
Geestelijke verzorging en de wet 
Grondwet 
In artikel 6 van de Grondwet is het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging vastgelegd. 
(http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2017-11-17) Daaruit vloeit voort het recht op vrije 
toegang tot geestelijke zorg. Deze vrijheid van godsdienst en levensovertuiging speelt zich af in het 
publieke domein. (Zie ook Schilderman, Religie en zorg in het publieke domein, in: Van der Donk c.s., 
Geloven in het publieke domein, WRR, 2006,  p. 385-416, 
https://www.wrr.nl/binaries/wrr/documenten/verkenningen/2006/12/19/geloven-in-het-publiek-
domein-verkenningen-van-een-dubbele-transformatie---13/V013-Geloven-publieke-domein.pdf).  
In dit publieke domein is de geestelijke verzorging in de eerste lijn in verschillende vormen in 
opkomst. De grondslag voor deze vormen van geestelijke verzorging ligt net als bij de geestelijke 
verzorging in zorginstellingen, in de krijgsmacht en in penitentiaire inrichtingen in artikel 6 van de 
Grondwet. 
 
Het gegeven dat het recht op vrije toegang tot geestelijke zorg niet beperkt mag worden door 
toestemming of indicatie van een derde, noemen we de vrijplaats. Zie verder de nieuwe 
beroepsstandaard (http://www.vgvz.nl/over_de_vgvz/beroepsstandaard)  voor de omschrijving van 
de vrijplaats.  
 
AVG en bescherming persoonsgegevens  
In de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming(AVG) wordt een duidelijke 
bescherming van persoonsgegevens beschreven. Het verwerken van o.a. religieuze en 
levensbeschouwelijke gegevens is niet toegestaan, zie artikel 22, waarin expliciet vermeld is dat het 
niet is toegestaan om persoonsgegevens te registreren waaruit (o.a.) religieuze of 
levensbeschouwelijke overtuigingen blijken (http://wetten.overheid.nl/BWBR0040940/2018-05-
25#Hoofdstuk3_Paragraaf3.1_Artikel22) 
Geestelijk verzorgers hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden expliciet nodig dat 
religieuze en levensbeschouwelijke gegevens ter sprake komen, een rol spelen in de professionele 
relatie én worden geregistreerd. Dat is uitzonderlijk, en om die reden wordt er in de AVG in artikel 27 
expliciet gesproken over geestelijke verzorging. 
 
Geestelijk verzorgers vallen onder de uitzondering, omdat het noodzakelijk is met het oog op de 
geestelijke verzorging van betrokkene: 
 



Geestelijke verzorging en Kamer van Koophandel 
De geestelijk verzorger in de eerste lijn functioneert als zelfstandig ondernemer en moet om die 
reden aan wettelijke kaders voldoen. Deze moet ingeschreven zijn bij de KvK, en er worden in het 
kader van de belasting-wetgeving eisen gesteld aan de administratie. Hier wordt verwezen naar het 
starterspakket GV eerste lijn (‘under construction’ onder verantwoordelijkheid van de werkveldraad 
eerste lijn) (in het kader van de belasting-wetgeving). Meer informatie is te vinden in een van de ZZP-
gidsen. 
 
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
Een BAV (beroepsaansprakelijkheidsverzekering) is verplicht voor alle NVPA-leden, waar 
verschillende geestelijk verzorgers bij zijn ingeschreven. De NVPA verzekering is WKKGZ-proof. Je 
hebt als zelfstandig geestelijk verzorger een goedgekeurde BAV nodig om je in te schrijven bij een 
door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie (WKKGZ-verplichting). Zie ook: 
https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2017/07/170406-Wkkgz_ValikonderdewetWkkgz.pdf en 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-
geschillen-zorg  
 
Het NVPA (https://nvpa.org) heeft al jaren een collectieve regeling voor (o.a.) de 
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij de Nationale Nederlanden. Op de polis van Nationale 
Nederlanden staat Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De polisvoorwaarden zijn echter leidend; 
daarin wordt gesproken over: Aansprakelijkheidsverzekering voor (para)medische beroepen. 
 
Het volgende is verzekerd: 
-              Schade aan personen (artikel 1.6.1) 
-              Schade aan zaken (artikel 1.6.2) 
-              Directe vermogensschade (artikel 1.6.3) 
 
De eerste twee schades zijn normaal gesproken verzekerd met een Bedrijfsaansprakelijkheids-
verzekering en de laatst genoemde schade met de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Nationale 
Nederlanden heeft voor de (para)medische beroepen beide verzekeringen gecombineerd op één 
polis, oftewel de dekking van de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is uitgebreid met directe 
vermogensschades (= beroepsaansprakelijkheidsverzekering). 
Meer informatie hierover is te vinden op www.dba-advies.nl/nvpa. 
 
Geestelijke Verzorging en AGB-code 
Het is geen wettelijke verplichting om als zelfstandig geestelijk verzorger een AGB code te bezitten. 
Om deel te nemen aan de subsidieregeling Geestelijke Verzorging in de thuissituatie is een AGB code 
niet nodig. 
Voor consulten die buiten de subsidieregeling vallen geldt het volgende: Om in aanmerking te komen 
voor vergoeding aan uw client bij een zorgverzekeraar is een AGB code voor de zorgverlener 
noodzakelijk. 
Via de onderstaande link kunt u de nodige informatie over de AGB-code vinden. 
https://www.agbcode.nl/Bestanden/PDF/Vraagenantwoord.pdf  
Via de onderstaande link kunt u uw eigen AGB-code (mits u die aangevraagd heeft!) opzoeken: 
https://www.agbcode.nl/Webzoeker/Zoeken  
 
Het aanvragen van een AGB-code: 
Via onderstaande link kunt u een bezoek brengen aan de speciale AGB-website waar u een AGB-code 
voor uzelf kunt aanvragen 

• Algemene website van VEKTIS: 
Algemene website van Vektis: https://www.agbcode.nl  
 



• Aanvraagwebsite van VEKTIS:  
Aanvraag AGB-code: https://www.agbcode.nl/AanvraagZorgverlener/Create  
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