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

1.

Partijen
Mevrouw A te B, hierna te noemen: verzoekster, 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 20 december 2018 heeft verzoekster de Geschillencommissie Zorgverzekeringen
(hierna: de commissie) verzocht te bepalen dat de ziektekostenverzekeraar gehouden is aan haar
een Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (hierna: PGB vv) toe te kennen voor de
duur van minimaal een jaar. Tevens heeft verzoekster de commissie verzocht te bepalen dat de
ziektekostenverzekeraar een bedrag van € 1.002,-- voor proceskosten en het entreegeld van € 37,-aan haar dient te vergoeden (hierna: het verzoek)

2.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft de commissie bij brief van 29 maart 2019 zijn standpunt kenbaar
gemaakt. Een afschrift hiervan is op 2 april 2019 aan verzoekster gezonden.

2.3.

Verzoekster heeft de commissie op 19 juni 2019 haar pleitnota gestuurd.

2.4.

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

2.5.

Op 21 juni 2019 heeft de commissie de ziektekostenverzekeraar een afschrift van de pleitnota van
verzoekster nagestuurd. De commissie heeft de ziektekostenverzekeraar de gelegenheid geboden
binnen zeven dagen op de pleitnota te reageren. De ziektekostenverzekeraar heeft van de geboden
gelegenheid geen gebruik gemaakt.

3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzoekster was in 2018 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten op
grond van de verzekering Menzis Basis (hierna: de zorgverzekering) en de aanvullende ziektekostenverzekeringen GarantVerzorgd 1 en GarantTandVerzorgd 250 (hierna: de aanvullende
ziektekostenverzekering).

3.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft bij brief van 7 november 2018 aan verzoekster meegedeeld dat
haar aanvraag voor een PGB vv is afgewezen.

3.3.

Verzoekster heeft de ziektekostenverzekeraar om heroverweging van deze beslissing gevraagd. Bij brief van 19 november 2018 en bij e-mailbericht van 4 januari 2019 heeft de ziektekostenverzekeraar aan verzoekster meegedeeld zijn beslissing te handhaven.
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3.4.

De ziektekostenverzekeraar heeft op 22 november 2017 een PGB vv aan verzoekster toegekend voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 3 november 2018. Aansluitend op dit
PGB vv heeft verzoekster bij de ziektekostenverzekeraar een nieuw PGB vv aangevraagd. De
ziektekostenverzekeraar heeft deze aanvraag afgewezen, omdat bij verzoekster sprake is van
een betalingsachterstand van vier of meer maandpremies voor de zorgverzekering. Zij voldoet
om deze reden niet aan de voorwaarde voor een PGB vv, als bedoeld in artikel 3.1 van het
reglement van de ziektekostenverzekeraar. Verzoekster is het niet eens met de beslissing van de
ziektekostenverzekeraar haar aanvraag voor een PGB vv af te wijzen.

3.5.

De huisarts heeft bij brief van 27 december 2018 over verzoekster verklaard: “(...) Op verzoek
van onderstaande patiënt verklaar ik dat ze (...) forse littekens op haar been heeft. Volgens haar
moet[en] deze niet door een vreemde iemand gezien worden anders zou ze in verband met haar
traumatische verleden snel erg paniekerig[e] reactie kunnen krijgen.(...)”

4.

Bevoegdheid van de commissie

4.1.

Gelet op artikel A17 van de 'Algemene voorwaarden' van de zorgverzekering en de aanvullende
ziektekostenverzekering is de commissie bevoegd van het geschil kennis te nemen en daarover,
zowel ten aanzien van de zorgverzekering als ten aanzien van de aanvullende ziektekostenverzekering, bindend advies uit te brengen.

5.

Geschil

5.1.

In geschil is of de ziektekostenverzekeraar gehouden is aan verzoekster een PGB vv toe te kennen
voor de duur van minimaal een jaar, ten laste van de zorgverzekering dan wel de aanvullende ziektekostenverzekering. Tevens is in geschil of de ziektekostenverzekeraar een bedrag van € 1.002,-voor proceskosten en het entreegeld van € 37,-- aan haar dient te vergoeden.

6.

Beoordeling

6.1.

Op de pagina's 50 en 51 van de zorgverzekering is geregeld wanneer en onder welke voorwaarden
aanspraak op verpleging en verzorging bestaat. In het 'Reglement Persoonsgebonden Budget
Verpleging en Verzorging' van de ziektekostenverzekeraar (hierna: het reglement) is bepaald
wanneer en onder welke voorwaarden aanspraak op een PGB vv bestaat.
Verpleging en verzorging is naar aard en omvang geregeld in artikel 2.10 van het Besluit zorgverzekering
(Bzv). Het PGB vv is naar aard en omvang bepaald in artikel 13a van de Zorgverzekeringswet (Zvw)
en verder uitgewerkt in de artikelen 2.15a tot en met 2.15c Bzv en 2.29a tot en met 2.29 c van de
Regeling zorgverzekering (Rzv). De toepasselijke verzekeringsvoorwaarden en regelgeving staan in
de bijlage bij dit bindend advies. De bijlage maakt deel uit van dit bindend advies.
De zorgverzekering

6.2.

Vast staat dat verzoekster behoort tot de doelgroep voor het PGB vv, als bedoeld in artikel 2 van
het reglement van de ziektekostenverzekeraar. Tevens staat vast dat verzoekster niet voldoet
aan de toekenningsvoorwaarden voor het PGB vv als bedoeld in artikel 3.1, onder a tot en met
d, van het reglement van de ziektekostenverzekeraar, met name omdat bij haar sprake is van
een betalingsachterstand van ten minste vier maandpremies voor de zorgverzekering. Volgens
verzoekster is de ziektekostenverzekeraar desalniettemin gehouden aan haar een PGB vv
toekennen.

6.3.

Verzoekster heeft in dit verband gesteld dat het reglement van de ziektekostenverzekeraar
geen deugdelijke wettelijke grondslag heeft, onderscheidenlijk dat niet inzichtelijk is dat zij met
de toepasselijkheid van het reglement heeft ingestemd. De ziektekostenverzekeraar heeft een
en ander - onder verwijzing naar artikel 2.15c, eerste lid, Bzv en 2.29b Rzv - betwist en tevens
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aangevoerd dat verzoekster met de ondertekening van zijn 'Aanvraagformulier Persoonsgebonden
Budget deel 2 verpleging en verzorging (Zvw-pgb)' heeft ingestemd met zijn reglement. Ten aanzien
hiervan overweegt de commissie het volgende.
6.4.

Anders dan ten tijde van de Ziekenfondswet, kan een verzekerde aan de Zorgverzekeringswet
en de hierop gebaseerde uitvoeringsbesluiten geen rechtstreekse aanspraken ontlenen. De
aanspraken moet betrokkene ontlenen aan de met de zorgverzekeraar tot stand gekomen
verzekeringsovereenkomst. Voor zover de inhoud hiervan afwijkt van de onderliggende wet- en
regelgeving en dit leidt tot een beperking of verruiming van de door de wetgever beoogde dekking
is mogelijk geen sprake van een 'zorgverzekering' als bedoeld in de wet en heeft betrokkene geen
invulling gegeven aan de op hem rustende verzekeringsplicht.

6.5.

Verzoekster stelt weliswaar dat het reglement een wettelijke grondslag ontbeert, maar heeft dit
niet onderbouwd. De commissie verwijst in dit verband nog naar artikel 13a Zvw, waarin staat
dat de zorgverzekeraar de geschiktheid van een verzekerde om in aanmerking te komen voor
een Zvw-pgb beoordeelt. In artikel 2.15c, eerste lid, onder a tot en met d, Bzv is hieraan nadere
invulling gegeven. De commissie stelt vast dat het bepaalde in artikel 3.1, onder a en d, van het
reglement hiermee overeenstemt. Daarmee staat de wettelijke grondslag voor het reglement van de
ziektekostenverzekeraar èn voor de eis van het kunnen beheren van het PGB vv vast.

6.6.

Verzoekster heeft verder aangevoerd dat zij door de ziektekostenverzekeraar ongelijk wordt
behandeld. Hierbij verwijst zij naar artikel 1 van de Grondwet en artikel 26 van het Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. De commissie zal bij de beoordeling van deze
stelling uitgaan van het bepaalde in de Algemene wet gelijke behandeling. De wetgever heeft
deze wet speciaal ingevoerd vanwege de onduidelijkheid of private partijen zich jegens elkaar
kunnen beroepen op artikel 1 van de Grondwet (horizontale werking). De Algemene wet gelijke
behandeling verbiedt het maken van direct of ongerechtvaardigd indirect onderscheid op grond
van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero of
homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. Een onderscheid van dergelijke aard is hier niet aan
de orde. De stelling van verzoekster faalt reeds daarom.

6.7.

Volgens verzoekster mag de ziektekostenverzekeraar haar de bestaande premieachterstand
voor de zorgverzekering niet tegenwerpen. Hij heeft haar eerdere aanvragen voor een PGB
vv immers ook steeds gehonoreerd, ondanks het feit dat toen eveneens sprake was van een
premieachterstand voor de zorgverzekering van vier of meer maanden. Verzoekster heeft hierbij
toegelicht dat het PGB vv op enig moment door de ziektekostenverzekeraar is 'stopgezet', maar na
uitgebreid overleg weer is 'voortgezet'. De ziektekostenverzekeraar heeft in dit verband verklaard
dat hij de aanvraag voor een PGB vv voor het jaar 2016 in eerste instantie had afgewezen
vanwege een premieachterstand van vier of meer maanden. Nadien is gebleken dat een zodanige
premieachterstand op dat moment niet aan de orde was, zodat hij de aanvraag toch heeft
toegekend. Ten aanzien hiervan overweegt de commissie het volgende.
Dat eerdere aanvragen voor het PGB vv zijn toegekend, leidt niet ertoe dat verzoekster
gerechtvaardigd erop mocht vertrouwen dat de ziektekostenverzekeraar in de toekomst geen beroep
op het bestaan van een betalingsachterstand zou doen. Juist omdat de ziektekostenverzekeraar
de aanvraag voor het PGB vv in 2016 al had afgewezen vanwege een premieachterstand van vier
of meer maanden - achteraf bleek dit ten onrechte - had verzoekster erop bedacht moeten zijn dat
de toekenning van een PGB vv wat betreft de toekomst geen vaststaand gegeven zou zijn. Verder
geldt dat - voor zover al sprake is van gewekt vertrouwen - dit adequaat is weggenomen met het
huisbezoek op 10 juli 2018 en de vastlegging hiervan in de brief van de ziektekostenverzekeraar aan
verzoekster van 13 juli 2018.

6.8.

Verzoekster heeft voorts gesteld dat zij paniekerig wordt als anderen dan haar dochter de
brandwonden/littekens op haar onderlichaam zien. Dit wordt gestaafd door de verklaring van haar
huisarts. De conclusie dat verzoekster om deze reden niet uit kan met zorg in natura deelt de
commissie niet. Een thuiszorgorganisatie kan de noodzakelijke zorg aan verzoekster verlenen en
hierbij rekening houden met haar problematiek en de gevolgen hiervan.
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6.9.

Verzoekster voert verder aan dat sprake is van strijd met het rechtzekerheidsbeginsel, omdat
haar op 7 november 2018 pas is medegedeeld dat het toenmalige PGB vv op 3 november 2018
was geëindigd. De ziektekostenverzekeraar heeft hier tegen ingebracht dat hij de aanvraag voor
een nieuw PGB vv pas op 5 november 2018 heeft ontvangen. Verzoekster heeft de brief van de
ziektekostenverzekeraar van 22 november 2017 overgelegd. In deze brief is vermeld dat het PGB
vv op 3 november 2018 zou eindigen. Verzoekster was naar het oordeel van de commissie dus ruim
van tevoren op de hoogte van de einddatum van het PGB vv en haar argument treft daarom geen
doel.

6.10.

Verzoekster heeft tot slot aangevoerd dat haar schuldenlast is afgenomen door de toelating tot
de Regeling uitstroom bronheffing van de gemeente B. Dit gegeven laat echter onverlet dat zij
(nog steeds) niet voldoet aan de voorwaarde als bedoeld in artikel 3.1, onder 2, van het reglement
van de ziektekostenverzekeraar. De mogelijkheid om een PGB vv toe te kennen in een situatie
dat niet is voldaan aan alle daarvoor geldende voorwaarden (coulance) is voorbehouden aan de
ziektekostenverzekeraar. Hierin kan de commissie in beginsel niet treden.

6.11.

Verzoekster heeft, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, geen aanspraak op een PGB vv conform
de door haar ingediende aanvraag, ten laste van de zorgverzekering.
De aanvullende ziektekostenverzekering

6.12.

De aanvullende ziektekostenverzekering kent niet de mogelijkheid van een PGB vv, zodat het door
verzoekster gevraagde PGB vv niet op basis van deze verzekering kan worden ingewilligd.

6.13.

Omdat verzoekster geen aanspraak heeft op het PGB vv, bestaat geen grond voor toekenning van
de gevorderde proceskosten en het entreegeld.

7.

Het bindend advies

7.1.

De commissie wijst het verzoek af.
Zeist, 14 augustus 2019,

H.A.J. Kroon
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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.
(…)
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.
(…)

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 2.15c
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 2.29b
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.

