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Geachte commissieleden,  

 

Naar aanleiding van het algemeen overleg pgb op 12 december 2018 wordt in week 5 van 

2019 een VAO pgb gehouden. Dit VAO gaat specifiek in op het nieuwe pgb-portaal. In onze 

brief van 6 december 2018 hebben wij al diverse punten onder uw aandacht gebracht, 

deze brief treft u aan in bijlage 1. Voor het VAO willen wij u nog een aantal aanvullende 

punten meegeven. 

 

Laten we bij het begin beginnen: waarom is het nieuwe pgb-portaal er gekomen? Het doel 

was om budgethouders zo goed mogelijk te ondersteunen bij het werken met een pgb. Nu 

een eerste versie van het portaal er is en gebruikers enthousiast zijn, moeten zo snel 

mogelijk ook zo veel mogelijk budgethouders hier gebruik van kunnen maken.     

 

Daarbij willen wij u er ook op wijzen dat de budgethouders van DSW zorgkantoor en de 

gemeente Westland weliswaar werken met een eerste versie, maar dat deze versie sinds 

het begin van de pilot in juni 2018 nog vele keren geüpdatet is. De werkelijkheid van toen 

is dus niet meer de huidige werkelijkheid. Budgethouders zijn wel al sinds het begin (versie 

0.0) ontzettend enthousiast. Inmiddels zijn er veel meer functionaliteiten bijgekomen en 

werkt de pilot al met versie 0.7.  

 

“Droogzwemmen” 

Een aantal van u heeft tijdens het AO van 12 december jl. benadrukt dat u zeker wilt 

weten dat het portaal werkt. Er werden 2 opties gegeven. Ten eerste kunnen we volgens 

de minister  gaan “droogzwemmen”. Wij hebben begrepen dat de minister hiermee een 

integrale acceptatietest bedoelt. Dit gebeurt zonder dat de budgethouders écht gebruik 

kunnen maken van het portaal. Bij integrale acceptatietesten wordt de werkelijkheid 

nagebootst. De andere optie is een aantal nieuwe budgethouders van andere verstrekkers 

te laten aansluiten. Naar onze mening is dat de optie die de voorkeur verdient. Een 

beperkt aantal budgethouders van zorgkantoor Zilveren Kruis1 kan daadwerkelijk worden 

aangesloten en hun gegevens geconverteerd naar het nieuwe portaal. Op deze manier 

wordt getoetst aan de werkelijkheid. Alleen hierdoor kom je te weten of het nieuwe 

systeem daadwerkelijk werkt bij andere verstrekkers. Bijkomend voordeel van deze variant 

                                                
1 Zij hebben zich vrijwillig aangemeld met de vraag om voor 1 april 2019  over te gaan naar het nieuwe portaal.  
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is dat er direct zicht is op wat er nodig is om grotere groepen aan te laten sluiten. Een 

integrale acceptatietest bewerkstelligt dit niet. Je hebt dan onvoldoende in beeld of een 

conversie slaagt en welke zaken toch nog handmatig moeten gebeuren. 

 

Door voortschrijdend inzicht en de vraag van Kamerleden om te laten zien dat het systeem 

ook werkt bij anderen dan DSW, is de variant waarbij budgethouders van een ander 

zorgkantoor aansluiten, op tafel gekomen. Partijen waren in de stuurgroep enthousiast 

over deze variant. Wij vinden het dan ook niet te begrijpen dat de SVB nu toch niet mee 

wil werken aan een echte aansluiting en enkel integrale acceptatietesten wil. Hier komen 

dus geen budgethouders aan te pas. Blijkbaar is dit voor de SVB te lastig? Dat vinden wij 

onbegrijpelijk, het nieuwe systeem is tenslotte juist gebouwd vóór de budgethouder. 

Hierdoor blijft het positief en constructief samenwerken met de SVB moeizaam verlopen. 

Dit werkt vertraging in de hand, waar budgethouders de dupe van zijn.  

 

Daarnaast wordt bij een integrale acceptatietest niet alles in beeld gebracht. Dit hebben 

we ook eerder meegemaakt. Voor de overgang naar de pilot versie hebben namelijk ook 

integrale acceptatietesten plaatsgevonden, maar tijdens de daadwerkelijke overgang zijn 

toch nog een aantal onvoorziene zaken naar voren gekomen.  

 

Ondanks dat we ons realiseren dat het portaal nog niet af is en nog niet al onze wensen 

zijn verwezenlijkt, zijn de budgethouders die meedoen aan de pilot al vanaf versie 0.0 

enthousiast. Inmiddels zijn er nog veel functionaliteiten bijgekomen. Het kan dan ook geen 

argument zijn om geen budgethouders te laten aansluiten omdat de doorontwikkeling nog 

niet klaar is.  

 

Wij vragen u om er voor te zorgen dat nu in goed tempo, zorgvuldig, verder wordt gegaan 

met de uitrol van het systeem. Wij verzoeken u om aan de minister te vragen wat voor 

testen hij nu daadwerkelijk wil gaan doen. Daarnaast vragen wij u om er op aan te dringen  

om voor 1 april 2019 over te gaan tot het laten aansluiten van een beperkt aantal nieuwe 

budgethouders op het nieuwe portaal. Op deze manier kan daadwerkelijk getest worden of 

het portaal ook werkt voor andere verstrekkers dan DSW en Westland.  

 

Verkorting pgb-keten 

Zoals aangegeven verloopt de samenwerking met de SVB momenteel niet voldoende 

positief en constructief. Dit is des te belangrijk omdat er begin van dit jaar  weer grote 

problemen waren bij de SVB.  Budgethouders konden niet inloggen op MijnPGB, terwijl ze 

wel vóór 6 januari 2019 hun declaraties over december 2018 moesten indienen en 

jaaropgaven moesten opvragen. Ons vertrouwen in de SVB is hierdoor wederom 

afgenomen. Naar onze mening zou de pgb-keten verkort kunnen worden. Dit maakt dat de 

samenwerking soepeler en sneller kan verlopen. Budgethouders hebben dan ook maar met 

1 partij, namelijk de verstrekker, te maken. Daarmee verminder je de bureaucratie en 

administratieve lasten van de budgethouder. Zoals de minister in de pgb agenda ook voor 

ogen heeft. 

 

Wij vragen u de minister te laten onderzoeken of het verkorten van de keten tot meer 

duidelijkheid en minder bureaucratie voor budgethouders leidt. 

 

Openbare broncode 

Tijdens het AO van 12 december jl. is door u de vraag gesteld of de broncode van het 

nieuwe portaal niet openbaar gemaakt kon worden.  

 

Wij zijn voorstander van het openbaar maken van de broncode. Wij zijn dan ook blij met 

de toezegging van de minister alle middelen aan te grijpen om (zoveel als mogelijk) van de 

broncode openbaar te maken. Dit komt de transparantie en de (door) ontwikkeling ten 

goede.  
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Softwaretoets ICTU 

De minister schrijft in zijn Kamerbrief dat hij eind maart 2019 de uitkomsten van de 

softwaretoets van het ICTU aan uw Kamer zendt. Wij zijn ons bewust dat het ICTU heeft 

aangegeven dat zij in het eerste kwartaal gaan bekijken of de software goed draait op hun 

eigen omgeving. Een toets klinkt echter als een voorliggende voorwaarde en zwaarder 

middel dan de tests waar eerder over gesproken is. Een softwaretoets van het ICTU is ook 

weer een aanvulling op de andere toetsen die al worden gedaan, zoals de Quick Scan. 

 

Wij vragen u om aan de minister te vragen wat de toegevoegde waarde is van een 

softwaretoets van het ICTU, deze toets kan als een vertragend middel werken.   

 

Tot slot 

We hebben met elkaar een mooi systeem ontwikkeld en we begrijpen dat dit systeem 

veilig moet zijn en dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat, maar we moeten budgethouders 

wel zo snel mogelijk de kans geven om van dit mooie instrument gebruik te maken.  

 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog nadere vragen dan kunt u contact opnemen 

met Aline Molenaar of Miranda Bol. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Mevrouw mr. A.W.D. Molenaar 

Directeur 
 


