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NOTITIE

Aan VGN
Van Marg Janssen/Cees Jan de Boer
Referentie 15501142 / VGN / algemene adviezen - 3855721/1
Inzake Checklist aanpassingen voor toepassing Jeugdwet en Wmo 2015
Datum 22 december 2014

In deze notitie is een checklist opgenomen waarin is uitgewerkt hoe de model algemene voorwaarden voor de Wlz van de VGN eventueel geschikt 
kunnen worden gemaakt voor toepassing onder de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Subsidieregeling Extramurale Behandeling. Daarbij is een 
onderscheid gemaakt tussen algemene criteria waarop zal moeten worden getoetst en specifieke aanpassing van de algemene voorwaarden. 

1 Algemeen deel

Onderwerp Toelichting Keuze/aandachtspunt

1. Wet geneeskundige 
behandelingsovereenkomst

De Wgbo is op basis van een standpuntbepaling van de VGN van enkele jaren 
terug verwerkt in de huidige model algemene voorwaarden. Naar mate de aard 
van de dienstverlening door leden van de VGN zal veranderen, naar 
verwachting vooral onder de Wmo 2015, doet zich de vraag voor of dit 
standpunt nog wel wenselijk en/of houdbaar is. Zorgaanbieders kunnen er bij 
het aanpassen van de modelvoorwaarden voor kiezen de Wgbo niet toe te 
passen op bepaalde dienstverlening. 

Een kanttekening is wel dat ondanks de keuze de Wgbo niet toe te passen, 
niet valt uit te sluiten dat een rechter de Wgbo alsnog (analoog) toepast als 

Principiële keuze maken 
voor starten met 
aanpassingen of Wgbo 
wordt toegepast (vgl. 
hierna voor verschil per 
artikel)
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een geschil ontstaat. De kans daarop is o.a. groter naar mate (i) de dienst 
meer lijkt op zorg en (ii) de cliënt (meer) in een afhankelijkheidsrelatie staat tot 
de (zorg)aanbieder 

Volledigheidshalve, het niet toepassen van de Wgbo laat onverlet dat de 
zogenoemde "zwarte lijst" en "grijze lijst" uit het algemeen deel over 
(consumenten)overeenkomsten van het Burgerlijk Wetboek (6:236 en 6:237 
BW) van toepassing is op gehanteerde algemene voorwaarden.  Dat houdt in 
dat bepaalde clausules hoe dan ook niet zijn toegestaan (zwarte lijst) of alleen 
als gemotiveerd kan worden waarom deze nodig zijn (grijze lijst). Daarop 
kunnen cliënten nog wel een beroep doen c.q. daarover kan discussie 
ontstaan 

2. Kwaliteitswet Zorginstellingen Is niet van toepassing bij zorgverlening op grond van de Wmo 2015 en de 
Jeugdwet. Wetten kennen eigen regime waaraan lokaal door gemeenten 
invulling wordt gegeven

Aandachtspunt. Levert 
nog geen noodzaak 
voor aanpassingen op

3. Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen

Is niet van toepassing bij zorgverlening op grond van de Wmo 2015 en de 
Jeugdwet. Wetten kennen eigen regime waaraan lokaal door gemeenten 
invulling wordt gegeven

Aandachtspunt. Levert 
nog geen noodzaak 
voor aanpassingen op

4. Wet klachtrecht cliënten 
zorginstellingen

Is niet van toepassing bij zorgverlening op grond van de Wmo 2015 en de 
Jeugdwet. Wetten kennen eigen regime waaraan lokaal door gemeenten 
invulling wordt gegeven

Aandachtspunt. Levert 
nog geen noodzaak 
voor aanpassingen op, 
m.u.v. artikel 13 
algemene voorwaarden 

5. PGB Net als onder Wlz zal PGB op grond van andere wetten worden toegekend 
door middel van trekkingsrechten. Uitgangspunt is daarom dat de regeling in 
de model zorgovereenkomst en algemene voorwaarden voor Wlz één op één 
toepasbaar zijn, maar lokaal kunnen gemeenten aanvullende voorwaarden 
stellen die potentieel conflicteren 

Controle 
overeenkomsten met 
gemeenten en lokale 
verordening nodig op 
conflicterende 
voorwaarden

6. Contractvoorwaarden Onder Wmo 2015 en Jeugdwet veel ruimte voor lokaal maatwerk. Uniforme Controle 
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gemeenten/zorgverzekeraars & 
overige inkoopvoorwaarden (w.o. 
lokale verordening gemeenten)

contractering is er (nog) niet, zodat niet uit te sluiten is dat er lokaal 
voorwaarden worden gesteld die conflicteren met de model zorgovereenkomst 
of algemene voorwaarden. Zonder lokaal maatwerk alleen te ondervangen 
door formulering van deze modellen algemeen te houden en niet (te veel) te 
preciseren (vandaar ook beperkte voorstellen voor aanpassingen hierna)

overeenkomsten 
inkoopvoorwaarden op 
conflicterende 
voorwaarden

2 Zorgovereenkomst

Artikel Toelichting Reden voor 
aanpassing

7. Titel Bij keuze om Wgbo niet toe te passen "ZORG" uit de titel halen. Optioneel, om schijn dat 
Wgbo wordt toepast te 
voorkomen. 

8. Aanhef Terminologie "zorgaanbieder" en "zorgvrager" veranderen naar bijv. 
"dienstverlener" en "cliënt" 

Idem

9. Aanhef, a2 en a4 Opties a2 en a4 verwijderen. Idem

10. Artikel 2 en 3 Aanpassen door algemene beschrijving te leveren dienst(en) op te nemen Aanpassing aan andere 
grondslag bekostiging 
(dan Wlz)

3 Algemene voorwaarden

Artikel Toelichting Reden voor 
aanpassing

11. Algemene voorwaarden in zijn 
geheel, inclusief 
betalingsvoorwaarden

Wlz vervangen door andere grondslag in alle begrippen. Aanpassing aan andere 
grondslag bekostiging
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12. Algemene voorwaarden in zijn 
geheel, inclusief 
betalingsvoorwaarden

In algemene zin overal waar "zorg" terugkomt in begripsbepalingen en verder, 
die verwijzing schrappen en vervangen door/volstaan met "dienst(verlening)". 
Idem

Optioneel, om schijn dat 
Wgbo wordt toepast te 
voorkomen.

13. Begripsbepalingen Door aan te sluiten bij indicatie en daaruit voortvloeiende aanspraak, zonder 
(lokale) leveringsvoorwaarden opgelegd door gemeenten/zorgverzekeraars op
te nemen, zal model breed toepasbaar blijven.  

Waarschijnlijk geen of 
beperkte aanpassingen 
om te komen tot 
algemene beschrijving 
van (niet Wlz) 
zorg/diensten

14. Begripsbepalingen Zorgplan en zorgplanbesprekingen schrappen.  Een zorgplan is niet vereist op 
grond van de Jeugdwet of Wmo 2015. Afhankelijk van lokale 
inkoopvoorwaarden zal dat er wel moeten zijn. Voor de Jeugdwet is relevant dat 
die een "hulpverleningsplan" kent. 

Voor de Jeugdwet kunnen de bepalingen worden aangepast naar een regeling 
voor het hulpverleningsplan. Voor de Wmo 2015 kan het worden geschrapt of 
optioneel worden gemaakt. Als opstellen van het zorgplan goed gebruik van de 
zorgaanbieder is (en blijft), ligt een keuze voor de optionele variant voor de hand

Optioneel

15. Begripsbepalingen Begrippen 1.15 (cliëntondersteuning) tot en met 1.18 (MPT) zijn Wlz-specifiek  
en kunnen geschrapt. 

Aanpassing aan andere 
grondslag bekostiging

16. Artikel 4 Schrappen. Eventueel vervangen door "Deze dienstverleningsovereenkomst is 
geen behandelovereenkomst in de zin van de Wgbo en de Wgbo is hierop ook 
niet analoog van toepassing." om misverstand over bedoeling van partijen uit te 
sluiten

Bij keuze voor niet 
toepassen Wgbo

17. Artikel 5 Bij keuze om Wgbo niet toe te passen, ontstaat ook ruimte voor verdergaande 
opzeggingsmogelijkheden voor de (zorg)aanbieder. Overwogen kan worden een 
algemene opzeggingsmogelijkheid (zonder grondslag voor de opzegging) voor 
de zorgaanbieder op te nemen. Naar mate cliënt meer afhankelijk is van 
(zorg)aanbieder zal een rechter daar overigens wel kritischer naar kijken

Optioneel, bij keuze 
voor niet toepassen 
Wgbo
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18. Artikel 10 Vgl. hiervoor. Voor Jeugdwet wijzigen naar hulpverleningsplan. 

Geen wettelijke eis in Wmo 2015 dus schrappen of optioneel maken. Dat laat -
desgewenst - ruimte voor lokaal maatwerk. Als opstellen zorgplan goed gebruik 
van de zorgaanbieder is (en blijft), ligt optionele variant voor de hand

Optioneel

19. Artikel 11 Sluit aan bij Wgbo. Een lichtere variant volstaat (bijv. door lid 1, lid 3 en lid 11 op 
te nemen en iets te herschrijven) als Wgbo niet wordt toepast.

Optioneel, bij keuze 
voor niet toepassen 
Wgbo

20. Artikel 13 In algemene zin een regeling opnemen voor klachtenbehandeling die voldoet 
aan eisen van gemeenten. Verwijzing naar WKCZ kan worden verwijderd. 

WKCZ niet van 
toepassing onder Wmo 
2015 en Jeugdwet

21. Artikel 14 Bij keuze om Wgbo niet (analoog) toe te passen, zouden lid 4 tot en met 6 
kunnen worden geschrapt

Optioneel, bij keuze 
voor niet toepassen 
Wgbo

22. Artikel 18 en artikel 19 Vgl. hiervoor bij aanhef zorgovereenkomst (schrapping a2 en a4). Beide 
artikelen sluiten aan bij de Wgbo, die op deze punten een bijzondere regeling 
kent die afwijkt van/een aanvulling is op het Burgerlijk Wetboek

Optioneel, om schijn dat 
Wgbo wordt toepast te 
voorkomen.

23. Artikel 20 Volstaan met lid 1. Overige artikelen sluiten aan bij de Wgbo. Aannemelijk is dat 
die leden niet aan de orde (kunnen) zijn bij vormen van dienstverlening waarbij 
de keuze de Wgbo niet toe te passen kan worden gemaakt

Optioneel, om schijn dat 
Wgbo wordt toepast te 
voorkomen.

24. Artikel 21 Lid 4 schrappen bij keuze om Wgbo niet toe te passen Optioneel, om schijn dat 
Wgbo wordt toepast te 
voorkomen.


