
Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 

Vragen van de leden Ploumen, Kerstens, Gijs van Dijk, Moorlag en Kuiken (allen PvdA) aan de 

Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van 

Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de gevolgen van 

het Coronavirus (ingezonden 20 maart 2020). 

Vraag 6 

Heeft u kennisgenomen van de dringende oproep van belangenvereniging Per Saldo om maatregelen 

te treffen voor budgethouders die zich nu vanwege het coronavirus geconfronteerd zien met 

problemen wat betreft de continuïteit van hun zorg en/of ondersteuning? Kunt u zich de zorgen van 

budgethouders voorstellen? 

Antwoord 6 

Ja, daar heb ik kennis van genomen. Ik ben mij erg bewust van de situatie waarin de budgethouders 

zich bevinden. 

Vraag 7 

Bent u het ermee eens dat het belangrijk is dat de zorg en/of ondersteuning van budgethouders 

ondanks de huidige situatie zo ongestoord mogelijk kan worden gecontinueerd? 

Antwoord 7 

Ik vind het belangrijk dat de zorg in Nederland zoveel mogelijk wordt gecontinueerd. Ook voor 

budgethouders geldt dat zij zoveel mogelijk de zorg moeten krijgen die zij nodig hebben. De 

budgethouder treedt in eerste instantie in contact met zijn of haar zorgverlener om hierover 

afspraken te maken. Indien de budgethouder niet binnen zijn budgetafspraken kan maken met 

zijn/haar zorgverlener, neemt de budgethouder contact op met de budgetverstrekker. De 

budgetverstrekker heeft de verantwoordelijkheid om de budgethouder hierin te ondersteunen. 

Vraag 8 

Bent u van mening dat net zoals dat het geval is bij gecontracteerde zorgaanbieders ook vanuit een 

persoonsgebonden budget (pgb)gefinancierde zorg en/of ondersteuning moet worden doorbetaald 

als deze zorg en/of ondersteuning (tijdelijk) niet geleverd kan worden als gevolg van de maatregelen 

vanwege het coronavirus? 

Antwoord 8 

Zorgaanbieders die zorg leveren gefinancierd met pgb’s hebben een belangrijke positie in het 

zorglandschap en worden ook getroffen door de huidige crisis en de getroffen maatregelen. Het 

uitgangspunt dat de continuïteit van zorg voor zorgorganisaties en zorgprofessionals op korte en 
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langere termijn in acht moet worden genomen, geldt ook voor de pgb–zorgaanbieders. Als er sprake 

is van een arbeidsovereenkomst ondersteunt de SVB de budgethouder financieel bij zijn 

werkgeverstaken. Als in geval van ziekte geen arbeid kan worden verricht zal de SVB uit de 

collectieve middelen de verschuldigde vergoeding betalen (loondoorbetaling bij ziekte, maar ook 

ziekte van de werkgever). Voor zzp’ers zijn de maatregelen vanuit SZW leidend. Voor de langdurige 

zorg en het sociaal domein geldt ten aanzien van het pgb dat voor de overige contractvormen 



afspraken worden gemaakt met gemeenten en zorgkantoren. Voor wat betreft zorg die gefinancierd 

wordt met een zvw-pgb, ben ik nog in gesprek met verzekeraars. 

Vraag 9 

Bent u bereid het mogelijk te (laten) maken dat budgethouders die nu niet naar de dagbesteding 

kunnen, de daarvoor bedoelde middelen kunnen inzetten voor individuele zorg en/of ondersteuning 

thuis, als ook dat eventuele extra kosten vanwege het moeten inzetten van duurdere zorg en 

ondersteuning worden vergoed? 

Antwoord 9 

Het bieden van passende zorg en ondersteuning geldt ook in situaties zoals het wegvallen van 

dagbesteding. Dit betekent dat zo veel mogelijk een andere, vervangende invulling van de zorg en 

ondersteuning dient te worden gezocht, ook als daar meerkosten aan verbonden zijn. Het 

uitgangspunt is dat de aanbieder of zorgverlener samen met de cliënt en zijn/haar omgeving vaststelt 

of een alternatief voor de dagbesteding noodzakelijk is en als dat zo is, hoe dit alternatief wordt 

ingezet. Voor het organiseren van een alternatief moet contact worden opgenomen met de 

verstrekker. De continuïteit van deze alternatieve dienstverlening zal niet worden beperkt door een 

gebrek aan financiële middelen. 

Vraag 10 

Bent u bereid tijdelijk zorg en/of ondersteuning te betalen waarvoor nog geen zorgovereenkomst is 

gesloten nu deze onder de huidige omstandigheden soms op zeer korte termijn moet worden 

georganiseerd, als ook deze achteraf niet terug te vorderen? 

Antwoord 10 

Ik ben in overleg met de verstrekkers en de SVB over de mogelijkheden om een tijdelijk proces in te 

richten waarbij snelheid en beperkte administratieve lasten de uitgangspunten zijn. 

Vraag 11 

Bent u bereid om tijdelijk de zogenaamde «40-uursnorm» buiten werking te laten nu dat in 

voorkomende gevallen noodzakelijk is om de benodigde continuïteit van zorg en/of ondersteuning te 

borgen? 

Antwoord 11 

Deze zogenaamde 40-uursnorm kennen we binnen de WLZ (geregeld in de Regeling Langdurige Zorg) 

en in de Zvw (afspraak in de bestuurlijke afspraken en opgenomen in de reglementen van 

verzekeraars). Bij gemeenten komt het voor dat er een maximaal aantal uren is vastgelegd voor 

informele zorg. Ik verken of het mogelijk en wenselijk is om de 40-uursnorm in de Wlz en Zvw, in 

bepaalde situaties tijdelijk buiten beschouwing te laten. Daarbij geldt wat mij betreft dat continuïteit 

van zorg uitgangspunt is, maar ook dat overbelasting van zorgverleners voorkomen moet worden. 

Vraag 12 

Bent u van mening dat ook pgb-houders moeten kunnen beschikken over beschermende materialen 

voor hun zorgverleners (zodat zij minder risico lopen besmet te raken) en dat zij daar aanspraak op 

moeten kunnen maken? 

Antwoord 12 



Recent is voor zorgmedewerkers een richtlijn «Persoonlijke beschermings-maatregelen buiten het 

ziekenhuis» opgesteld. Daarin staat in welke situaties zorgverleners beschermingsmaatregelen 

moeten nemen. Deze richtlijn is ook 
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van toepassing voor zorgverleners die zorg verlenen gefinancierd met een pgb. Op dit moment is er 

schaarste aan PBM en wordt er hard gewerkt om dit probleem op te lossen. Tot die tijd vindt de 

distributie van schaarse middelen plaats via regionale contactpersonen die hierbij de prioriteiten 

bepalen en waar nodig een noodpakket leveren. Regionale contactpersonen (ROAZ) voor de 

aanvraag en distributie van PBM weten dat ook zorgverleners van budgethouders behoefte hebben 

aan PBM. Ik ben in overleg met Per Saldo om de verzoeken van deze zorgverleners te bundelen. 

Vraag 13 

Bent u bereid direct naturazorg beschikbaar te stellen voor budgethouders die als gevolg van de 

coronacrisis zelf (tijdelijk) geen zorg en/of ondersteuning kunnen organiseren, zodat zorg en/of 

ondersteuning worden gecontinueerd? 

Antwoord 13 

Zorgcontinuïteit staat voorop. Als de noodzakelijke zorg en ondersteuning wegvalt, moet er een 

alternatief worden gevonden. In het geval budgethou-ders het zelf niet georganiseerd krijgen, nemen 

zij contact op met hun verstrekker of verzekeraar om de mogelijkheden te bespreken. Deze kan hen 

zo nodig verder op weg helpen naar naturazorg. 


