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Geachte heer, mevrouw, 

 

Via deze brief wil Per Saldo graag reageren op de internetconsultatie betreffende wijzigingen 

van het Besluit langdurige zorg (hierna: Blz).  

 

Terugwerkende kracht indicatie (onderdeel A) 

Wij zijn verbaasd om te lezen dat de terugwerkende kracht enkel bij verblijf in een instelling 

kan worden toegepast. Ook in de thuissituatie wordt vaak al aangevangen met het leveren van 

de zorg. De zorgvrager kan niet meer uit de voeten met zorg en ondersteuningen vanuit de 

Wmo en/of de Zvw en vraagt daarom een Wlz-indicatie aan. Derhalve zou de terugwerkende 

kracht voor alle Wlz-indicaties dan ook moeten gelden tot minimaal het moment van 

aanvragen. 

 

Wij vragen u dan ook om de wijzigingen aan art. 3.2.4 Blz niet door te voeren.  

 

Pgb bij gecontracteerde aanbieder (onderdeel B) 

Wij zijn het er mee eens dat het uitgangspunt wel moet blijven dat wanneer je alle zorg kunt 

inkopen bij een gecontracteerde aanbieder dit in beginsel in natura afgenomen zou moeten 

worden, echter uitzonderingen moeten mogelijk zijn. Daarom zijn we blij dat dit nu mogelijk 

gemaakt wordt. Wanneer een aanbieder zijn werkwijze zodanig veranderd dat je het hier als 

zorgvrager niet meer mee eens bent en waardoor de passende zorg niet (meer) geleverd kan 

worden (bijv. het kiezen van je eigen zorgverleners). Dan moet het altijd mogelijk blijven om 

voor een pgb te kiezen.  

 

Bijkomende zorgkosten (onderdeel C) 

De bijkomende zorgkosten zijn voor een hoop budgethouders in de Wlz onvermijdelijke 

kosten. Het budget moet hiervoor toereikend zijn. Daarbij komt dat het al jaren staande 

praktijk is dat deze kosten gewoon vergoed kunnen worden. Met dit artikel krijgt de 

vergoedingenlijst die Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ieder jaar maakt dan ook juridische 

status.  

 

Wanneer de vergoedingenlijst juridische status krijgt is het noodzakelijk dat Per Saldo jaarlijks 

door ZN wordt betrokken bij het vaststellen van de vergoedingenlijst en dat de vaststelling van 

de vergoedingenlijst via een afgebakend en zorgvuldig proces gebeurd. Wij vragen u dan ook 

om dit te waarborgen.  



 

Pgb inzetten in het buitenland (onderdeel D) 

We zijn blij dat de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep hier wordt overgenomen in de 

Blz en artikel 3.7.2. in lijn wordt gebracht met de jurisprudentie. Dit zal aan alle kanten voor 

meer rechtszekerheid zorgen voor budgethouders. 

 

Tot slot 

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

Aline Molenaar of Kim Ross van Per Saldo. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

            

 

Aline Molenaar 

directeur Per Saldo 

 


