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Wet van 9 maart 2016 tot wijziging van de 
Zorgverzekeringswet met het oog op het 
opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de 

Zorgverzekeringswet regels op te nemen over een Zvw-pgb; 
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 

gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd: 

 A

Artikel 1, onderdeel k, komt te luiden: 
k. Zvw-pgb: een gemaximeerde vergoeding voor de kosten die de 

verzekerde maakt voor het betrekken van zorg of een andere dienst;. 

 B

Na artikel 13 wordt in de Zorgverzekeringswet een artikel ingevoegd, 
luidende: 

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, desge-
vraagd 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 mogelijk-
heden. 

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 
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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 vertegen-
woordiger 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 genees-
kundige 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. 

 C

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

ARTIKEL IA  

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt binnen twee 
jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een 
verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de 
praktijk. 

ARTIKEL II  

1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. 

2. In afwijking van het eerste lid, treden het in artikel I, onderdeel B, 
opgenomen vijfde en zesde lid van artikel 13a en artikel I, onderdeel C, op 
1 januari 2017 in werking, of op een bij koninklijk besluit te bepalen eerder 
tijdstip. 
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te Wassenaar, 9 maart 2016 
Willem-Alexander 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
M.J. van Rijn 

Uitgegeven de vijfentwintigste maart 2016 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
G.A. van der Steur 
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Transponeringstabel artikel I, onderdeel B, artikel 13a 

Oud Nieuw

lid 1 Idem
lid 1a (amt. 36) lid 2
lid 2 lid 3
lid 2a (amt. 14) lid 4
lid 3 (amt. 41) lid 5
lid 4 (amt. 41) lid 6
lid 4 (amt. 19) lid 7
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