Het is niet altijd duidelijk óf en hóe mantelzorg binnen de Wmo en Jeugdwet vanuit een PGB
betaald kan worden. Aan welke criteria moeten gemeenten en budgethouders zich houden?
Welke tarieven worden er gehanteerd? Zit er een maximum aan het tarief en is dit voor elke
gemeente hetzelfde?
In de situatie waarin een huishouden afhankelijk is van meerdere PGBs om zorg in te kopen,
wordt de situatie complexer. Gemeentes denken hierover na en experimenteren in deze situatie
met een 1 totaalbudget voor deze gezinnen. In het onderstaande overzicht wordt een aantal
prangende vragen beantwoord en voorbeelden gegeven van situaties waarin bovengenoemde
speelt.
Dit document beantwoord de volgende vragen:
1. Wat staat er in de Wmo/Jeugdwet over PGB voor informele zorg?
2. Welke jurisprudentie is er over mantelzorg, betaald uit het PGB?
3. Wat doen andere gemeenten omtrent PGB en mantelzorg?

1. Wat staat er in de Wmo/Jeugdwet over PGB voor

informele zorg?

Voor zorg binnen Wmo en Jeugdwet mag het sociale netwerk vanuit een PGB betaald worden. ‘Per
Saldo’ stelt dat gemeenten vrij zijn om de tarieven voor Wmo en Jeugdzorg vast te stellen. Hiervoor
staat geen wettelijk maximum uurtarief vast. De zorg moet wel voldoen aan het wettelijke minimumloon
(Wet Minimumloon vanaf 1 januari 2018 van kracht)
De modelovereenkomst van de SVB kan gebruikt worden om het (PGB-) contract waaruit de
mantelzorger betaald wordt vast te leggen.
Om informele ‘Wmo-zorg’ te betalen uit het PGB moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:
Wmo:
Artikel 2.3.6:
• 2 Een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, indien:
o
a. de cliënt naar het oordeel van het college op eigen kracht voldoende in staat is te achten
tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake dan wel met hulp uit zijn sociale netwerk of
van zijn vertegenwoordiger, in staat is te achten de aan een persoonsgebonden budget
verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren;
o
b. de cliënt zich gemotiveerd op het standpunt stelt dat hij de maatwerkvoorziening als
persoonsgebonden budget wenst geleverd te krijgen;
o
c. naar het oordeel van het college is gewaarborgd dat de diensten, hulpmiddelen,
woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, veilig,
doeltreffend en cliëntgericht worden verstrekt.
• 3 Bij het beoordelen van de kwaliteit als bedoeld in het tweede lid, onder c, weegt het college
mee of de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen in redelijkheid
geschikt zijn voor het doel waarvoor het persoonsgebonden budget wordt verstrekt.
4 Bij verordening kan worden bepaald onder welke voorwaarden betreffende het tarief, de persoon
aan wie een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, de mogelijkheid heeft om diensten,
hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen te betrekken van een persoon die
behoort tot het sociale netwerk.
• 5 Het college kan een persoonsgebonden budget weigeren:
o
a. voor zover de kosten van het betrekken van de diensten, hulpmiddelen,
woningaanpassingen en andere maatregelen van derden hoger zijn dan de kosten van de
maatwerkvoorziening of;
o
b. indien het college eerder toepassing heeft gegeven aan artikel 2.3.10, eerste lid,
onderdeel a, d en e.
•

6 Op een persoonsgebonden budget is titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
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Om informele ‘Jeugdzorg’ te betalen uit het PGB moet aan
voldaan zijn:

de volgende voorwaarden

Jeugdwet:

Artikel 8.1.1:
•

2 Een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, indien:

o
a. de jeugdige of zijn ouders naar het oordeel van het college op eigen kracht voldoende in
staat zijn tot een redelijke waardering van de belangen ter zake dan wel met hulp uit hun sociale
netwerk dan wel van een curator, bewindvoerder, mentor, gemachtigde, gecertificeerde instelling of
aanbieder van gesloten jeugdhulp, in staat zijn de aan een persoonsgebonden budget verbonden
taken op verantwoorde wijze uit te voeren;
o
b. de jeugdige of zijn ouders zich gemotiveerd op het standpunt stellen dat zij de individuele
voorziening die wordt geleverd door een aanbieder, niet passend achten; en
o
c. naar het oordeel van het college is gewaarborgd dat de jeugdhulp die tot de individuele
voorziening behoort en die de jeugdige of zijn ouders van het budget willen betrekken, van goede
kwaliteit is.
•

3 Bij verordening kan worden bepaald onder welke voorwaarden de persoon aan wie een
persoonsgebonden budget wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die
behoort tot het sociale netwerk.

•

4 Het college kan een persoonsgebonden budget weigeren:

o a. voor zover de kosten van het betrekken van de jeugdhulp van derden hoger zijn dan de kosten
van de individuele voorziening, of o b. indien het college eerder toepassing heeft gegeven aan
artikel 8.1.4, eerste lid, onderdeel a, d of e.
2. Welke jurisprudentie is er over mantelzorg, betaald uit het PGB?
Onderstaande artikelen betreffen zaken waarin rechter een door de gemeente geweigerd PGB voor
soortgelijke zaken alsnog toekent aan zorgvrager om informele zorgverlener te betalen.
Gemeente Deventer
- Budgethouder ontving van gemeente een maximum tarief van € 750 voor de begeleiding van haar
dochter (door haarzelf). Dit bedrag is afgeleid uit de Participatiewet.
- Budgethouder is in beroep gegaan en in het gelijkgesteld. Budgethouder is 20,- per uur, voor 10u
zorg per week toegekend. Dit komt neer op € 866 per maand. De 30 uur per week die de
budgethouder aanvankelijk eiste vergoed te krijgen is niet gegrond verklaard.
Gemeente Etten-Leur
- Betrokkene, geboren in 1954, heeft lichamelijke beperkingen die haar belemmeren bij het
verrichten van de huishoudelijke taken. Zij woont alleen in een appartement. Onder de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is haar, laatstelijk tot en met 31 december 2014,
huishoudelijke hulp, categorie 2, toegekend naar een omvang van twee uur per week. Aan haar is
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-

daarvoor een persoonsgebonden budget (pgb)
verleend. De dochter van
betrokkene (dochter) heeft de huishoudelijke hulp
verleend en betrokkene heeft
haar daarvoor uit het pgb betaald
Gemeente stelt op basis van informatie uit een huisbezoek dat de zorg door het sociale netwerk
verleend kan worden en hiervoor geen PGB verstrekt hoeft te worden.
In hoger beroep is de budgethouder in het gelijk gesteld. De huishoudelijke hulp mag 2u per week
uit PGB betaald worden aan haar dochter. Tevens worden de proceskosten voor eisende partij
vergoed, zowel die voor de initiële zitting als het hoger beroep.

3. Wat doen andere gemeenten omtrent PGB en mantelzorg?
Tarieven: enkele voorbeelden gemeenten, alle bedragen zijn bruto

-

-

-

Gemeente Haarlemmermeer
Maximaal € 20, - per uur voor informele zorg (geldt alleen voor pgb);
Gemeente Apeldoorn
Maximaal € 20,- per uur, of het minimumloon voor naasten onder de 23 jaar.
o Voor ondersteuning bij ‘regievoering in het huishouden’ geldt een maximum
uurtarief van € 16,- of het minimumloon voor naasten onder de 23 jaar.
o Een particuliere ondersteuner kan niet meer dan 40 uur per week aan
ondersteuning betaald krijgen
Gemeente Voorst
Maximaal 20,- per uur (pag 12)
VNG heeft samen met Qconsult een tool ontwikkeld om het PGB uurloon te berekenen
Er zijn een aantal gemeenten die hebben geëxperimenteerd met 1 integraal PGB of 1 budget voor het
hele gezin. Dit is gebeurd binnen gezinnen waarin de zorgvraag complex is en het gezin van meerdere
wetten afhankelijk is. Onderstaande links geven een aantal voorbeelden:

Gemeente Meppel
- 4 gezinsleden die een uitkering/PGB ontvangen vanuit WIA, Wmo, Wlz en Jeugdwet
- Gemeente heeft samen met CIZ, SVB en Zorgkantoor Zilveren Kruis 1 budget onderhandeld waaruit
alle zorg betaald kan worden.
- Zorg is uiteindelijk goedkoper, minder administratie.

-

Gemeenten Delft en Woerden
Integraal PGB: elk huishouden binnen deze pilot maakt gebruikt van 2 of meer regelingen in het
brede sociale domein: o
Werk en inkomen o
Jeugdhulp o
Wmo
o Passend onderwijs o
Schuldhulpverlening
o Diensten die vallen onder de zorgverzekeringswet (o.a. Wlz) Samenwerkingspartners (naast bovengenoemde gemeenten:
o De ministeries van SZW, OCW, VWS, J&V en BZK o
SVB o UWV o
VNG
o Vertegenwoordigers van vervoer/mobiliteit, zorgverzekeraars, zorgkantoren
en de samenwerkingsverbanden onderwijs.
Projectplan
Voor meer informatie over Informele Zorg, zie de Woudlopersgids van Movisie.
PGB magazine biedt meer informatie over PGB in het sociaal domein.
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