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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 18 november 2016
U heeft om mijn reactie gevraagd op de brief van meneer J.W. De B. te O.
en de ervaringen die hij daarin deelt met het uitbetalen van overuren
vanuit het pgb. Meneer heeft een persoonsgebonden budget Wet
langdurige zorg (pgb-Wlz) en huurt zijn dochter in voor het verlenen van
informele zorg. Meneer De B. geeft aan het onrechtvaardig te vinden dat
zijn dochter een vergoeding voor maximaal 40 uur zorg krijgt, terwijl zij
meer dan 40 uur informele zorg levert aan hem. Hij verzoekt tot verandering van de regelgeving hieromtrent.
Voor mij staat voorop dat een verzekerde de Wlz-zorg krijgt die hij nodig
heeft. Op het moment dat een verzekerde een CIZ-indicatie heeft is er een
recht op zorg. De verzekerde kan vervolgens kiezen voor één van de vier
leveringsvormen, waaronder het pgb. Het pgb-Wlz maakt het mogelijk om
eigen regie te voeren over de zorg en zelf de zorgverlener te kiezen. Dat
kan een professionele zorgverlener zijn maar ook een gezins- of familielid
(mantelzorger). Als alleen wordt gekozen voor zorg verleend door een
familielid, is het goed om te realiseren dat hier grenzen aan verbonden
zijn.
In de Regeling langdurige zorg (Rlz) is opgenomen dat informele zorg
mag worden vergoed tegen het informeel tarief. Dit is een maximum
uurtarief van 20 Euro. Ook is in de Rlz vastgelegd dat als een zorgverlener
niet onder het Arbeidstijdenbesluit valt, de zorgverlener niet meer dan 40
uur in één week werkzaamheden mag verrichten voor de budgethouder.
Dit is van toepassing op mantelzorgers. Dit is in het belang van zowel de
mantelzorger als de budgethouder.
Verzekerden in de Wlz hebben een hoge en vaak complexe zorgvraag,
kennen grote kwetsbaarheid en hebben over het algemeen vele uren zorg
nodig. Om de kwaliteit van die zorg te waarborgen en overbelasting van
de betreffende informele zorgverlener, veelal een mantelzorger, te
voorkomen vind ik het belangrijk om een grens te stellen aan het aantal
uren dat een informele zorgverlener kan worden ingezet middels het pgb.
Vanwege de vaak complexe zorgvraag is het ook goed dat een professionele zorgverlener betrokken is.
Wegens bovengenoemde redenen zie ik geen aanleiding de regelgeving
aan te passen.
Meneer stipt in zijn brief het punt aan dat het tarief niet jaarlijks wordt
verhoogd ten gevolge van inflatie. Omdat het tarief een maximum
vergoeding is, wordt hierop geen inflatiecorrectie toegepast.
Ik vertrouw erop uw Kamer met deze brief voldoende te hebben
geïnformeerd.
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
M.J. van Rijn
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