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Wlz indiceerbaren
• Vergeten groep, 14.000 mensen, veel kinderen (75 % heeft PGB)
• Verlening indicatie in F & K tot 1 juli 2017
PGB via zorgkantoor
• Herindicatietrajecten afgerond
• Vangnet vanaf 1 jan. 2017 voor degenen die in Wlz blijven
• Bij negatieve beschikking naar gemeente of Zvw (warme overdracht)
• Indien te kort aan zorg/ PGB vangnet tot 1 jan. 2020
• Melden bij het zorgkantoor na 1 jan. 2017

Geen toegang Wlz?

• Indicatie is verlengd tot 1 juli 2017
• Voor 1 maart melden bij jeugdteam van gemeente
• Voor 1 mei nieuw besluit nodig, i.v.m. verwerking PGB bij
SVB
• Gegevens worden van zorgkantoor overgedragen aan
gemeenten
• Gemeenten wordt gevraagd mensen te bellen die zich niet
voor 1 maart hebben gemeld
• Zorgkantoren bellen mensen met ZVW vraag

Wel toegang tot Wlz

• Behouden kenmerk Wlz-indiceerbaar tot 2020
• Wordt vangnetregeling genoemd
• Zorgprofiel eerder in laten gaan, is mogelijk.
• Vangnetregeling betekent:
hebben = houden
• Dus beschikking niet in zorgprofiel maar functies en klassen
• Meer zorg nodig; neem contact op met het zorgkantoor
• Zorgprofiel al in laten gaan? Spijt? Neem contact op met zorgkantoor.
• Kan teruggedraaid worden in functies en klassen.
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Wooninitiatieven

Woonintitatief toeslag; wooninitiatief zorg,
a) Het wooninitiatief zelf, in de vorm van de rechtspersoon, koopt
voor alle bewoners de zorg in. De bewoners hebben een
zorgovereenkomst met het wooninitiatief/ stichting of vereniging
van ouders.
b) Wooninitiatieven waarbij zorgondernemers (ondernemers zoals de
Thomashuizen) de zorg verlenen en waar de bewoners een
rechtstreekse overeenkomst hebben met het wooninitiatief.

Voorwaarde;
Inzet wooninitiatieventoeslag/ voorheen
woontoeslag, opgenomen in uurloon
In de zorgbeschrijving moet staan waar de toeslag
voor gebruikt wordt. Dit kunnen de volgende zaken
zijn: Kosten voor alarmsystemen,
uitluisterapparatuur, brandveiligheid, domotica,
onderhoud van deze zaken, zorg gerelateerde
investeringen in gemeenschappelijke ruimten.
Huur van gemeenschappelijke ruimtes mag nooit
met zorggeld en dus ook niet vanuit de wooninitiatief
toeslag gefinancierd worden.

Woonintitatief toeslag; wooninitiatief enkel
huis:
Dit zijn wooninitiatieven waarvan de bewoners een rechtstreekse
zorgovereenkomst hebben met hun zorgverlener. De zorg verloopt dus
niet via de rechtspersoon van het wooninitiatief, maar de bewoner treedt
zelf op als werkgever.
Voorwaarde;
Er een apart en los bedrag in een overeenkomst is opgenomen en
beschreven in een zorgbeschrijving

Voorbeelden;

In de zorgbeschrijving moet staan waar de toeslag voor gebruikt wordt. De
bewoners van deze wooninitiatieven kunnen de volgende kosten via losse
bedragen declareren; alarmsystemen, uitluisterapparatuur,
brandveiligheid, domotica, onderhoud van deze eerder genoemde
zaken, zorg gerelateerde investeringen in gemeenschappelijke
ruimten, administratiekosten, kosten voor het kantoor, kantoorartikelen.
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Huur van gemeenschappelijke ruimtes mag nooit met zorggeld en dus
ook niet vanuit de wooninitiatief toeslag gefinancierd worden.
Declareren via formulier Bijkomende zorgkosten 2017 van de SVB

Schoonmaken woning
• In debat van december en deze week aandacht voor gevraagd
• Vergoedingenlijst wordt aangepast.
• Dezelfde omschrijving als in 2015 en 2016 wordt gehanteerd.
• Daarin staat ‘huishoudelijke hulp’ en is niet nader omschreven.
• Omdat huishoudelijke hulp naast schoonmaak ook eten kopen,
koken, kleding wassen?
• Komt nadere duiding van zorgkantoor
• Zorgovereenkomsten kunnen niet (meer) worden afgekeurd op koken
e.d.

Onderzoek naar wooninitiatieven in GGZ
• Veelal is Wmo niet de juiste wet voor bewoners met GGZ
problematiek
• Voorheen GGZ-C
• Onderzoek van HHM richt zich op mensen met een psychische
stoornis die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht
en/of 24 uur zorg nabij, maar (nog) geen langdurige Wlz-indicatie
hebben, zowel ZIN als PGB
• Meer informatie?
Neem contact op
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Nieuwe verplichte zorgovereenkomsten
• Vanaf 1 april verplicht gebruik te maken van
modelzorgovereenkomsten SVB voor alle nieuwe
zorgovereenkomsten of gewijzigde zorgovereenkomsten
• Tariefswijzigingen via wijzigingsformulier
• Aanpassing aantal uur e.d. ook via wijzigingsformulier.

Derdenbeding
• Op dit moment kunnen gemeenten en zorgkantoren frauderende
aanbieders niet rechtstreeks aanspreken.
• Een derdenbeding is een bepaling in de overeenkomst waardoor een
derde partij, die geen partij is in de desbetreffende overeenkomst,
toch een recht kan ontlenen aan die overeenkomst.
• Dit derdenbeding zorgt er voor dat de pgb-verstrekker direct kan
invorderen bij de frauderende zorgaanbieder indien het toerekenbaar
handelen van de zorgaanbieder de oorzaak is van het onterecht
verstrekken van pgb.
• Verplicht stellen zorgovereenkomsten met zorgaanbieders
• Consultatie veldpartijen.
• Bestaande zorgovereenkomsten hierop aanpassen

Huisbezoeken
• 30.000 cliënten in Wlz met PGB
• 7900 huisbezoeken hebben plaats gevonden
• 6 % administratie door budgethouder zelf
• 75 % administratie door ouder, familielid
• 19 % door professionele bewindvoerders, zorgverleners en soms een
bemiddelingsbureau

5

25-2-2017

Resultaat huisbezoeken
• Bij 2 % sprake van onverantwoorde situatie ( 170 budgethouders)
volgens zorgkantoor; vaak wanneer bemiddelingsbureau of
professionele bewindvoerder betrokken is.
• Huisbezoeken worden gecontinueerd
• Nader onderzoek naar gewaarborgde hulp

Compensatieregeling SVB
• Regeling voor budgethouders en zorgverleners die tussen 1 februari
2015 en 31 december 2015 aanzienlijke kosten hebben gemaakt als
gevolg van minimaal één vertraagde betaling door de SVB uit een
persoonsgebonden budget.
• Een ‘vertraagde betaling’ is een betaling die langer dan 30 dagen na
de factuurdatum is verricht. Ook als een deel van de factuur of
declaratie tijdig is betaald en een deel is vertraagd.
• Alleen voor PGB op basis van Jeugdwet, Wmo en Wlz (niet voor Zvw)

Welke kosten?
• telefoonkosten, kopieerkosten, postkosten of kosten van
aangetekend schrijven (voor deze kosten onder de € 75 zijn geen
bewijsstukken nodig).
• kosten in verband met het afsluiten van een lening;
• kosten in verband met inzet van eigen financiële middelen (voor deze
kosten onder de € 75 zijn geen bewijsstukken nodig.
• boetekosten;
• inhuur en werving van aanvullend personeel of derden voor
administratieve werkzaamheden;
• kosten voor de inzet van een andere zorgverlener;
• gederfde arbeidsinkomsten.
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Welke voorwaarden en kosten voor
zorgverlener?
• u tussen 1 februari 2015 en 31 december 2015 extra kosten heeft gemaakt
als gevolg van een of meer vertraagde betalingen door de SVB uit een
persoonsgebonden budget;
• de extra kosten hoger zijn dan het drempelbedrag, afhankelijk van het aantal
klantrelaties in 2015;
• u het verband tussen de vertraagde betalingen en de kosten kunt aantonen
aan de hand van bewijsdocumenten en een gedetailleerde toelichting;
• de kosten behoren tot de volgende categorieën:
• telefoniekosten, kopieerkosten, postkosten of kosten van aangetekend
schrijven;
• kosten in verband met het afsluiten van een lening;
• kosten in verband met inzet van eigen financiële middelen;
• boetekosten;
• inhuur en werving van aanvullend personeel of derden voor administratieve
werkzaamheden;
• betaalde extra inzet van personeel;
• omzetderving door verbroken klantrelaties.

Drempelbedrag compensatie
• Budgethouder
Het drempelbedrag voor een budgethouder bedraagt € 300. Dit
betekent dat wanneer uw kosten als gevolg van minimaal één
vertraagde betaling door de SVB meer dan € 300 bedragen, u een
aanvraag kunt indienen.
• Zorgverlener
Het drempelbedrag voor een zorgverlener is afhankelijk van het
aantal klantrelaties (d.w.z. het aantal budgethouders aan wie zorg is
verleend).
• 1 tot 5 klantrelaties
600,00 oplopend tot
• Meer dan 50 klantrelaties
20.000,00

Maatwerkvergoeding tot max. 100.000,00
• Controle door SVB. Toestemming ministerie van Sociale Zaken.
• De vergoeding kan maximaal € 100.000 bedragen
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Procedure aanvraag
• Betreft alleen 2015
• Tussen 1 maart en 31 mei 2017 aanvragen
• Gebruik speciale aanvraagformulier
• Binnen 6 weken na 31 mei (half juli) wordt besluit genomen
• Bezwaar en beroep kan worden aangetekend indien men het niet
eens is met de beslissing.
• Website https://www.compensatieregelingpgb.nl/

Brief over toekomst trekkingsrecht van 22 feb.
2017
• Brief over toekomst trekkingsrecht PGB en SVB
• Belangrijke punten budgethouders lijken niet meegenomen te zijn
• Ondersteunen budgethouders zou taak SVB zijn en blijven
• Er wordt een nieuwe publiekrechtelijke organisatie door de overheid
opgericht, rechtstreeks aangestuurd door VWS.
• Taak SVB lijkt te blijven; betalen, salarisadnministratie en uitvoering
werkgevenstaken
• Veel onduidelijkheid; morgen 23 feb. 2017 vindt debat in Kamer
plaats

Vragen….?

Naar-Keuze
Tel.: 0481 374589
algemeen@naar-keuze.nl
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