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Vragen van het lid Keijzer (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport over het bericht «De PGB-affaire 3: Uitweg uit de crisis»
(ingezonden 17 juni 2015).
Vraag 1
Kent u het bericht «De PGB-affaire 3: uitweg uit de cisis»?1
Vraag 2
Zijn gedane betalingen geautomatiseerd te linken aan declaraties?
Vraag 3
Zijn declaraties geautomatiseerd te linken aan zorgovereenkomsten en
geautomatiseerd te linken aan zorgverleners?
Vraag 4
Deelt u de analyse dat een realistische oplossing begint bij een erkenning dat
de Treks-applicatie waarmee de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) afhandelt een total loss is, in die zin dat
repareren technisch en financieel wel kan, maar opnieuw bouwen verstandiger zou zijn? Zo nee, waarom niet?
Vraag 5
Wordt er momenteel gewerkt aan documentatie van het Trekkingsrechtcomputerprogramma?
Vraag 6
Wordt er momenteel aan een binnengekomen declaratie een uniek nummer
gehangen dat gedurende de volledige workflow aan de declaratie verbonden
blijft?
Vraag 7
Wordt er gewerkt aan aanpassingen van het Trekssysteem, die erin voorzien
dat niet bij elk wissewasje de gegevensverwerking stil komt te liggen?
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de-pgb-affaire-3-uitweg-uit-de-crisis.html#ixzz3d9Bpmv5O
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Vraag 8
Deelt u het standpunt van de auteur dat informatie uit het Trekssysteem ten
behoeve van de eigen medewerkers in beginsel ook zichtbaar moet zijn voor
de betrokken pgb-houders en zorgverleners, en dat dit voor nu dient te
geschieden via MijnPGB? Zo ja, binnen welke termijn is dit gerealiseerd?
Vraag 9
Welke reden resteert er nu nog om het computerprogramma Treks niet open
source te maken; m.a.w. de broncode te openbaren, aangezien het eigendom
bij de SVB ligt, de Minister de SVB aanwijzingen kan geven en privacygevoelige informatie gefilterd kan worden?
Vraag 10
Bent u bereid een PGB Data Autoriteit te beleggen bij het Ministerie van VWS
met de taken en verantwoordelijkheden, zoals opgesomd in dit artikel? Zo
nee, waarom niet?
Vraag 11
Indien u niet bereid bent een tijdelijke Data Autoriteit te beleggen bij VWS, op
welke wijze en door wie wordt dan gegarandeerd dat ketenpartners tijdig de
gegevens op elkaar afstemmen?
Vraag 12
Op welke wijze wordt voorkomen dat de SVB te zijner tijd zelf mag oordelen
over de kwaliteit van zijn werk, wetende dat door hem gemelde uitvoeringsfouten zullen leiden tot hoge incassokosten en tot claims van benadeelde
partijen?
Vraag 13
Was u op de hoogte van de wijze van werken op het gebied van ICT zoals
deze bij de SVB lijkt te zijn als geschetst in het artikel op geenstijl.nl d.d.
15 juni 2015?
Vraag 14
Heeft u nog vertrouwen in de SVB en de cultuur binnen die organisatie, zoals
die lijkt op te stijgen uit het artikel op geenstijl.nl d.d. 15 juni 2015? Zo nee,
wat gaat u daar aan doen?
Vraag 15
Wilt u deze vragen uiterlijk de dag voor een nog voor het aanstaande
zomerreces te plannen Algemeen overleg PGB/SVB beantwoorden?
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