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Subsidieregeling medisch noodzakelijke 
zorg aan onverzekerden
DAEB-overeenkomst

De ondergetekenden:
1.  De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen

vertegenwoordigd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze,
het CAK, gevestigd te Den Haag, aan de Prinses Beatrixlaan 7, hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door M. de Vos - Manager Uitvoering Regelingen ZVW van het
CAK – hierna te noemen: Staat,

en

2. Zorgaanbieder

gevestigd te

hierna te noemen: Zorgaanbieder

3. AGB-code praktijk Volledige AGB-code 8 posities 

Overwegende dat:
• het van belang is dat medisch noodzakelijke zorg verleend wordt aan een onverzekerd persoon:
• die zorgverlening wegens marktfalen niet gegarandeerd is;
• het daarom nodig is het verlenen van medisch noodzakelijk zorg te subsidiëren en aan

te merken als dienst van algemeen economisch belang (DAEB) als bedoeld in artikel 106,
tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU);

• het verlenen van medisch noodzakelijke zorg in de Subsidieregeling medisch noodzakelijke
zorg aan onverzekerden is aangewezen als een DAEB;

• de Europese Commissie met het Vrijstellingsbesluit voor diensten van algemeen
economisch belang van 20 december 2012 (2012/21/EU) (Vrijstellingsbesluit),
compensatie ten behoeve van het verrichten van DAEB’s waarmee voldaan wordt aan
sociale behoeften wat betreft gezondheidszorg en medische zorg in ziekenhuizen,
onder bepaalde voorwaarden verenigbaar heeft verklaard met het VWEU.

Komen overeen: 

1 Voorwerp van de Overeenkomst

1.1 De Staat belast de zorgaanbieder en de zorgaanbieder neemt op zich de  
verplichting tot het verrichten van de DAEB, bestaand uit het verlenen van medisch  
noodzakelijke zorg aan een onverzekerd persoon zoals omschreven in de  
Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden.

1.2 De zorgaanbieder geeft uitvoering aan deze verplichting door die activiteiten,  
in overeenstemming met de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan  
onverzekerden, te verrichten waarvoor de zorgaanbieder subsidie van de minister  
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangt uit hoofde van die Subsidieregeling.

1.3 De zorgaanbieder die in een periode van drie jaren meer dan € 500.000,- subsidie  
ontvangt, neemt in zijn boekhouding de kosten en baten die samenhangen met  
de DAEB gescheiden op.
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2. Totstandkoming, tijdsplanning of duur van 
 de Overeenkomst

2.1 Deze Overeenkomst treedt in werking na ondertekening door Partijen.
2.2 De overeengekomen DAEB wordt verricht gedurende de periode dat zorgaanbieder  

subsidie ontvangt uit hoofde van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg  
aan onverzekerden.

3. Slotbepaling

3.1 Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk 
tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

3.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door  
Partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de hierbij  
overeengekomen DAEB.

 Plaats en datum  

   
       

   DD / MM / JJJJ

 Den Haag, de Staat, 

 Plaats en datum  

   
       

   DD / MM / JJJJ

 de zorgaanbieder,  
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