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Geachte leden van de Vaste Commissie Volksgezondheid van de Tweede Kamer,
Op 1 juli a.s. debatteert u met de staatssecretaris over de voortgang trekkingsrecht pgb. Hierbij
onze bijdrage aan uw inbreng.
Algemene reactie
Per Saldo en Ieder(in) zijn tevreden dat VWS zich uitspreekt voor de sterke vereenvoudiging
van het pgb-trekkingsrecht. Voor het debat in mei 2015 heeft Per Saldo, samen met Ieder(in),
zich hierover nadrukkelijk uitgesproken. De vereenvoudiging van het pgbtrekkingsrechtsysteem is noodzakelijk om de knelpunten daadwerkelijk op te lossen. Ook bij
de ketenpartijen merken wij positieve reacties om direct aan de slag te gaan op weg naar een
nieuw en vereenvoudigd trekkingsrechtsysteem dat solide en betrouwbaar is.
Volgens Per Saldo en Ieder(in) moet VWS nu duidelijk en snel de regie pakken om het proces
in te richten naar een vereenvoudigd systeem. VWS moet een plan van aanpak opstellen en
een bestuurlijk akkoord voorbereiden. Er is geen tijd te verliezen als we de ambitie hebben om
het systeem per 1 januari 2016 operationeel te hebben. Dit betekent dat de bestuurlijke
overleggen niet na de zomer moeten plaatsvinden maar in de zomer. Het aanpassen en ook
vereenvoudigen van systemen en processen kost tijd. We mogen nu geen tijd verliezen.
Aanpakken dus!
De spoedbetalingen aan zorgverleners gaan beter, zo ziet Per Saldo aan de meldingen. De
aantallen nemen af. Noodzaak blijft om uitbetalingen aan zorgverleners een topprioriteit te
laten blijven.
De stroom aan herindicaties die plaatsvinden voor eind 2015 kan een knelpunt worden. Per
Saldo stelt een oplossing voor om deze stroom niet tot een prop in het systeem te laten
uitgroeien die nieuwe uitbetalingsproblemen opleveren.

Het vonnis van 19 juni 2015 van de kantonrechter Amsterdam in kort geding inzake de
betaling van persoonsgebonden budgetten vraagt om spoed bij het geven van helderheid over
de compensatieregeling. Het is begrijpelijk dat de regeling pas na de zomer tot uitvoering zal
komen, echter mensen willen weten hoe zij zich kunnen voorbereiden en wat de regeling gaat
inhouden. De uitkomsten van het traject over de vormgeving en uitvoering van de regeling
willen wij in de zomer gepresenteerd zien.
Vereenvoudiging
Het pgb-trekkingsrecht moet eenvoudiger. Om dit meer concreet te maken, hebben Per Saldo
en Ieder(in) hierover een notitie op hoofdlijnen gemaakt. In de bijlage vindt u deze notitie.
De kernelementen zijn:
 Budgethouder (of diens vertegenwoordiger) in regie van zijn pgb.
 Toegangsgesprek budgethouder met budgetverstrekker (zorgkantoor, gemeente of
zorgverzekeraar). Op basis van persoonlijk plan, het budgetplan en het gesprek moet
de budgetverstrekker in staat zijn een budget vast te stellen en de
zorgovereenkomsten (waar wenselijke en noodzakelijk) te toetsen en te accorderen.
De verantwoording vooraf is daarmee gekoppeld aan de rol en verantwoordelijkheid
van de budgetverstrekker.
 Het budget blijft op derde rekening. Het budget wordt in een toekenningsbericht aan de
SVB gestuurd. SVB wordt betaalkantoor in opdracht van budgethouder. Declaraties
worden alleen klaargezet door een budgethouder. SVB heeft taken in
salarisadministratie en werkgeverstaken in opdracht van budgethouder.
 Flexibiliteit in budget, in vorm, functie en tijd. Maximum wordt bepaald door hoogte van
jaarbudget.
 Periodiek gesprek tussen budgethouder en budgetverstrekker gericht op beheer
budget, wijzigingen in behoefte en inzet van zorg en ondersteuning.
 Eigen bijdrage systematiek via het CAK uit de keten kan worden gehaald. Dit sluit aan
bij het advies uit het Actal rapport van 13 januari 2015. Waarin zij adviseren de eigen
bijdrage in mindering te brengen op het pgb, zodat het pgb weer een netto-pgb wordt.
Om dit systeem ook echt per 1 januari in te laten gaan is daadkracht en regie vanuit VWS
noodzakelijk.
Een nieuw trekkingsrecht vraagt draagvlak, dat is essentieel. Dit betekent dat bestuurlijke
afspraken voor de zomer moeten zijn gemaakt en worden uitgewerkt zodat een helder plan
van aanpak met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden en tijdspad kan worden
gepresenteerd direct na de zomer.
Het spreekt voor zich dat het nieuwe trekkingsrechtsysteem aan een uitvoeringstoets met
budgethouders wordt onderworpen in afstemming met Per Saldo en Ieder(in).
Herindicaties
Het proces van herindicaties is al van start gegaan en moeten in het huidige systeem voor 1
januari 2016 verwerkt zijn om garantie te behouden op een goede aansluitende uitbetaling. Dit
betekent dat er een prop te verwachten is in het systeem als hier niet op wordt geanticipeerd.
Geschat wordt dat er ongeveer 70.000 herindicaties moeten plaatsvinden in het kader van het
aflopende overgangsrecht in de tweede helft van het jaar vanuit Zvw, WMO en Jeugdwet. Uit

meldingen die Per Saldo en Ieder(in) ontvangt blijkt dat er vaak maanden verloop tussen de
oude AWBZ indicatie, de gemeente-indicatie en de verwerking door de SVB zit. Ons voorstel
is dat de toekenningsberichten en besluiten ambtshalve verlengd worden tot het nieuwe
toekenningsbesluit of bericht.
Uitbetalingen
De spoedbetalingen gaan beter. Dit is een indicator dat de reguliere betalingen beter verlopen.
Maar nog niet alle uitbetalingsproblemen zijn opgelost noch zijn alle herstelactiviteiten al
afgerond. Voorop moet staan dat uitbetaling aan zorgverleners altijd prioriteit heeft. Bij
wijziging van een bestaande situatie dient altijd een redelijk overgangstermijn in acht te
worden genomen om zo de budgethouder in staat te stellen de betalingen te blijven doen aan
de zorgverlener en goed werkgeverschap te tonen als er overeenkomsten moeten worden
aangepast met zorgverleners.
Tot slot
Het systeem van uitbetalingen van persoonsgebonden budgetten moet sterk vereenvoudigd
worden. Dit betekent dat alle inzet en capaciteit gericht moet zijn op uitbetalen van
zorgverleners nu en op de inrichting van een eenvoudig trekkingsrecht met ingang van 1
januari 2016. Daarmee moet niet gewacht worden tot na de zomer. Er moet direct een start
worden gemaakt. Per Saldo en Ieder(in) blijven meedenken en meewerken, maar verwacht
regie en volle inzet van de staatssecretaris en het ministerie van VWS om te komen tot een
eenvoudig, solide en betrouwbaar trekkingsrecht.
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