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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. 

DOOR
LEON JANSSEN

ACHTERGROND
UURTARIEF PGB

ROERMOND/WEERT

Een moeder uit Weert verzorgt
haar veertienjarige dochter die 
een vorm van autisme heeft. De
dochter heeft een persoonsge-
bonden budget en mag daardoor
de zorg die ze nodig heeft zelf in-
kopen. Voor de individuele bege-
leiding van de moeder is 25 uur 
per week toegekend. Daartoe is 
met de moeder een arbeidsover-
eenkomst gesloten. Volgens de 
behandelend psychiater is de
moeder de meest geschikte be-
geleider 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 be-
geleiding te bieden, vindt de 
moeder, zelf ziekenverzorgende 
van beroep. Toen ze in 2015 bij de
gemeente aan de bel trok voor 

een hoger uurtarief, kreeg ze nul op
het rekest. Ze stapte daarop na-
mens haar dochter naar de rechter.
Vóór 2015, toen de jeugdzorg nog 
vanuit het rijk geregeld werd, kreeg
de vrouw twaalf euro per uur. Vol-
gens de moeder is een uurloon van
12,60 euro (20 procent van het pro-
fessioneel uurtarief) redelijk.
Weert hanteert, net als veel andere
gemeenten in Midden-Limburg,
echter een standaardtarief van 7,17 
euro per uur voor niet-professione-
le hulp door naaste familie en wil 
daar niet van afwijken. Ze vindt ver-
der dat het uurloon als een vergoe-
ding gezien moet worden en niet als
inkomen voor de moeder.
Verder stelt de moeder dat het aan-
tal uren dat ze toegewezen kreeg, te

laag is. Daarbij is namelijk geen re-
kening gehouden met vakantiepe-
riodes 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 uurta-
rief 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 Advo-
caten in Amsterdam betekent deze
uitspraak een doorbraak. „Veel ge-
meenten in de regio Midden-Lim-
burg hebben erg laag bruto uurta-

rieven vastgesteld voor begeleiding
door familieleden”, zegt ze. „Die va-
riëren 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. Daarte-
gen zijn procedures gestart. Zelf
heb ik een tiental bezwaar- en be-
roepschriften over dit onderwerp 
lopen in Leudal, Weert en Bruns-
sum.”
Imkamp stelt wel dat de uitspraak
over de moeder in Weert nog niet al-
les duidelijk maakt, omdat het om 
een afzonderlijk geval gaat. „Maar 
deze uitspraak zal naar verwach-
ting gevolgen hebben voor alle men-
sen 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 woordvoer-
ster van de gemeente Weert nog
lang niet zeker. „Het gaat om een
specifiek geval waarover de
rechter nu een oordeel heeft ge-
veld”, zegt ze. „Omdat er in dit ge-
val sprake is van een arbeids-
overeenkomst - wat we niet wis-
ten - zullen we het tarief 
aanpassen. Verder zullen we
binnenkort op basis van een eva-
luatie de tarieven voor pgb tegen
het licht houden. Deze uitspraak
zullen wij hierbij betrekken.”
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