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‘Laag uurtarief zorg is onwettig’
De uurtarieven voor
mensen die een
familielid met een
persoonsgebonden
budget verzorgen,
verschillen enorm.
Vooral de gemeenten
in Midden-Limburg
houden de hand op de
knip.

ROERMOND/WEERT
DOOR LEON JANSSEN

D

e lage uurtarieven die vooral gemeenten in MiddenLimburg hanteren voor
zorg door familieleden, zijn in strijd
met de wet. Dat stelt advocate Renske Imkamp van Van der Woude de
Graaf Advocaten in Amsterdam.
Het gaat om de uurtarieven die familieleden krijgen als ze iemand
met een persoonsgebonden budget
(pgb) begeleiden en/of verzorgen.

Die tarieven mogen de gemeenten
sinds 1 januari 2015 zelf vaststellen.
De gemeente zijn namelijk vanaf die
datum verantwoordelijk voor de
uitvoering van de jeugdzorg en grote delen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Uit onderzoek
van deze krant blijkt dat er grote
verschillen zijn bij de uurtarieven.
Zo hanteren de gemeenten Weert,
Roermond en Maasgouw een bruto
uurtarief van 7,17 euro. Nederweert
zit daar met 4,75 euro nog onder.
De gemeente Venray verrekent bij
voorkeur een uurtarief van nul euro

als zorg uit het sociaal netwerk geleverd wordt, meldt een woordvoerster. In uitzonderingsgevallen
wordt er wel betaald. Dan geldt een
uurtarief van 26,25 euro. Venlo betaalt 75 procent van het uurtarief
van de professionele zorg als familieleden zorg verlenen. Daarbij
geldt een maximum van twintig
euro per uur. Vaals rekent een uurtarief van 18,18 euro. Landgraaf
heeft geen vast tarief, maar levert
‘maatwerk’, stelt een woordvoerster van die gemeente..
Volgens Imkamp zijn de lage uurta-

rieven die Midden-Limburg hanteert in strijd met de wet. Door het
lage tarief zijn veel mensen in de
problemen geraakt, stelt ze.
Onlangs oordeelde de rechter in
Roermond in een zaak van een moeder die haar dochter met autisme
verzorgt, dat het uurtarief dat de gemeente Weert hanteert te laag is.
„Dat zal zeker ook gevolgen hebben
voor individuele verzorgenden in
andere gemeenten in de regio”, zegt
Imkamp. „Want ook die gemeenten
zullen hun tarieven aan moeten passen.”

