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Geachte leden van de Commissie,
Op 15 oktober bespreekt u de VWS-begroting 2019. Vijf jaar na de decentralisatie loopt onze
achterban die levenslang en levensbreed afhankelijk is van passende zorg en ondersteuning, nog
iedere dag op tegen de complexiteit in de zorg. Ondanks de positieve punten uit de meerjarige
VWS-programma’s, zoals voor de gehandicaptenzorg en jeugd, zijn de toegang, continuïteit en
betaalbaarheid van zorg en ondersteuning nog lang niet op orde.
Graag vragen wij daarom uw aandacht bij de begrotingsbehandeling voor de vier onderstaande
punten.
1. Meer maatregelen nodig tegen stapeling zorgkosten
2. Oormerk het geld vanuit het rijk bestemd voor jeugdhulp
3. Voorkom doorberekening kostenstijgingen zorgvervoer
4. Meer financiële ruimte voor patiënten- en cliëntenorganisaties
1. Meer maatregelen nodig tegen stapeling van zorgkosten
Het kabinet neemt maatregelen om de stapeling van eigen bijdragen voor de (langdurige) zorg en
ondersteuning te verminderen. De genoemde maatregelen richten zich op een deel van de eigen
betalingen voor Wmo, Wlz en Zvw.
Deze maatregelen dreigen grotendeels teniet te worden gedaan door de stijgende premies voor de
zorgverzekering en de voorgenomen verhoging van de btw voor medicijnen, zelfzorgmiddelen,
hulpmiddelen en voeding. Hierdoor zullen de (zorg)kosten voor chronisch zieken en mensen met
een beperking opnieuw stijgen.

Als het gaat om de invoering van het Wmo-abonnementstarief: we krijgen signalen dat gemeenten
op verschillende manieren proberen het abonnementstarief te omzeilen. Mensen moeten dan
alsnog eigen bijdragen betalen voor voorzieningen die eigenlijk onder het Wmo-abonnementstarief
vallen.
Wij verzoeken u de minister te vragen om medicijnen, zelfzorgmiddelen, hulpmiddelen
en voeding niet extra te belasten met de voorgenomen btw-verhoging.
Tevens vragen wij u de minister voor te stellen te monitoren wat gemeenten doen om de
inkomsten die zij missen door de invoering van het abonnementstarief in de Wmo, te
compenseren of te omzeilen.
2. Oormerk het geld vanuit het rijk voor jeugdhulp
Begin oktober verscheen een artikel in Binnenlands Bestuur ‘Kosten jeugdhulp rijzen de pan uit’.
Sinds de decentralisaties zijn er signalen dat gemeenten steeds meer uitgeven aan jeugdhulp,
terwijl de vraag naar jeugdhulp nog steeds toeneemt. In de toelichting op de begroting schrijft de
minister dat de afgelopen jaren de jeugdhulp flink op de schop is gegaan en dat ouders en
jeugdigen nog niet altijd merken dat de jeugdhulp is verbeterd.
Extra geld wordt hiervoor niet beschikbaar gesteld. Integendeel, er wordt nog steeds gekort. Met
alle signalen over (dreigende) tekorten in zorg, jeugdhulp en sociaal domein zien wij dat
transformatie in de knel komt. De nadruk ligt vooral op het in stand houden van wat er is,
vernieuwende oplossingen raken uit zicht. Wij vrezen dan ook dat transformatiegelden worden
ingezet om gaten in de gemeentebegrotingen te dichten in plaats van daadwerkelijke inzet op
betere en toegankelijkere jeugdhulp. Het is belangrijk dat gemeenten financieel in staat zijn om de
Jeugdwet goed uit te voeren. Tegelijk is het zaak te zorgen dat de middelen bestemd voor de
uitvoering van de Jeugdwet door gemeenten ook echt daaraan besteed worden.
Wilt u de minister vragen om oorzaken en omvang van de door gemeenten genoemde
tekorten op middelen voor jeugdhulp in beeld te brengen?
Wilt u de minister verzoeken het geld dat is bestemd voor de uitvoering van de Jeugdwet
door gemeenten daartoe te oormerken?
3. Voorkom doorberekening kostenstijging zorgvervoer
De beschikbaarheid van zorgvervoer is essentieel voor onze achterban. Volgens recent onderzoek
van Ecorys stijgt de kostprijs van rolstoelvervoer en ander zorgvervoer met bijna 14 procent als
gevolg van het schrappen van de bpm-vrijstelling (belasting personenauto’s) op zorgtaxi's. Het
opleggen van bpm zou vooral Wmo-, Wlz-, Valys- en leerlingenvervoer hard treffen. Twee van de
drie taxiritten in ons land betreffen zorgvervoer. De vervoerders zullen deze extra kosten
hoogstwaarschijnlijk doorrekenen in hun prijzen aan opdrachtgevers (gemeenten, zorginstellingen,
zorgverzekeraars, ministerie van VWS). Ieder(in) is bezorgd dat dit zal leiden tot een verschraling
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van de voorzieningen van of verhoging van de kosten voor mensen die zijn aangewezen op dit voor
hen belangrijke zorgvervoer.
Wij doen een dringend beroep op u om aan de minister te vragen of de gevolgen van het
afschaffen van de bpm-vrijstelling voor het zorgvervoer in beeld zijn en of hier in de
begroting van VWS rekening mee wordt gehouden. De kostenstijging zorgvervoer mag
niet bij de mensen terechtkomen die van dit vervoer afhankelijk zijn.
4. Meer financiële ruimte voor patiënten- en cliëntenorganisaties
Ieder(in) werkt samen met de achterban hard aan passende zorg en ondersteuning en de
verbetering van kwaliteit van zorg, zodat mensen met een beperking naar wens en vermogen
kunnen meedoen in de samenleving. Precies zoals bedoeld in het VN-verdrag Handicap. Daarnaast
wordt op ons een groot beroep gedaan om behalve landelijk, ook lokaal en regionaal een grotere
inzet te leveren. Tevens werken we mee aan de ontwikkeling en uitvoering van de verschillende
programma’s van VWS. Onze organisatie en achterban worden op allerlei manieren betrokken bij
het inbrengen van ervaringskennis en advies in begeleidingscommissies, onderzoeks- en
kwaliteitstrajecten, stuurgroepen en bestuurlijke tafels.
Voor al deze taken worden wij momenteel onvoldoende gefaciliteerd. Om al deze noodzakelijke
taken en de nieuwe opdracht uit te kunnen voeren, zijn er voor de PG-organisaties meer mensen
en middelen nodig. Eén van de knelpunten is het ontbreken van de indexering voor inflatie
gedurende de afgelopen jaren.
Wij vragen u de minister te verzoeken - gelet op het toegenomen beroep dat op de PGorganisaties wordt gedaan - te zorgen voor een evenredige verhoging van de middelen,
met de garantie van een juiste indexering.
Wij vragen u deze punten in de behandeling van de VWS-begroting mee te nemen. Als u nog
vragen heeft naar aanleiding van deze brief zijn we graag beschikbaar.
Met vriendelijke groet,

Illya Soffer, directeur Ieder(in)
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