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Pgb-zorg voor een schijntje
Een uitspraak van
de rechtbank in
Roermond kan voor
gemeenten duur
uitpakken. De
rechter vindt de
vergoeding die een
moeder krijgt voor
de verzorging van
haar kind te laag.
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Een moeder uit Weert verzorgt
haar veertienjarige dochter die
een vorm van autisme heeft. De
dochter heeft een persoonsgebonden budget en mag daardoor
de zorg die ze nodig heeft zelf inkopen. Voor de individuele begeleiding van de moeder is 25 uur
per week toegekend. Daartoe is
met de moeder een arbeidsovereenkomst gesloten. Volgens de
behandelend psychiater is de
moeder de meest geschikte begeleider voor haar dochter. Van
de gemeente, die sinds 1 januari
2015 verantwoordelijk is voor de
jeugdzorg, krijgt ze daarvoor een
vergoeding van 7,17 euro bruto
per uur.
Veel te laag om de benodigde begeleiding te bieden, vindt de
moeder, zelf ziekenverzorgende
van beroep. Toen ze in 2015 bij de
gemeente aan de bel trok voor

Pgb-houders kunnen zelf zorg en begeleiding inkopen bij hun familieleden. FOTO HOLLANDSE HOOGTE
een hoger uurtarief, kreeg ze nul op
het rekest. Ze stapte daarop namens haar dochter naar de rechter.
Vóór 2015, toen de jeugdzorg nog
vanuit het rijk geregeld werd, kreeg
de vrouw twaalf euro per uur. Volgens de moeder is een uurloon van
12,60 euro (20 procent van het professioneel uurtarief) redelijk.
Weert hanteert, net als veel andere
gemeenten in Midden-Limburg,
echter een standaardtarief van 7,17
euro per uur voor niet-professionele hulp door naaste familie en wil
daar niet van afwijken. Ze vindt verder dat het uurloon als een vergoeding gezien moet worden en niet als
inkomen voor de moeder.
Verder stelt de moeder dat het aantal uren dat ze toegewezen kreeg, te

laag is. Daarbij is namelijk geen rekening gehouden met vakantieperiodes en schooluitval, stelt ze.
Volgens de rechter gaat de zorg die
de moeder haar dochter biedt een
stuk verder dan de gebruikelijke
zorg van een ouder.
De rechter vindt het huidige uurtarief te laag en stelt dat de gemeente
Weert binnen enkele weken met
een voorstel voor een hoger uurloon
moet komen. Daarbij merkt hij op
dat het uurloon dat de moeder
vraagt alleszins redelijk is.
Volgens advocate Renske Imkamp
van Van der Woude de Graaf Advocaten in Amsterdam betekent deze
uitspraak een doorbraak. „Veel gemeenten in de regio Midden-Limburg hebben erg laag bruto uurta-

rieven vastgesteld voor begeleiding
door familieleden”, zegt ze. „Die variëren van vijf tot acht euro. Elders
in het land liggen die tarieven veelal
tussen de twaalf en twintig euro. De
veel te lage tarieven zijn naar mijn
mening in strijd met de wet. Daartegen zijn procedures gestart. Zelf
heb ik een tiental bezwaar- en beroepschriften over dit onderwerp
lopen in Leudal, Weert en Brunssum.”
Imkamp stelt wel dat de uitspraak
over de moeder in Weert nog niet alles duidelijk maakt, omdat het om
een afzonderlijk geval gaat. „Maar
deze uitspraak zal naar verwachting gevolgen hebben voor alle mensen die te maken hebben met lage
uurtarieven. Ik neem namelijk aan

dat het beleid en de uurtarieven
van de betreffende gemeenten
moet worden aangepast.”
Dat is volgens een woordvoerster van de gemeente Weert nog
lang niet zeker. „Het gaat om een
specifiek geval waarover de
rechter nu een oordeel heeft geveld”, zegt ze. „Omdat er in dit geval sprake is van een arbeidsovereenkomst - wat we niet wisten - zullen we het tarief
aanpassen. Verder zullen we
binnenkort op basis van een evaluatie de tarieven voor pgb tegen
het licht houden. Deze uitspraak
zullen wij hierbij betrekken.”
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