
Bij de overgang van bewoners van een Ouderinitiatief van 

de Wmo naar de Wlz kunnen er administratieve 

complicaties optreden* 

*: onderstaand relaas geldt alleen voor PGB-houders die 

zijn aangewezen op het PGB-2.0 Portaal bij de SVB 

Wie als ouderinitiatief met een bewoner van de Wmo naar de Wlz overgaat, kan 

tegen complicaties aanlopen, als de declaraties vanaf dat moment via het 

zogenaamde PGB-Portaal 2.0. lopen. Omdat het ouderinitiatief, als zorgverlener**, in 

dit 2.0 Portaal wordt beschouwd als een ’zorginstelling’ dient het ouderinitiatief aan 

allerlei regelgeving/bureaucratische rompslomp te voldoen die ooit is opgetuigd voor 

grote zorginstellingen, maar nu dus ook wordt opgelegd aan kleinschalige 

aanbieders zoals ouderinitiatieven. Wil de Gids, bestuurslid van stichting Woondroom 

Schipluiden en tevens bestuurslid van de LVOI heeft zijn barre tocht door de 

bureaucratie beschreven en de stappen die nodig blijken te zijn om uiteindelijk de 

zorgovereenkomsten onder de Wlz goedgekeurd te krijgen: het leest als een roman, 

maar helaas wel een roman van Kafka…. 

Dit relaas en deze instructie geldt voorlopig alleen als 

 het ouderinitiatief de (formele) zorgaanbieder/zorgverlener is, met wie de 

bewoners van het ouderinitiatief (als PGB budgethouders) een 

zorgovereenkomst dienen af te sluiten, en 

 je als ouderinitiatief bent aangewezen op het PGB-Portaal 2.0 : (als de 

betalingen vanuit het PGB nog via het oude, gewone SVB-proces lopen, is het 

onderstaande niet van toepassing.) 

Lees hier verder voor de uitvoerige beschrijving van de noodzakelijke stappen:  

Als de twee bovenstaande omstandigheden voor jouw ouderinitiatief gelden, zul je 

gedwongen zijn de volgende stappen te nemen: 

Om toegang te krijgen tot het PGB-Portaal 2.0, moet een 

zorgaanbieder/zorgverlener, dus ook een ouderinitiatief, een AGB-code hebben. 

AGB staat voor Algemeen Gegevens Beheer. De AGB-code is op grond van de 

WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg) sinds 1 januari 2016 verplicht voor alle 

formele zorgverleners. Deze AGB-code moet je aanvragen bij VEKTIS.  

Bij het aanvragen van een AGB-code via VEKTIS moet je een 12-cijferig Kamer van 

Koophandel (KvK) vestigingsnummer invullen. Indien je dat niet hebt, dien je dat aan 

te vragen bij de KvK. Met dat nummer kan bij VEKTIS de AGB-code aangevraagd 

worden: je kan het beste kiezen voor code 41. 

 41 - ZZP’ers in wijkverpleging / PGB-aanbieders / beheerstichtingen 

Naast de AGB-code blijkt er ook nog een VECOZO certificaat noodzakelijk: VECOZO 
staat voor Veilig Communiceren in de Zorg. 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wet_Marktordening_Gezondheidszorg&action=edit&redlink=1


Dat VECOZO certificaat moet op naam staan van een stichtingsbestuurder van het 
ouderinitiatief. Het certificaat moet worden aangevraagd en vervolgens jaarlijks 
worden verlengd. Met een AGB-code en het VECOZO certificaat kan je in het PGB-
Portaal zorgovereenkomsten afsluiten met de bewoners.  

 

De zorgovereenkomst moet worden opgesteld tussen bewoner en de zorgverlener, 

meestal het (bestuur van het) ouderinitiatief, op basis van het standaardformulier 

“overeenkomst met een zorginstelling”. Nadat beiden dit ingevuld en ondertekend 

hebben, wordt de zorgovereenkomst ter goedkeuring voorgelegd aan het 

Zorgkantoor. Vervolgens moet ook de SVB de overeenkomst goedkeuren.  

Bij ons ouderinitiatief heeft het hele proces ruim twee maanden geduurd van begin 

december tot half februari, deels vanwege de feestdagen maar ook het digitale 

Portaal stond regelmatig niet tot onze beschikking vanwege storing. 

Nut en noodzaak van vele stappen is ons ontgaan, maar er is op dit moment geen 

ontkomen aan. Iedereen veel succes als u deze stappen moet nemen! 

** als bewoners/budgethouders niet met het ouderinitiatief, maar met de zorgaanbieder een 

zorgovereenkomst hebben, dan is er hierin geen rol voor het ouderinitiatief en geldt het 

bovenstaande niet.  


