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Datum 

BR160627  AO langer thuis/ 
dementiezorg/ pgb/ 

w ijkverpleging/ Wmo 

6 november 2020 

 

 
Geachte woordvoerders, 

 
Op woensdag 11 november 2020 gaat u in gesprek met minister De Jonge van VWS tijdens het 

Algemeen Overleg Langer Thuis/ dementiezorg/ pgb/wijkverpleging en Wmo. Momenteel zitten we in 

een zeer uitzonderlijke situatie. Het dagelijks leven wordt nog altijd gedomineerd door het 

coronavirus. We zijn genoodzaakt op een andere manier te leven en ons werk te doen.  

 

Toch is het belangrijk dat er ook voldoende aandacht blijft voor andere aspecten binnen de zorg, 

waaronder het persoonsgebonden budget (pgb). 

 
Het pgb bestaat dit jaar 25 jaar. Het is een prachtig middel, waarmee de zorg-/hulpvrager eigen 

regie heeft en passende zorg en/of ondersteuning en hulpmiddelen kan inkopen. Het geeft mensen 

de mogelijkheid om hun eigen leven te leiden. Maar het pgb is door de jaren heen ook een bijna 

onwerkbaar instrument geworden en wordt niet altijd met de juiste bedoeling ingezet. Zo wordt het 

pgb nog steeds misbruikt om wachtlijsten weg te werken en het wordt opgedrongen zodra de 

hulpvraag voor gecontracteerde aanbieders te complex is. Terwijl de keuze voor een pgb juist een 

weloverwogen bewuste keuze moet zijn. En waarbij we kijken naar de mens achter de zorgvraag. 

Betreft het iemand die (levenslange) zorg en/of ondersteuning nodig heeft, alles zelf wil  regelen en 

volledige regie wil hebben over zijn/haar leven en zorg? Of is het iemand die afwachtend is en graag 

wil dat een ander dit van hem/haar overneemt en regelt? Voor de eerste persoon kan het pgb het 

ultieme instrument zijn. 

 
Maar het pgb staat onder druk, zo is de keuzevrijheid in het gedrang, zijn tarieven ontoereikend en 

komen steeds meer onder druk te staan. Daarom vragen we aandacht voor de volgende punten:  

 Investeer in de toegang en goede toerusting vooraf 

 Keuzevrijheid voor een pgb 

 Reële tarieven 

 Hulpmiddelen 

 Pgb en corona 

 Agenda pgb 

 Resultaatgericht beschikken 
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Voordat we verder in detail ingaan op bovenstaande punten hieronder eerst een voorbeeld ter 

illustratie: 

 
Jop is 16 jaar en heeft autisme. Hij heeft in zijn jonge leven al vele natura instellingen van binnen 

gezien. Keer op keer bleek dit niet passend. Zijn ouders wilden daarom meer regie over de hulp die 

Job kreeg en dus kozen zij 2 jaar geleden bewust voor een pgb. Nu werkt een klein vertrouwd team 

met Job en zijn ouders zien hem elke dag meer en meer opbloeien. 

Zijn ouders hebben onlangs een keukentafelgesprek gehad met een medewerker van de gemeente 

(Jeugdwet). Dit gesprek is allesbehalve prettig verlopen. Tijdens dit gesprek zijn de ouders gewezen 

op een nieuwe regeling binnen de gemeente X. Zo blijkt het namelijk niet meer mogelijk om een pgb 

te krijgen als de beheerder op hetzelfde adres woont als de hulpverlener. In het geval van Jop, waar 

moeder ook een deel van de hulp verleend vanuit zijn pgb, betekent dit dat moeder niet meer 

ingehuurd kan worden. De consulent gaf aan dat er niets anders mogelijk was en gaf aan dat ouders 

maar in bezwaar moesten gaan zodra zij de beschikking hadden ontvangen. De ouders van Jop 

weten niet wat zij moeten doen. Als ouder ben je namelijk altijd wettelijk vertegenwoordiger en is 

het dus ook normaal dat de vertegenwoordiger en hulpverlener op hetzelfde adres wonen. Ouders 

geven aan dat er geen keuzevrijheid is voor financieringsvorm en dat zij ook geen enkele keer door 

de gemeente zijn gewezen op onafhankelijke cliëntondersteuning. De stress en slapeloze nachten 

trekt een zware wissel op het hele gezin. 

 
Investeer in de toegang en goede toerusting vooraf 

De keuze voor een pgb moet een weloverwogen, positieve en bewuste keuze zijn. Iemand met een 

zorg- en/of ondersteuningsvraag moet voorafgaand aan het indicatie- of keukentafelgesprek goed en 

volledig geïnformeerd zijn. Zo zal onafhankelijke deskundige (pgb-gespecialiseerde) 

cliëntondersteuning beschikbaar moeten zijn en moeten hulpvragers hierop gewezen worden.  

Alleen door goede en volledige informatie vooraf weet men wat een pgb inhoudt en kan een goede 

afweging gemaakt worden of een pgb past. Hierdoor kan een bewuste positieve keuze gemaakt 

worden. 

 
Bij de keuze voor een pgb moet de toekomstig budgethouder (vertegenwoordiger) gewezen worden 

op de mogelijkheid voor toerusting. Bijvoorbeeld het volgen van een training over het pgb (over 

rechten en plichten pgb, werkgeverstaken etc.), zodat men in staat is goed met een pgb te werken. 

Dit voorkomt dat de budgethouders missers maken, het maakt hen minder kwetsbaar voor foute 

aanbieders, kan teleurstellingen voorkomen en oneigenlijk gebruik tegengaan. Ook voorkomt het dat 

er achteraf van alles weer opgelost moet worden, omdat mensen (onbewust) fouten maken. Een 

budgethouder zou wat ons betreft niet aan een pgb moeten beginnen zonder dat hij/zij goed is 

voorgelicht en indien nodig is toegerust. Verstrekkers moeten budgethouders wijzen op de 

toerustings- en informatiemogelijkheden van Per Saldo en deze bekostigen als toerusting nodig 

blijkt. Voor hen is het versterken aan de voorkant een goede investering die later extra kosten aan 

de achterkant kan besparen. Op deze wijze zal zorggeld beter besteed worden. 

 
Daarnaast is het noodzakelijk dat de deskundigheid, kennis van procedures en verschillende 

doelgroepen, in de toegang op orde is. Voor toegangsmedewerkers is het belangrijk dat ook zij wat 

het pgb betreft goed zijn toegerust. Dan kunnen zij in het beoordelingsproces beoordelen of iemand 

budgetvaardig is en goed aftasten of er sprake is van een weloverwogen bewuste positieve keuze 

voor een pgb. Wij zijn daarom ook blij dat het kader van de taken, kennis en vaardigheden (TKV) er 

is en dat er een pilot en evaluatieonderzoek zijn gestart rondom de implementatie van het kader. De 

pilot loopt echter zeer moeizaam. Zo geven veel gemeenten aan nog niet bezig te zijn geweest met 

het implementeren en toepassen van het instrument door corona en zijn nog niet alle 

zorgverzekeraars aangesloten. Daarom is het van belang dat zo spoedig mogelijk een juridische 

verankering komt, zodat alle verstrekkers met dit uniforme kader gaan werken. En dat zij dit op een 

eenduidige manier gaan doen. 

 
Wij verzoeken u de minister te vragen om te zorgen voor een goede informatievoorziening 

vooraf over de keuze voor een pgb en een goede toerusting voor nieuwe en bestaande 

budgethouders. Daarnaast hebben ook mensen die zich nog aan oriënteren op hun keuze 

voor pgb of ZIN toerusting nodig. 
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Wij verzoeken u de minister te vragen om eenduidig gebruik van het TKV-kader door alle 

verstrekkers juridisch te verankeren. 

 
Keuzevrijheid voor een pgb 

De belangrijkste mogelijkheid om eigen regie te kunnen voeren is het pgb: zelf kiezen voor wie, 

waar, wat, hoe en op welk moment de zorg verleend wordt. In alle zorgwetten is de keuzevrijheid 

voor een pgb verankerd . Ondanks deze wettelijke verankering blijkt de keuzevrijheid voor een pgb 

niet geborgd. Te vaak komen verstrekkers met verregaande en extra regels, waardoor het 

onmogelijk gemaakt wordt om nog voor een pgb te kunnen kiezen. Een landelijk kader waar duidelijk 

in vastgelegd staat hoe en wanneer er gekozen kan worden voor een pgb voorkomt willekeur en 

voorkomt dat mensen niet voor een pgb kunnen kiezen. 

 
Zo zijn er gemeenten die stellen dat de hulpvrager eerst naturazorg moet proberen of eerst 

gesprekken moet aangaan met gecontracteerde aanbieders. Als blijkt dat dit niet voldoende aansluit 

dan mag er pas een keuze voor een pgb gemaakt worden (zie bijlage 3). Ook zien we gemeenten die 

stellen dat een aanvraag voor een maatwerkvoorziening, bekostigd via een pgb, alleen nog maar 

wordt toegekend wanneer de indicatiesteller beoordeelt dat de hulpvraag te gecompliceerd is voor de 

gecontracteerde aanbieders (naturazorg). Dan krijgen mensen met een hulpvraag ook niet de keuze 

maar worden gedwongen om een pgb te nemen om zelf de hulp te organiseren. Dit is niet de 

bedoeling van het pgb. Voor een pgb moet je een weloverwogen bewuste positieve keuze maken. Er 

zijn ook nog altijd gemeenten die aangeven dat zij niet aan de keuze voor een pgb doen. De keuze 

voor een pgb is in alle zorgwetten verankerd en moet voor alle soorten zorg en/of ondersteuning 

toegepast kunnen worden. 

 
Informele zorg door naasten vanuit een pgb wordt enorm ontmoedigd in het gemeentelijk domein en 

in de ZVW. Als blijkt dat naasten de zorg/ondersteuning gaan leveren wordt er ineens met een heel 

ander uitgangspunt gekeken en komen er extra voorwaarden om de  hoek kijken. Zorg of 

ondersteuning (zorgbehoefte) die was vastgelegd in de indicatie of beschikking wordt ineens gezien 

als ouderlijke zorg , opvoedkundige zorg of zelfredzaamheid en valt daardoor niet meer onder de 

geïndiceerde zorg. We zien ook dat gemeenten dan een inkomenstoets doen om na te gaan of ouders 

de vergoeding voor geleverde zorg/ondersteuning wel echt nodig hebben om rond te kunnen komen. 

Zij maken hierbij gebruik van een tool van het Nibud die hiervoor niet is bedoeld. Zorg en 

ondersteuning door naasten vanuit een pgb lijkt hierdoor bijna onmogelijk gemaakt te worden, 

terwijl we blij moeten zijn dat er mensen zijn die deze zorg en ondersteuning voor hun naasten 

tegen een geringe vergoeding op zich willen nemen. Zij zijn vaak in staat om efficiëntere en flexibele 

zorg/ondersteuning te leveren. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt in de zorg is dit ook broodnodig. 

De invulling van de zorg/ondersteuning is een keuze van de hulpvrager. Dit kan formeel of informeel 

zijn of een combinatie van beiden. 

 
Wij verzoeken u de minister te vragen de keuzevrijheid voor een pgb van hulpvragers te 

borgen en hierop te handhaven bij alle soorten van zorg en/of ondersteuning.  

 
Reële pgb-tarieven 

Iemand die ervoor kiest om zelf zorg in te kopen via een pgb wordt regelmatig geconfronteerd met 

tarieven die ontoereikend zijn. Met name bij gemeenten en binnen de zorgverzekeringswet. De door 

de verstrekker vastgestelde pgb-tarieven, die mogen worden vergoed aan de ondersteuner, zijn vaak 

geen marktconforme tarieven om kwalitatief goede zorg in te kopen of bijvoorbeeld als ‘goed 

werkgever’ cao-loonsverhogingen te kunnen volgen. Dit maakt dat budgethouders vaak moeite 

hebben een marktconform tarief te vergoeden aan hulpverleners. Ook de vrijheid om te kunnen 

kiezen voor een pgb komt hiermee in de knel. 

 
Pgb-tarieven bestaan niet uit werkelijke kostencomponenten, maar worden afgeleid van soms niet 

vergelijkbare naturatarieven (appels met peren vergelijken). Het tarief zou altijd gebaseerd moeten 

zijn op vastgestelde kostencomponenten voor een desbetreffende hulpsoort, waarbij ook rekening 

wordt gehouden met het werkgeversdeel dat voor rekening komt van de pgb-zorgverlener. Dit alles 

zou ook terug moeten komen in een landelijk kader reële tarieven, zodat duidelijk is welke 

kostencomponenten aan de orde zijn bij de verschillende tarieven en hoe deze gewaardeerd moeten  
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worden. Wij pleiten dan ook voor een landelijk kader, zodat tarieven uniform en marktconform 

vastgesteld worden. 

 
Gemeenten 

Door bezuinigingen en oplopende tekorten bij gemeenten komen de pgb-tarieven hier nog verder 

onder druk te staan. We zien helaas dat veel gemeenten de pgb-tarieven steeds verder verlagen, 

zelfs tijdens lopende indicaties, waardoor eigen regie en goed werkgeverschap simpelweg niet meer 

mogelijk zijn. Dit blijkt uit bij ons binnenkomende signalen en in nieuwsberichten. Enkele 

voorbeelden: 

1. ‘Om het gebruik van jeugdhulp via het pgb te ontmoedigen, wordt het tarief verlaagd.’ 

(www.limburger.nl, 14 oktober 2020). 

2. ‘Berkelland wil 3 miljoen bezuinigen op de zorg door strenge poortwachters in te zetten en 

professionele zorg zoveel mogelijk overgenomen wordt door mantelzorgers en vrijwilligers.  

Lijden en minder prettige dingen horen nu eenmaal bij het leven.’, aldus een ambtenaar van 

de gemeente Berkelland.(www.gelderlander.nl/berkelland/zo-wil-berkelland-3-miljoen-euro- 

bezuinigen-op-de-zorg~acd30e112, 29 oktober 2020). 

In de Wmo en Jeugdwet staat dat tarieven toereikend moeten zijn om kwalitatief goede zorg en 

ondersteuning in te kunnen kopen. 

 
Een andere trend die we de laatste jaren zien is dat gemeenten hun maximum pgb-tarieven voor de 

informele zorg door werknemers (zorgverleners met een arbeidsovereenkomst) en naasten  verlagen 

tot het minimumloon. In de praktijk kan dit zelfs een halvering van het tarief betekenen. 

Rechtsposities worden niet gerespecteerd. En de tarieven staan niet in verhouding tot de 

werkzaamheden die hiervoor verricht worden en de beloningen binnen de geldende cao’s. Deze 

tariefdalingen blijken nog niet voldoende uit onderzoeken die onlangs zijn afgerond, omdat deze 

onderzoeken niet verdiepend en uitgebreid genoeg worden uitgevoerd. B ij gemeenten is relevante 

informatie vaak niet voorhanden, omdat dit niet terug te vinden is. We vinden dit onaanvaardbaar.  

 
Wij verzoeken u de minister te vragen te zorgen voor toereikende pgb-tarieven. Een 

budgethouder moet zijn hulp-/zorgverleners een passend loon kunnen betalen. 

 
Wij verzoeken u de minister te vragen de opbouw van tarieven die gemeenten hanteren 

voor het pgb te baseren op de juiste waardering van de daarvoor geldende 

kostencomponenten en deze tariefsopbouw te publiceren op hun website. 

 
Hulpmiddelen 

Wij zijn blij met het actieplan en normenkader hulpmiddelen. We zijn er echter nog niet, daarom zijn 

wij nog met VWS in gesprek om tot een verdere aanscherping te komen. Helaas ontvangen wij nog 

wel signalen dat de keuzevrijheid voor pgb nog altijd in het gedrang is. Daar waar mensen zelf een 

bewuste keuze maken om een hulpmiddel met een pgb in te kopen wordt dit ontmoedigd of 

onmogelijk gemaakt doordat ontoereikende tarieven worden gebruikt. Zodra het echter om een 

complexe vraag gaat wordt men verplicht om een hulpmiddel met een pgb aan te schaffen, terwijl de 

hulpvrager hier geen bewuste keuze voor maakt. Dit blijkt ook uit de rapportage van Het Juiste Loket 

die onlangs is gepubliceerd (zie bijlage 1). 

 
Ook toereikende tarieven om een kwalitatief goed hulpmiddel aan te kunnen schaffen schieten 

tekort. In het normenkader hulpmiddelen staat dat voor cliënten die gebruikmaken van een pgb 

geldt dat de hoogte van het tarief voor hulpmiddelen en het pakket van eisen met de budgethouder 

wordt afgestemd. Het is van belang dat het pakket van eisen op basis van functionaliteiten is 

opgesteld en dat hierbij rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van de cliënt. Het 

tarief wordt vastgesteld met inachtneming van het maximumtarief voor een vergelijkbare 

voorziening (op basis van het functionele pakket van eisen) in zorg in natura en kan bijvoorbeeld 

bepaald worden op basis van drie offertes die door de cliënt zijn opgevraagd. Daarin moet rekening 

worden gehouden met de kosten voor verzekeringen, service, onderhoud en reparatie. Wij zijn van 

mening dat de gemiddelde prijs van deze, door de cliënt opgevraagde offertes, geaccepteerd 

moeten worden door gemeenten als reële prijs. 

http://www.limburger.nl/
http://www.limburger.nl/
http://www.gelderlander.nl/berkelland/zo-wil-berkelland-3-miljoen-euro-
http://www.gelderlander.nl/berkelland/zo-wil-berkelland-3-miljoen-euro-


BR160627 6 november 2020 

5 

 

 

Wij verzoeken u de minister te vragen erop toe te zien dat gemeenten z ich aan de 

gemaakte afspraken houden en toereikende tarieven hanteren bij de aanschaf voor 

hulpmiddelen met een pgb. 

 
Corona en pgb 

Na wekenlang overleggen in het voorjaar hebben we ook voor het pgb afspraken kunnen maken over 

het doorbetalen van niet-geleverde zorg/ondersteuning voor deze eerste golf met terugwerkende 

kracht vanaf het begin van de coronacrisis. Dit terwijl het voor naturazorg direct vanaf begin van de 

coronacrisis was geregeld. Het pgb lijkt hierdoor weer een sluitpost te  zijn. 

 
De regeling voor meerkosten loopt tot het einde van dit jaar, maar het doorbetalen van niet- 

geleverde zorg liep voor pgb’s in de Wmo, jeugdwet en zorgverzekeringswet op 1 juli af en in de 

langdurige zorg op 1 augustus 2020. Terwijl de coronamaatregelen nog altijd belemmerend werken 

op de continuïteit van zorg. Een aantal mensen zitten nog altijd in zelfquarantaine, omdat ze het 

risico niet willen lopen het virus of andere besmettingen te krijgen. Andere voorbeelden zijn 

zorgverleners die thuis moeten blijven, omdat de budgethouder of de zorgverleners zelf (of iemand 

in hun gezin) corona heeft of omdat ze op de uitslag van een test wachten. 

 
Vanaf de zomer hebben we gevraagd om tijdig afspraken te maken voor hoe we hier tijdens een 

tweede golf mee omgaan. Maar daar is onvoldoende naar geluisterd. Sterker nog: terwijl we nu 

midden in die tweede golf zitten, is er geen enkele duidelijkheid. Ondertussen zijn mensen bang dat 

ze hun plekje op de dagbesteding kwijtraken, omdat ze er tijdelijk niet heengaan. Zorgverleners 

komen in de problemen omdat ze regelmatig inkomsten mislopen als ze voorzichtig zijn en bij een 

risico op besmetting tijdelijk thuisblijven of nemen het risico wel te gaan werken om geen inkomsten 

mis te lopen terwijl ze eigenlijk thuis zouden moeten blijven in afwachting van testresultaten. 

 
Wij verzoeken u de minister te vragen zich in te spannen om zo snel mogelijk afspraken te 

maken voor het doorbetalen van niet geleverde zorg als gevolg van corona voor alle 

zorgwetten. 

 
Agenda pgb 

Wij hadden verwacht dat 2020 het jaar van de verlichting van de administratieve lasten rondom het 

pgb zou worden. Helaas zien we nog te weinig terug in de voortgang. Samen met Naar Keuze 

hebben wij zelf nog een lijst met schrappunten aangeleverd namens ervaringsdeskundigen. Deze 

worden niet genoemd in het overzicht met schrap- en verbeterpunten. Voor ons was dit wel een 

vereiste om ons te committeren aan deze eerste 10 punten. Daarnaast wordt aangegeven dat 6 van 

de 10 punten zijn opgelost. Voor ons is het pas opgelost, zodra de budgethouders hiervan iets 

merken, dus als zij een vermindering in de ( administratieve) lasten ervaren. Dit zou als 

uitgangspunt genomen moeten worden. Wij maken ons enorme zorgen over de overige 4 punten die 

nog niet zijn opgepakt en waarover nog veel onduidelijkheid bestaat. 

 
Wij hebben het onderzoeksrapport met betrekking tot de daling pgb jeugd gelezen. Voor ons is niet 

duidelijk hoe zij aan bepaalde cijfers komen. De vraag is of bijvoorbeeld ook het aantal aanvragen en 

afwijzingen zijn meegenomen. Nu wordt er alleen naar de uitstroom naar Wmo, Wlz en Zvw gekeken 

(wordt afgetrokken van het totale aantal) en niet naar de instroom (inclusief afwijzingen). Daarnaast 

is de totale vraag naar jeugdhulp sinds de decentralisatie met 18,5% gestegen. Dit 

stijgingspercentage moet worden meegenomen in de cijfers waardoor de daling groter blijkt. Er 

wordt geconstateerd dat de gemeenten een passender aanbod hebben in naturazorg en daardoor de 

vraag naar pgb minder wordt. Dit strookt niet met de signalen die wij krijgen. Deze conclusie kan je 

alleen trekken als er een gedegen verdiepend onderzoek heeft plaatsgevonden, waarbij de ervaring 

van aanvragers/gebruikers van jeugdhulp evenredig wordt meegenomen. 

 
Wij verzoeken u de minister te vragen de overige punten uit de schrapsessies en de 

aanvullende punten van Naar Keuze en Per Saldo zo snel mogelijk op te pakken. 

 
Wij verzoeken u de minister te vragen een verdiepend onderzoek te starten naar de daling 

van het aantal pgb’s in de Jeugdwet 
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Resultaatgericht beschikken gemeenten 

Pgb is het ultieme middel voor een budgethouder om tot resultaten te komen bij zijn zorg en/of 

ondersteuning. De budgethouder maakt zelf alle afspraken met zijn hulp-/zorgverleners en deze 

afspraken worden vastgelegd in een ondersteunings- en/of budgetplan. In afwachting van het 

definitieve wetsvoorstel willen wij nogmaals benadrukken waarom resultaatgericht beschikken niet 

past bij de werkwijze van een pgb. Zeker als het gaat om resultaatgericht beschikken voor 

bijvoorbeeld begeleiding en dagbesteding. Bij een pgb is dat ook overbodig, omdat er directe 

afspraken zijn tussen de budgethouder en de hulpverlener. Als een budgethouder niet tevreden is, 

kan hij zelfstandig bijsturen of zelfs afscheid nemen van de hulpverlener. Het resultaatgericht 

beschikken kan de vrijheid van de budgethouder in het maken van afspraken met zijn hulpverleners 

dus zelfs in het gedrang brengen. 

 
In het concept wetsvoorstel is ook opgenomen dat een gecontracteerde aanbieder onderdeel 

uitmaakt van de onderzoeksfase. Wij zijn van mening dat een aanbieder niet thuishoort in deze fase 

omdat er nog geen keuze is gemaakt om zorg vanuit pgb of zin te rege len. Wanneer een aanbieder 

aanwezig is tijdens het keukentafelgesprek kan de aanbieder sturen op naturazorg of complexe zorg 

kan juist worden afgehouden uit angst de resultaten niet te kunnen behalen. Hierdoor worden  

mensen met een ‘complexe’ hulpvraag mogelijk gedwongen om te kiezen voor een pgb. Bovendien 

wordt bij resultaatgericht indiceren gekeken naar gemiddelden. Een gecontracteerde aanbieder zal 

bij de ene hulpvrager tekort gecompenseerd worden en bij een andere hulpvrager 

overgecompenseerd. Hierdoor komt de aanbieder op een gemiddelde compensatie uit. Bij een pgb is 

dit niet mogelijk. Een maatwerkvoorziening is een indicatie op maat, waarbij ook de tarieven op 

maat zijn. Maar hoe kan dit worden vergeleken als het niet altijd om te vergelijken situaties en 

resultaten gaat? 

 
Wij verzoeken u de minister te vragen om pgb uit te sluiten bij het resultaatgericht 

beschikken. 

Dit sluit ook aan bij ons verzoek om het stappenplan van de CRvB toe te passen om tot een 

juist besluit te komen. 

 
Tot slot 

Voor overige onderwerpen willen wij u verwijzen naar de brief die Ieder(in) onlangs naar de Tweede 

Kamer heeft gestuurd. Wij zijn bekend met de inhoud van de brief van Ieder(in) en ondersteunen 

deze punten. 

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 
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