
 

 
Per 1 januari 2017 wijzigen we de voorwaarden van onze 
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
De wijzigingen die de Wkkgz betreffen gaan direct in per 1-1-2017, omdat elke zorgaanbieder vanaf 
1-1-2017 te maken kan krijgen met een verzoek tot schadevergoeding (een claim) die bij een 
klachtenfunctionaris en een Wkkgz-geschilleninstantie kan worden ingediend.  
 
Gevolgen Wkkgz voor de verzekering en de voorwaarden  
De Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) verplicht per 1 januari 2017 alle zorgaanbieders 
een klachtenregeling te hebben. Ook moeten zij een onafhankelijke klachtenfunctionaris hebben en 
zich aansluiten bij een Geschilleninstantie (GI) die een uitspraak kan doen over een verzoek tot 
schadevergoeding tot € 25.000,-.  
 
De VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schadevergoedingen die door 
een geschilleninstantie worden toegekend. Het moet dan wel gaan om binnen de 
verzekeringsvoorwaarden gedekte gebeurtenissen. De geschilleninstantie moet ook voldoen aan 
enkele kwaliteitseisen, zodat VvAA de bindende uitspraak van de erkende geschilleninstantie kan 
overnemen. 
 
Voorwaarden zijn:   

 De geschilleninstantie voldoet aan de wettelijke eisen. 

 Er wordt voldaan aan het “Programma van eisen inrichting Wkkgz-geschilleninstanties”(PvE) 
dat in april 2016 door organisaties van en voor zorgaanbieders, 
aansprakelijkheidsverzekeraars en consumenten-, cliënten- en patiëntenorganisaties is 
opgesteld. 

 De geschilleninstantie is door de Minister van VWS erkend.  

Welke Wkkgz kosten vergoedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wel en welke niet  
Uitgangspunt is: ieder draagt zijn eigen kosten. De gang naar de geschilleninstantie moet 
laagdrempelig zijn, dus er gelden lage griffiekosten voor patiënten.  
 
Welke kosten vergoeden we, zie ook AVBP-1701 artikel 5  

 Wij vergoeden de griffiekosten van de patiënt als die in het gelijk wordt gesteld  

 Voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldt: wij vergoeden de kosten voor 
rechtsbijstand voor het voeren van verweer tegen een aanspraak tot schadevergoeding, als 
wij de rechtsbijstand op ons verzoek verlenen of wanneer wij vooraf met het verlenen van 
rechtsbijstand hebben ingestemd 

 Behandelkosten van een geschil. De kosten die de geschillencommissie maakt voor het in 
behandeling nemen van een geschil zijn mogelijk gedekt via uw beroepsorganisatie. Bent u 
niet aangesloten of is er geen voorziening getroffen door uw beroepsorganisatie dan kan 
VvAA u hiervoor dekking verlenen. 

Welke kosten vergoeden de verzekeringen niet, zie ook AVBH-1701 artikel 1.9 

 Aansluitkosten bij een geschilleninstantie; die komen voor rekening van de zorgverlener zelf. 

 Kosten voor instandhouding van de geschilleninstantie; dit zijn kosten die de 
geschilleninstantie maakt ook al worden er geen geschillen behandeld, denk aan verzekering, 
accountantskosten etc. 

 


