
 

Vraag 1) Welke instrumenten mag je inzetten in de onderzoeksfase voordat je een pgb 

verleent? 

Antwoord: 

Goed onderzoek bij melding/aanvraag of herindicatie 

Een PGB is in de Wmo 2015 een afgeleide van de maatwerkvoorziening, dus het is zaak om bij de 

indicatiestelling voor die voorziening op zichzelf kritisch te kijken of er überhaupt een aanspraak op 

een Wmo-maatwerkvoorziening is.  De gemeente (of het ingeschakelde wijkteam) is immers zelf de 

poortwachter voor de toegang tot de Wmo 2015.  

Deskundigenadvies inwinnen 

Via medisch advies kan dan worden beoordeeld of de cliënt wel een beperking heeft (eis voor 

toegang tot de Wmo), of dat misschien nog (para-)medische behandeling mogelijk is.  Grens daarbij is 

dat de behandeling lichamelijk niet ingrijpend is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij psychotherapie, 

fysiotherapie en cognitieve gedragstherapie. 

Veel gemeenten schrappen (al dan niet deels) medische advisering bij aanvragen, en daarmee ook de 

mogelijkheid om het bovenstaande gedegen te (laten) onderzoeken. Vandaar dit aandachtspunt.  

Deskundigenadvies is ook belangrijk bij beoordelingen voor aanvragen en herindicaties voor 

begeleiding (hierna: BG) en beschermd wonen. Zeker als gemeente op het vlak van BG alternatieve 

(algemene en dus goedkopere) voorzieningen heeft, zonder keuzevrijheid voor PGB. Denk aan 

dagbesteding, formulierenbrigades of andere (deel)oplossingen die in de behoefte van een bepaalde 

cliënt kunnen voorzien. 

Juist BG is in PGB vorm een groot fraude-risico vanwege de vagere criteria en hoge kosten (en dus 

hoog PGB). Het zijn vaak jaren lang lopende indicaties. Het is het overwegen waard om hierbij 

desnoods gedegen ondersteuning (bijvoorbeeld orthopedagoog) in te schakelen om kritisch te 

kunnen adviseren bij (her-)indicaties. Dat kost geld, maar te hoge/te langdurige  indicaties kosten 

waarschijnlijk nog veel meer.  

Let op gebruikelijke hulp 

Let daarnaast ook op de nieuwe, ruimere definitie van gebruikelijke hulp in artikel 1.1.1 Wmo 2015, 

die geldt op alle terreinen, dus bij hh, maar ook bij BG. Hulp die gezinsleden of andere huisgenoten 

redelijkerwijs kunnen leveren, gaat voor op ondersteuning via de Wmo 2015. 

Waar nodig huisbezoek afleggen 



Huisbezoek is vaak nodig zijn om op zorgvuldige wijze te kunnen besluiten op Wmo-aanvragen. Het 

kan duidelijkheid geven over de noodzaak en de mogelijkheid van bepaalde voorzieningen.  

Duidelijke criteria 

Veel gemeenten hebben overigens nog geen/nauwelijks beleidsregels BG, waardoor het risico 

bestaat dat consulenten veiligheidshalve hoog indiceren, bij gebrek aan houvast en vaak ook 

vanwege onbekendheid met de BG-doelgroep en de BG-voorziening. Als (tussen-)oplossing zouden 

bepaalde criteria uit de AWBZ-beleidsregels indicatiestelling kunnen worden overgenomen als eigen 

beleid, net als in 2007 is gebeurd met de voormalige (AWBZ-) Protocollen Huishoudelijke Verzorging 

en Gebruikelijke zorg. 

Met name overgangscliënten die gewend zijn aan hoge indicaties in de AWBZ  zullen uiteraard 

verwachten dat ook de gemeente een vergelijkbare indicatie stelt. Een gemeente zal dan bij 

herindicatie goed moeten kunnen motiveren waarom een nieuwe indicatie eventueel anders uitpakt. 

Beschikkingen zullen helder moeten zijn. Er moet duidelijk worden welke voorwaarden gelden voor 

de verstrekking en welke voorwaarden er gelden voor inkoop van ondersteuning met een PGB. Het 

gaat om bestedingsvoorwaarden, regels over verantwoording van een PGB en om duidelijke 

kwaliteitseisen. 

Kern van het bovenstaande: Met wat niet verstrekt wordt, kan ook niet gefraudeerd worden. Juiste 

indicatiestelling is eigenlijk de eerste stap om fraude te voorkomen. 

Verder zijn in hoofdstuk 5 Wmo 2015 de mogelijkheden voor gegevensuitwisseling geregeld, Zie 

Matrix  gegevensuitwisseling versie 1.0. , vanaf begin februari 2016 te vinden op 

www.vng.nl/fraudepreventie    

Ook kan een toezichthouder worden ingezet, met inzet van de daarbij behorende 

toezichtsbevoegdheden, zie hoofdstuk 6 Wmo 2015 en artikel 5:11 en verder Algemene wet 

bestuursrecht.  

 Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor toegang tot de Wmo; 

 Kritisch onderzoek bij aanvragen en heronderzoek is de eerste stap om te bepalen wat echt 
nodig is aan ondersteuning; 

 Duidelijke beoordelingsregels zijn behulpzaam bij de beoordeling van aanvragen en 
herindicaties; 

 Gebruik duidelijke beschikkingsvoorwaarden voor maatwerkvoorzieningen en PGB’s; 

 Gebruik mogelijkheden voor gegevensuitwisseling en toezicht. 

 

 

 

 

 

 

http://www.vng.nl/fraudepreventie


Vraag 2) De weigeringsgronden voor keuzevrijheid zijn onduidelijk. Bij de Wlz zijn er meer 

dan bij de Wmo. 

Antwoord:  

Algemeen 

De Wmo 2015 heeft een heel andere wettelijke structuur dan de Wlz. Belangrijk verschil tussen Wlz 

en Wmo 2015 is dat de Wlz een volksverzekering is, met  alleen landelijke regelgeving. Die landelijke 

regels zijn als het ware de polisvoorwaarden van de Wlz. 

Verder speelt een rol dat het PGB in de Wlz een PGB een subsidie is, in de Wmo NIET. In bepaalde 

gevallen kan in de Wlz een PGB- stop worden ingesteld (subsidieplafond) en kan alleen zorg in natura 

worden verkregen in de Wlz. In de Wmo 2015 is de keuzevrijheid – onder voorwaarden – altijd 

aanwezig.  

Uit jurisprudentie rond de keuzevrijheid in de oude Wmo blijkt dat een PGB kan worden geweigerd 

als iemand eerder heeft gefraudeerd. Verder werd uit de MvT duidelijk dat verslavingsproblematiek, 

en schuldenproblematiek een reden kunnen zijn om keuzevrijheid te weigeren. Ook mag een PGB 

niet duurder zijn dan de naturavoorziening, impliciet het uitgangspunt van de Wmo, zie ook artikel  

2.3.6 Wmo 2015. 

Landelijke regels en eigen gemeentelijk beleid 

In de Wmo 2015 staan de wettelijke basisregels rond het PGB in artikel 2.3.6. Ook in een aantal 

andere Wmo-regels wordt verwezen naar het PGB. Daarnaast moet resp. kan de gemeente ook eigen 

(beleids-)regels maken over het PGB en de voorwaarden waaronder men daarvoor in aanmerking 

komt. Zie bijvoorbeeld artikel 2.1.3 lid 2  en 2.1.3 lid 4 Wmo 2016.  

Sommige gemeenten stellen  als eis voor keuzevrijheid voor een PGB voor begeleiding dat een 

doortimmerd, op de persoon afgestemd zorgplan met controleerbare doelen wordt gemaakt.  

Ook worden door bepaalde gemeenten, net als in de Wlz, verplicht zogenaamde “bewuste keuze”-

gesprekken gevoerd met aspirant-PGB-houders. Dit laatste kan gezien worden als een vertaling van 

de eis dat de cliënt gemotiveerd moet kiezen voor ondersteuning in PGB-vorm (art. 2.3.6 lid 2 onder 

b. Wmo 2015).  

Een deel van de criteria voor PGB –toekenning/keuzevrijheid kan de gemeente dus zelf in het eigen 

beleid neerleggen, zie ook artikel 2.3.6  Wmo 2015; daar kan of moet dus eigen beleid voor worden 

gemaakt . 

Jurisprudentie is er uiteraard nog niet over de grenzen van de mogelijkheden van eigen regels. Die 

mogen niet in strijd zijn met de landelijke wet, want de Wmo 2015 is van hogere orde dan 

gemeentelijke regels. Maar gezien het belang van de materie kan een gemeente de grenzen 

opzoeken met het eigen beleid. Dat is uiteraard een eigen keuze van een gemeente,en het kan leiden 

tot jurisprudentie-ontwikkeling. 

Een ander voorbeeld op het punt van de beleidskeuzes. 

https://www.menziszorgkantoor.nl/persoonsgebonden-budget-pgb/zelf-zorg-inkopen/bewuste-keuze-gesprekken-en-huisbezoeken


Basiseis om te kunnen kiezen voor een PGB in de Wmo is dat de cliënt de consequenties van de 

keuze kan overzien (zie art. 2.3.6 lid 2 onder a. Wmo 2015) en het is de vraag of dat zo is als iemand 

de Nederlandse taal niet machtig is. Er lopen naar verluidt al Wlz-procedures om keuzevrijheid te 

weigeren in gevallen waarin de PGB-aanvrager de Nederlandse taal niet machtig is. Al naar gelang de 

uitkomst van die procedures zouden gemeenten deze eis ook in hun beleid kunnen gaan hanteren 

voor bepaalde situaties. 

Gemachtigden/bemiddelaars 

Ook zouden bepaalde gemachtigden wellicht kunnen worden geweigerd op grond van artikel 2:2 

Algemene wet bestuursrecht. Dat is een breed geformuleerde bepaling, die inhoudt dat een 

bestuursorgaan (dus ook een college van B & W van een  gemeente) een bepaalde gemachtigde kan 

weigeren als er tegen die persoon ernstige bezwaren bestaan. 

Het gebeurt nogal eens dat PGB-houders een vertegenwoordiger c.q. bemiddelaar hebben die de 

vaak kwetsbare cliënt “afschermt” ten opzichte van de gemeente. Diezelfde vertegenwoordiger kan 

dan ook misbruik maken van het PGB, terwijl de cliënt geen, onvoldoende of slechte kwaliteit zorg 

ontvangt. Gemeenten zouden zo’n vertegenwoordiger bij aanvragen mogelijk kunnen weigeren.  

 Wettelijk kader rond PGB’s is in de Wmo 2015 anders dan in de Wlz; 

 Gemeenten hebben een zekere beleidsvrijheid bij het bieden van keuzevrijheid voor een 
PGB; hoe ver die gaat is nog niet helemaal duidelijk, jurisprudentie moet zich nog 
ontwikkelen; 

 Hetzelfde geldt voor het weigeren van gemachtigden, in hoeverre dat kan in Wmo-verband 
is nog niet uitgekristalliseerd in jurisprudentie; 

 Gemeenten kunnen leren van bepaalde ervaringen die door zorgkantoren zijn opgedaan 
met AWBZ-pgb’s ; 

 

Vraag  3 Terugvordering: Wat moet je kunnen bewijzen en wat mag je als consequenties 

opleggen? 

Algemeen: opzetvereiste 

Er moet – althans bij terugvordering op basis van artikel 2.4.1 Wmo 2015 - opzet bewezen worden, 

zowel van de cliënt als van degene die aan het verstrekken van onjuiste gegevens heeft meegewerkt 

(indien dat laatste van toepassing is).  Dat is een redelijk zware bewijslast voor de gemeente.  

Duidelijke informatie over rechten en plichten 

Die bewijslast kan waarschijnlijk wel verlicht worden door – als gemeente - van te voren heel 

duidelijk te zijn over de voorwaarden voor PGB-verstrekking en verantwoording. Het is dus belangrijk 

duidelijke informatie vooraf  te geven (ondertekenen naar waarheid bij aanvraag; consequenties van 

fraude vermelden) en bij de toekenning duidelijke voorwaarden in de beschikking 

Die voorwaarden gaan niet alleen over de besteding, maar ook over de informatieverplichting van de 

cliënt of diens vertegenwoordiger. 

Uit de schaarse jurisprudentie over terugvordering in de oude Wmo blijkt dat juist een goede 

informatieverstrekking door de gemeente  belangrijk is. Hoe duidelijker aantoonbaar kan worden 



gemaakt dat de cliënt/vertegenwoordiger wist welke voorwaarden van toepassing zijn op de (PGB-) 

toekenning, hoe sterker de gemeente staat bij een eventuele terugvordering wegens opzettelijk 

verstrekken van onjuiste gegevens.   

Jurisprudentie over de nieuwe Wmo 2015 (met deels andere regels) is er nog niet op dit punt, in die 

zin zijn er nog geen voorbeelden. Consequentie van het verstrekken van onjuiste informatie (art. 

2.3.10 lid 1, onder a. Wmo 2015) kan zijn de terugvordering van de tegenwaarde van PGB, intrekking 

van het recht op de voorziening en weigeren van verdere keuzevrijheid.  

Keuzevrijheid voor een PGB kan voor de toekomst verder geweigerd worden, als iemand onjuiste 

gegevens heeft verstrekt, niet voldoet aan de voorwaarden voor verstrekking van PGB of 

maatwerkvoorziening of als iemand een PGB of maatwerkvoorziening niet of voor een ander doel 

gebruikt, zie artikel 2.3.6. lid 5 onder b. Wmo 2015. 

Bestuurlijke boetes niet mogelijk, aangifte wel. 

Bestuurlijke boetes zijn niet mogelijk, daar moet de wet zelf (de Wmo 2015 dus) een grondslag voor 

geven en die is er niet. Zie art. 5.4 Awb.  

 Als er mogelijk sprake is van valsheid in geschrifte/oplichting kan strafrechtelijk worden ingegrepen. 

Dat kan via een bevoegde sociaal rechercheur, die bijzonder opsporingsambtenaar is. 

 Regels rond terugvordering in de Wmo 2015 zijn nieuw, de toepassing ervan is tot op heden 
nog niet getoetst door rechters, ook hier moet zich nog jurisprudentie ontwikkelen; 

 Ook bij terugvordering geldt dat duidelijke beschikkingsvoorwaarden de bewijslast voor de 
gemeente kunnen verlichten; 

 Bestuurlijke boetes zijn niet mogelijk onder de Wmo 2015, in die zin is het 
handhavinginstrumentarium minder uitgebreid dan in de sociale zekerheidswetgeving. 

 

Vraag 4  Wie mag nou gegevens delen met de ketenpartners? 

Antwoord:  Zie Matrix  gegevensuitwisseling versie 1.0 , vanaf begin februari 2016 te vinden op 

www.vng.nl/fraudepreventie .    
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