden de buitengerechtelijke kosten en proceskosten te
vergoeden.

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 brengt daarover bindend
advies uit, zowel ten aanzien van de zorgverzekering als ten aanzien van de aanvullende
ziektekostenverzekering. Dit blijkt uit artikel A17 van de zorgverzekering en 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 verpleging en verzorging en het PGB vv zijn vermeld in de
bijlage bij dit bindend advies. Verder zijn hierin de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden en de van
belang zijnde bepalingen uit het 'Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging'
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van de ziektekostenverzekeraar (verder: reglement) opgenomen. De bijlage maakt deel uit van het
bindend advies.
Zorgverzekering
6.2.

Ter zitting heeft de ziektekostenverzekeraar verklaard naar aanleiding van de uitkomsten van zijn
fraudeonderzoek € 9.019,50 van verzoeker terug te vorderen. Volgens de ziektekostenverzekeraar
is verzoeker met deze terugvordering akkoord gegaan. Uit de reactie van verzoeker leidt de commissie echter af dat dit volgens hem niet het geval is en dat hij de stelling van de ziektekostenverzekeraar betwist. Aangezien de terugvordering geen deel uitmaakt van het verzoek aan de
commissie, wordt dit punt niet beoordeeld. De stukken die partijen de commissie in dit verband
hebben gestuurd, laat zij daarom buiten beschouwing.

6.3.

Tussen partijen is niet in geschil dat de ziektekostenverzekeraar het reeds toegekende PGB vv op
basis van artikel 9.4 van zijn reglement voortijdig mocht beëindigen vanwege de ontvangst van de
onderhavige aanvraag van verzoeker voor een PGB vv. Op deze aanvraag is vervolgens afwijzend
beslist. Hetgeen partijen verdeeld houdt, is of de weigeringsgronden uit artikel 4, onderdeel b en
c, van het reglement van de ziektekostenverzekeraar zich bij verzoeker voordoen. De commissie
overweegt met betrekking hiertoe als volgt.

6.4.

De ziektekostenverzekeraar mag op basis van artikel 4, onderdeel b, van het reglement een
aanvraag voor een PGB vv afwijzen als het niet voldoende aannemelijk is dat de continuïteit van
zorg is geborgd als de zorgverlener van een verzekerde de benodigde zorg door zijn afwezigheid
niet kan verlenen. Volgens de ziektekostenverzekeraar doet deze situatie zich voor, aangezien de
zorgaanbieder waarbij verzoeker zijn zorg inkoopt slechts één medewerker heeft. Ter onderbouwing
van dit standpunt heeft hij na afloop van de hoorzitting (historische) bedrijveninformatie overgelegd.
Verzoeker heeft aangevoerd dat indien nodig vervangers beschikbaar waren en dat niemand
afwezig is geweest. Een en ander blijkt uit de op de loonlijst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
genoemde medewerkers en de verklaring van de zorgaanbieder.
De commissie overweegt ten aanzien hiervan dat verzoeker onbestreden naar voren heeft gebracht
dat de zorgaanbieder bij afwezigheid van zijn enige medewerker een beroep kan doen op ZZP'ers,
zoals zich in het verleden ook heeft voorgedaan. Een ZZP'er hoeft hierbij niet noodzakelijkerwijs
in dienst te zijn gekomen van de zorgaanbieder. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag
daarom ten onrechte afgewezen op basis van artikel 4, onderdeel b, van het reglement.

6.5.

De volgende vraag is of verzoeker bij het vorige PGB vv in staat is gebleken de aan het PGB vv
verbonden taken en verplichtingen op verantwoorde wijze uit te voeren, zoals artikel 4, onderdeel c,
van het reglement bepaalt. Verzoeker heeft gesteld dat dit het geval is. Hij heeft – op de hulp bij het
wassen van zijn kleding en beddengoed na – enkel zorg die bij hem is geïndiceerd vanuit het PGB
vv gedeclareerd. Weliswaar is aan hem zorg verleend die niet valt onder de aanspraak verpleging
en verzorging, maar deze zorg is niet vanuit het PGB vv gedeclareerd. De zorg die is verleend
tijdens de ziekenhuisopname is door ‘nacalculatie’ nooit gedeclareerd vanuit het PGB vv. Voorts
is de geïndiceerde begeleiding tijdens het vervoer van en naar ziekenhuisafspraken onlosmakelijk
verbonden met de verslechterde gezondheidstoestand van verzoeker. Om deze reden moeten
de kosten van begeleiding voor vergoeding in aanmerking komen vanuit het PGB vv. Verzoeker
verwijst in dit verband naar een niet nader geduide uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep.
Vanwege de verslechterde gezondheidstoestand is verzoeker de zorghandelingen verleerd die de
gecontracteerde zorgaanbieder hem had aangeleerd. Tevens kan verzoeker vanwege zijn medische
situatie geen gebruikmaken van personenalarmering wanneer dit nodig is.

6.6.

De ziektekostenverzekeraar heeft in dit verband aangevoerd dat verzoeker zorg vanuit het PGB vv
heeft gedeclareerd die niet valt onder de aanspraak verpleging en verzorging. Hierbij moet worden
gedacht aan het verschonen van beddengoed, het wassen van kleding en linnengoed, het doen van
boodschappen, het verlenen van begeleiding tijdens het vervoer van en naar ziekenhuisafspraken,
het maken van afspraken met artsen, het onderhouden van contact met de familie van verzoeker
tijdens ziekenhuisopnames, begeleiding bij het wandelen, en het ophalen van medicatie bij de
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apotheek. Daarnaast heeft verzoeker zorg gedeclareerd die niet aan hem is verleend. Zo was
hij gedurende een week opgenomen in het ziekenhuis en werden toch declaraties ingediend.
Hieruit blijkt tevens dat hij de nota’s van de zorgaanbieder niet controleert voordat hij deze ter
declaratie indient bij de ziektekostenverzekeraar. De factuur met betrekking tot de periode waarin
verzoeker was opgenomen in het ziekenhuis is nadien gecorrigeerd door de zorgaanbieder. Het
totaal aantal uren zorg is - ondanks deze correctie - echter gelijk gebleven aan het aantal uren dat
in andere maanden is gedeclareerd. Dit komt doordat de gecorrigeerde uren op andere dagen zijn
geboekt. In de administratie van verzoeker ontbreekt voorts een duidelijk overzicht waaruit blijkt
welke zorghandelingen op welke tijdstippen zijn verleend. Verder komen de betalingen aan de
zorgaanbieder niet overeen met de bedragen die de ziektekostenverzekeraar heeft uitgekeerd voor
de aan verzoeker verleende zorg. Verzoeker betaalt lagere bedragen aan de zorgaanbieder dan
de ziektekostenverzekeraar voor de verleende zorg heeft uitgekeerd. Tevens worden facturen in
twee keer voldaan, waarbij soms sprake is van tussenpozen van twee maanden. Naar aanleiding
van de aankondiging van het huisbezoek heeft verzoeker alsnog betalingen verricht om een en
ander te corrigeren. Hij heeft de ziektekostenverzekeraar niet geïnformeerd over het feit dat hij
vanaf mei 2017 - naast de zorg die hij inkocht met het PGB vv - zorg in natura ontving. Dit had
hij wel moeten doen. Verzoeker kan volgens de ziektekostenverzekeraar bij calamiteiten in de
nacht gebruikmaken van zorg in natura door middel van zijn personenalarmering. De betrokken
gecontracteerde thuiszorgaanbieder heeft hem voorts aangeleerd zelf bepaalde zorghandelingen te
verrichten, zoals het spuiten van insuline.
6.7.

De commissie overweegt dat verzoeker heeft erkend dat hij zorg heeft gedeclareerd die niet valt
onder de aanspraak verpleging en verzorging, te weten de hulp bij het wassen van zijn kleding en
beddengoed. Voorts heeft verzoeker naar aanleiding van een aantal belangrijke constateringen
van de ziektekostenverzekeraar geen toereikende uitleg gegeven. Het gaat om de volgende
constateringen:
(i) dat het aantal uren zorg in een bepaalde maand gelijk was aan andere maanden, terwijl verzoeker toen een week in het ziekenhuis heeft gelegen;
(ii) dat duidelijke urenregistraties ontbreken;
(iii) dat sprake is van onregelmatigheden bij de betaling aan de zorgaanbieder;
(iv) dat verzoeker de ziektekostenverzekeraar niet heeft geïnformeerd dat hij tevens gebruikmaakt
van zorg in natura.
De commissie kan de ziektekostenverzekeraar om deze reden volgen in zijn stelling dat verzoeker
niet in staat is gebleken de aan het eerder toegekende PGB vv verbonden taken en verplichtingen
naar behoren uit te voeren. Gelet op het bepaalde in artikel 4, onder c, van het reglement werd
de onderhavige aanvraag voor het PGB vv ten laste van de zorgverzekering daarom terecht
afgewezen.

6.8.

De verdere stellingen van verzoeker kunnen niet leiden tot een andere uitkomst. Dit geldt in het
bijzonder voor:
- de stelling dat hij niet uit kan met zorg in natura,
- de stelling dat hij vanwege zijn ziektebeeld is aangewezen op een vaste begeleider;
- de stelling dat de ziektekostenverzekeraar met de toekenning van de eerdere aanvragen voor een
PGB vv heeft erkend dat hij in staat is tot een verantwoord beheer van een PGB vv;
- de stelling dat hij zich bij de administratie van het PGB vv kan laten bijstaan door een door de
ziektekostenverzekeraar aangewezen administratiekantoor.
Aanvullende ziektekostenverzekering

6.9.

De aanvullende ziektekostenverzekering kent niet de mogelijkheid van een PGB vv. Om deze reden
kan het verzoek niet op basis van deze verzekering worden ingewilligd.
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Nabetaling
6.10.

Naar de commissie begrijpt stelt verzoeker zich op het standpunt dat de ziektekostenverzekeraar
het jaarbudget foutief heeft berekend en wil hij het verschil tussen dit bedrag (€ 64.593,95) en
het volgens hem correcte bedrag van € 72.726,36 alsnog vergoed krijgen. De vraag of verzoeker
aanspraak heeft op een hogere vergoeding dan € 64.593,95 behoeft geen beantwoording. Uit
het overgelegde overzicht blijkt immers dat hij tot 13 september 2017 € 64.278,50 aan zorg heeft
gedeclareerd ten laste van het PGB vv. Dit bedrag gaat het toegekende budget van € 64.593,95 niet
te boven. Verzoeker heeft daarom geen aanspraak op een hogere vergoeding.

6.11.

Aangezien het verzoek wordt afgewezen, bestaat geen grond voor toekenning van de door verzoeker gevorderde buitengerechtelijke kosten en proceskosten.

6.12.

Dit leidt tot de navolgende beslissing.

7.

Bindend advies

7.1.

De commissie beslist dat:
(i) de ziektekostenverzekeraar de aanvraag voor een PGB vv terecht heeft afgewezen;
(ii) de ziektekostenverzekeraar niet gehouden is verzoeker een hoger jaarbudget toe te kennen;
(ii) de ziektekostenverzekeraar niet is gehouden de buitenrechtelijke kosten en proceskosten te
vergoeden.
Zeist, 24 juli 2019,

L. Ritzema
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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
Zvw-pgb, 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.

Besluit zorgverzekering
Artikel 2.10
1. 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.
2. Onder de zorg, bedoeld in het eerste lid, valt niet verzorging van verzekerden tot achttien jaar,
tenzij er sprake is van verzorging vanwege complexe somatische problematiek of vanwege een
lichamelijke handicap, waarbij:
a. sprake is van behoefte aan permanent toezicht, of
b. vierentwintig uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn en die zorg gepaard gaat
met een of meer specifieke verpleegkundige handelingen.
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 die op grond van artikel 2.10, tweede lid, valt onder de zorg 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 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.

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.

