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Geachte Kamerleden, 
 
Op woensdag 19 februari 2020 spreekt u tijdens het algemeen overleg met de minister over 
zorgfraude. Allereerst willen we benadrukken dat de overgrote meerderheid van de pgb 
budgethouders zorgvuldig en integer hun persoonsgebonden budget inzet. Voor hen is dit de 
ultieme manier om eigen regie te voeren over hun zorg en/ of ondersteuning. 
Recent verscheen ZN met het rapport ’Huisbezoeken pgb-wlz 2018’ (dd. 16-10-2019), waarin 
wordt bevestigd dat vermoedens van fraude en oneigenlijk gebruik slechts bij een kleine groep 
speelt. Het vermoeden van fraude is in 2018 gedaald naar 1 procent van de bezochte 
budgethouders en naar 3 procent bij een vermoeden van oneigenlijk gebruik. Wij zijn blij met 
deze daling. 
 
Wij zien echter ook dat het niet altijd goed gaat, dat kwetsbare mensen ten prooi kunnen vallen 
aan kwaadwillende “zorg”aanbieders met fraude tot gevolg. Dat zorgfraude stevig aangepakt 
moet worden is een feit. Dit geldt voor zowel zorg in natura (zin) als voor een 
persoonsgebonden budget (pgb). Dit mag nooit ten koste gaan van de grote groep 
budgethouders en aanbieders die wel op een juiste manier werken. Het voorkomen van fraude 
wordt volgens ons dan ook niet bereikt door extra onwerkbare eisen en regels te stellen voor 
het werken met een pgb. We maken het met elkaar zo ingewikkeld dat het straks niet meer 
werkbaar is voor budgethouders, kleinschalige aanbieders, ouderinitiatieven en ZZP-ers. Om 
pgb-fraude te voorkomen moet er geïnvesteerd worden aan ‘de voorkant’ door een goede 
toerusting van budgethouders. Wij willen u vragen onderstaande knelpunten en 
verbeterpunten onder de aandacht te brengen bij de minister. 
 
Kwaliteitseisen 
Er wordt door verstrekkers steeds meer gestuurd op kwaliteit van zorg.  We zien bij een aantal 
gemeenten dat zij dezelfde kwaliteitseisen stellen aan kleinschalige aanbieders, 
ouderinitiatieven en ZZP’s als bij de door hen gecontracteerde zorgaanbieders.  Kwaliteit van 
zorg is uiteraard belangrijk maar moeten wel anders zijn voor grote en kleine aanbieders om 
het werkbaar te houden. Budgethouders kunnen prima zelf kwaliteit beoordelen van door 
verstrekkers geaccordeerde zorgverleners. Bij pgb is de budgethouder (of zijn/haar 
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vertegenwoordiger) degene die afspraken maakt en contracten opstelt met de zorgverlener. 
De budgethouder controleert of de zorg op de afgesproken manier geleverd wordt en of deze 
van voldoende kwaliteit is. De gemeente toetst vooraf of de geleverde zorg en/of 
ondersteuning veilig, doelmatig en cliëntgericht zal zijn. Een goede deskundigheid in de 
toegang is nodig om dit op een juiste wijze te doen, zodat men ook kan zien dat een 
(toekomstig) budgethouder of diens vertegenwoordiger over vaardigheden beschikt om de 
bijbehorende taken uit te voeren zoals bijvoorbeeld het aansturen van zorgverleners.  
Kleine initiatieven en zorgverleners kunnen hun werk amper nog voortzetten als er extra 
onnodige eisen en regels rondom kwaliteit gesteld gaan worden. Hierdoor kunnen huidige 
budgethouders vertrouwde zorgverleners kwijt raken en zal er nog meer krapte ontstaan op de 
arbeidsmarkt met betrekking tot zorg. Ook zal dit invloed hebben op tarieven want er moet 
meer geregeld en georganiseerd worden door aanbieders.  
 
Bij ouderinitiatieven zijn er nauwelijks signalen van fraude en oneigenlijk gebruik. De 
belangrijkste drijfveer voor mensen om te wonen in een ouderinitiatief is immers de behoefte 
aan eigen regie, om vanuit de persoonlijke wensen en behoeften van de persoon met de 
beperking een zo passend mogelijke woonsituatie te creëren waar de beste passende zorg 
voorop staat. Een huiselijke sfeer, persoonlijke bejegening, zeggenschap van bewoners en 
familie, naast een eigen kamer of woongedeelte een gemeenschappelijke ruimte, maatwerk, 
aandacht voor ontwikkeling van bewoners, betrokkenheid van het bestaande netwerk, 
integratie in de samenleving dat totaal aansluit bij de uitgangspunten van het VN verdrag 
handicap.  
 
Ook zien wij nog steeds huisbezoeken waarbij controle het uitgangspunt is en het lijkt alsof de 
budgethouder aan een intensief verhoor wordt onderworpen. Er wordt druk uitgeoefend en de 
budgethouder moet zich steeds verdedigen. 
De huisbezoeken horen dienstverlenend van aard te zijn, waarbij samen gekeken wordt of de 
geleverde zorg nog naar wens is en passend bij de situatie. Als blijkt dat dit niet het geval is ga 
je samen kijken wat voor de budgethouder passend is en hierbij adviseren. Hierdoor krijgt het 
bezoek een heel andere insteek en zal dit een samenwerking tot gevolg hebben en voorkom je 
weerstand.  
 
Wij verzoeken u de minister te vragen om te voorkomen dat het hebben van een pgb 
straks onwerkbaar wordt door het opleggen van onnodige (kwaliteits)eisen. 
 
Wij verzoeken u de minister te vragen om er bij verstrekkers op aan te dringen de 
huisbezoeken dienstverlenend van aard te laten zijn, in plaats van controlerend, zodat 
dit kan bijdrage aan een constructief bezoek 
 
Goede toerusting van budgethouders 
De keuze voor een pgb moet een weloverwogen en bewuste keuze zijn. Iemand met een zorg- 
en/of ondersteuningsvraag moet voorafgaand aan het gesprek goed geïnformeerd zijn. De 
agenda pgb biedt mooie mogelijkheden met betrekking tot voorlichting voor toekomstige 
budgethouders en hun vertegenwoordigers. Het is belangrijk dat de deskundigheid in de 
toegang op orde is zodat er goed kan worden afgetast of er sprake is van een weloverwogen 
positieve keuze. Voor toegangsmedewerkers is het belangrijk dat ook zij goed zijn toegerust 
zodat zij in het beoordelingsproces ook kunnen beoordelen of iemand budgetvaardig is. Wij 
zijn daarom ook blij dat het kader van de taken, kennis en vaardigheden (TKV) die een 
budgethouder of zijn vertegenwoordiger moet hebben, om te kunnen werken met een pgb, er 
inmiddels is en hopen dat alle verstrekkers met dit uniforme kader gaan werken. 
Daarnaast kan goede toerusting van de budgethouder of zijn/haar vertegenwoordiger nodig 
zijn. Dit kan ervoor zorgen dat onbedoelde fouten en onrechtmatigheden bij het pgb kunnen 
worden tegen gegaan. Een budgethouder zou wat ons betreft niet aan een pgb moeten 
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beginnen zonder dat hij/zij goed is voorgelicht en indien nodig is toegerust, dit zou een 
voorwaarden moeten zijn. Verstrekkers dienen budgethouders te wijzen op de 
toerustingsmogelijkheden van Per Saldo en deze bekostigen als toerusting nodig blijkt. Voor 
hen is dit een investering die later extra kosten bespaart doordat er minder snel fouten worden 
gemaakt. Ook maakt het budgethouders minder kwetsbaar voor foute aanbieders.  
 
Wij verzoeken u de minister te vragen om naast voorlichting ook goede toerusting voor 
budgethouders en vertegenwoordigers onder de aandacht te brengen van verstrekkers, 
om de kans op fouten en onrechtmatigheden te verkleinen. 
 
Onafhankelijkheid van de vertegenwoordiger 
Over het algemeen zijn het niet de budgethouders die fraude plegen, maar zijn het de 
kwaadwillende aanbieders.  Budgethouders worden vaak bijgestaan door een 
vertegenwoordiger. Nog altijd zien we zorgaanbieders ook als vertegenwoordiger actief voor 
budgethouders. 
Het is belangrijk dat de toegang vooraf toetst of deze vertegenwoordiger wel in het belang van 
de budgethouder handelt en niet verbonden is aan de zorgaanbieder. Deze zorgverlener kan 
nooit als vertegenwoordiger optreden. Hoe controleren zij immers of ze zelf de 
zorg/ondersteuning juist leveren en spreken zij zichzelf aan als dit niet het geval blijkt te zijn? 
Als de budgethouder een vertegenwoordiger nodig heeft dan moet dit volledig onafhankelijk 
van de zorginstelling/formele zorgaanbieder door een wettelijk vertegenwoordiger, 1e of 2e 
graad bloed- en aanverwant, mentor, bewindvoerder of een gewaarborgde hulp worden 
gedaan. Deze laatste 3 zouden ook geen verbinding mogen hebben met de aanbieder. 
 
Wij verzoeken u de minister te vragen ervoor te zorgen dat de vertegenwoordiger ten 
alle tijden onafhankelijk zou moeten zijn van formele aanbieders. 
 
Ook willen we de automatische maandbetalingen onder de aandacht brengen, waarbij totaal 
geen zicht is op wat er tegenover staat en of er überhaupt wel zorg en/of ondersteuning wordt 
geleverd. 
 
Ten slotte willen we aangeven dat er een vertekend beeld kan ontstaan bij fraudesignalen. 
Bij pgb vindt er bijna altijd een controle plaats op geleverde zorg alvorens een declaratie wordt 
ingediend. Bij naturazorg wordt ervan uit gegaan dat de aanbieder altijd juist declareert. 
Daardoor wordt eventuele fraude ook minder gesignaleerd. Een zorgvrager heeft namelijk 
totaal geen zicht op wat een aanbieder declareert voor hem/haar. Een hulpvrager hoeft geen 
akkoord te geven over de geleverde zorg voordat een declaratie wordt ingediend, terwijl dat 
vaak wel degene is die zicht heeft op de ontvangen zorg. Heel soms komt dit naar voren 
doordat het CAK nog een eigen bijdrage berekent terwijl er geen zorg meer wordt geleverd. 
Over het algemeen wordt natura zorg volledig uitgenut en blijft bij pgb zorg vaak aan het einde 
van het jaar budget over bijvoorbeeld doordat in vakanties niet automatisch door gedeclareerd 
wordt. Een belangrijke stap vooruit om fraude en oneigenlijk gebruik tegen te gaan is het 
doorvoeren van het nieuwe pgb 2.0. 
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Tot slot 

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

met Aline Molenaar of Jacqueline Gomes. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

            

 

Aline Molenaar 

directeur Per Saldo 

 
 


