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Ontvangen 2 november 2015 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

In artikel I wordt onderdeel B als volgt gewijzigd: 

1. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
1a. Bij algemene maatregel van bestuur worden de voorwaarden 

bepaald waaronder de verzekerde in aanmerking komt voor een Zvw-pgb. 

2. Het tweede lid komt te luiden: 
2. De zorgverzekeraar neemt in zijn modelovereenkomst de 

voorwaarden op die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het Zvw-pgb. 

3. In het derde lid vervalt onderdeel a. 

II

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 

 C

In artikel 124 wordt na «artikelen 11, derde of vierde lid,» ingevoegd: 
13a, 1a de lid,. 

Toelichting  

De indieners hechten er ten behoeve van de rechtszekerheid aan dat de 
toegangscriteria waaronder verzekerden in aanmerking kunnen komen 
voor een Zvw-pgb, bij algemene maatregel van bestuur worden 
vastgelegd. Hiermee wordt aangesloten bij de uitgesproken intentie van 

1 Vervanging i.v.m. een wijziging in de ondertekening.
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ZN om voor de toegangscriteria voor het Zvw-pgb te streven naar een zo 
uniform mogelijke uitvoering. Om te komen tot een eenduidige interpre-
tatie van toegangscriteria, vinden de indieners het gewenst dat Per Saldo 
en Zorgverzekeraars Nederland bij het opstellen van de AMvB betrokken 
worden, en dat hierover op overeenstemming gericht overleg gevoerd 
wordt. 

Verder verduidelijkt het amendement dat het bij de aanvullende 
voorwaarden die zorgverzekeraars in hun modelovereenkomst kunnen 
opnemen, niet gaat om extra toegangscriteria. Het gaat hier zoals de 
regering ook aangeeft om aanvullende voorwaarden die noodzakelijk zijn 
voor een goede uitvoering van het Zvw-pgb. Concreet gaat het bijvoor-
beeld om eisen rond het proces van de aanvraag en de verwerking van 
declaraties. 

Van der Staaij
Voortman
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