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Wet van
houdende wijziging van de Wet langdurige zorg
in verband met het betrekken van huishoudelijke hulp bij een persoonsgebonden budget of
modulair pakket thuis, verbreding cliëntondersteuning Wlz alsmede de raadpleegfunctie Wlz en
technische wijzigingen (Verzamelwet Wlz 2020)

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 onafhankelijke cliëntondersteuning
voorafgaand aan een Wlz indicatie mogelijk te maken, dat verzekerden met een mpt of pgb
betalingen kunnen doen voor huishoudelijke hulp en een wettelijke grondslag te creëren in de Wlz
voor de verwerking van gegevens over gezondheid voor de vaststelling of te leveren dan wel
geleverde zorg behoort tot het verzekerde pakket van de Wlz;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij
deze:
ARTIKEL I
De Wet langdurige zorg wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1.1.1 wordt in de definitie van cliëntondersteuning na zorgbemiddeling ingevoegd ‘ten
behoeve van de aanvraag van de verzekerde en’.
B
In artikel 3.2.3, vijfde lid, wordt geschrapt ‘, bedoeld in artikel 2.2.4, eerste lid, onder a, van de
Wet maatschappelijke ondersteuning’.
C
Artikel 3.3.2 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid, onderdeel a komt te luiden:
a. een volledig pakket thuis dat verleend wordt onder verantwoordelijkheid van één zorgaanbieder,
of.
2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt na ‘artikel 3.1.1’ ingevoegd ‘waarbij andere huishoudelijke
hulp dan het schoonhouden van de woonruimte van de verzekerde kan worden betrokken binnen
de omvang van het modulair pakket thuis’.
3. Aan het derde lid wordt een zin toegevoegd, luidende ‘Bij een volledig pakket thuis kan de Wlzuitvoerder voor bij ministeriële regeling aan te wijzen vormen van zorg met meerdere
zorgaanbieders schriftelijke overeenkomsten als bedoeld in artikel 4.2.2 sluiten.’
D
In artikel 3.3.3, eerste lid, wordt na ‘artikel 3.1.1, eerste lid, onderdelen a, onder 2°, b, f of g’
ingevoegd ‘en andere huishoudelijke hulp dan het schoonhouden van de woonruimte van de
verzekerde’.
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E
Artikel 3.3.6 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt de zinsnede ‘gedurende een bij ministeriële regeling te stellen termijn van
ten hoogste dertien weken’ geschrapt en wordt 'derde tot en met vijfde alsmede zevende lid'
vervangen door vijfde tot en met zevende lid alsmede negende lid'.
2. In het tweede lid wordt de zinsnede ‘gedurende een bij ministeriële regeling te stellen termijn
van ten hoogste dertien weken zijn’ geschrapt en wordt 'tweede tot en met vierde lid' vervangen
door 'derde tot en met vijfde lid'.
3. In het derde lid wordt ‘Indien de termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid, is verstreken’
vervangen door ‘Indien de zorg, bedoeld in het eerste en tweede lid, beschikbaar is’, wordt
geschrapt ‘na het aflopen van die termijn’ en wordt ‘de termijn’ vervangen door ‘de toepassing van
het eerste en tweede lid’.
F
Artikel 4.2.1 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel c, wordt na “de verzekerde” ingevoegd “met een indicatiebesluit op
grond van deze wet”.
2. Onder vernummering van het derde en vierde lid tot het vierde en vijfde lid, worden twee leden
ingevoegd, luidende:
3. De Wlz-uitvoerder kan ervoor zorgen dat de verzekerde, al dan niet met behulp van zijn
vertegenwoordiger of mantelzorger, een beroep kan doen op cliëntondersteuning
voorafgaand aan een indicatiebesluit.
4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop
de Wlz-uitvoerder het derde lid uitvoert.
G
Artikel 9.1.3 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel c wordt 'zevende lid' vervangen door 'achtste lid'.
b. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, wordt een
onderdeel toegevoegd, luidende:
d. een aanbieder van Zvw-zorg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn om vast te kunnen
stellen of hij aan een verzekerde zorg verleent dan wel heeft verleend.
2. In het tweede lid wordt “onderdelen a tot en met c” vervangen door “onderdelen a tot en met
d”.
H
In artikel 11.1.2, vijfde lid, wordt 'artikel 3.3.2, vierde lid' vervangen door 'artikel 3.3.2, vijfde lid'.
I
Artikel 11.1.5 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt onderdeel c, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van
onderdeel a door ‘, en’ en onder vervanging van ‘, en’ aan het slot van onderdeel b door een punt.
2. Het derde lid, tweede zin, vervalt.
J
In hoofdstuk 11 vervallen paragraaf 4 en 5.
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Artikel II
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

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.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
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