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1. Managementsamenvatting 
 

Als gevolg van de problematische implementatie, het toekennen van ambtshalve budgetten en 

zorgovereenkomsten, en gemaakte fouten kunnen SVB en budgetverstrekkers constateren dat reeds 

gedane betalingen onjuist zijn geweest. Er kan sprake zijn van een onverschuldigde betaling aan de 

zorgverlener (BW boek 6 art. 203-211), en/of ongerechtvaardigde verrijking van de 

budgethouder(BW boek 6 art. 212). Het Burgerlijk Wetboek geeft de degene die de onverschuldigde 

betaling heeft gedaan (in dit geval de SVB) of onrechtmatig is verarmd (de verstrekker) het recht dit 

terug te vorderen bij de zorgverlener resp. de budgethouder. In de WMO2015 (art. 2.4.1.) en 

Jeugdwet (art. 8.1.4.) wordt dit recht nader gespecificeerd.  

Deze richtlijn brengt de situaties in beeld waarin het redelijk en billijk is om het recht op 

terugvorderen daadwerkelijk tot uitvoer te brengen en bedragen terug te vorderen. Deze richtlijn 

heeft tot doel om de individuele verstrekkers in situaties welke te maken hebben met landelijke 

terugvalscenario’s op een zelfde manier te laten handelen en tot dezelfde conclusies m.b.t. 

terugvorderen te laten komen. De richtlijn is ontwikkeld in samenwerking met de ketenpartners, en 

getest op basis van casuïstiek. 

Een belangrijk uitgangspunt is dat in gevallen van misbruik er altijd overgegaan moet worden op een 

vorderingstraject. In gevallen van oneigenlijk gebruik moeten verstrekkers (gemeenten en 

zorgkantoren) en regelgevers zich inspannen om het oneigenlijk gebruik te stoppen. 

Er zijn meerdere manieren om een terugvorderingsprocedure tot uitvoer te brengen. Er kan gekozen 

worden voor het treffen van een betalingsregeling met de budgethouder, het verrekenen met 

toekomstige betalingen of het invorderen van betalingen middels een incassoprocedure. Op basis 

van de complexe relaties tussen SVB, Gemeenten, Zorgkantoren, budgethouder en zorgverlener 

blijft de mogelijkheid van verrekenen beperkt tot de situatie waarin administratieve fouten de 

oorzaak zijn van een onjuiste betaling.  

De jurudische relaties tussen de verstrekkers, SVB, budgethouders en zorgverleners bepalen wie de 

vordering instelt, en bij wie. Indien een betaling niet voldoet aan de PGB regels, de financiële regels 

uit het budget of de arbeidsrechtelijke & zorginhoudelijke regels in de zorgovereenkomst is de 

Gemeente of het Zorgkantoor de vorderende partij op de budgethouder. Indien een betaling om 

administratieve redenen onjuist is (bijv. per abuis dubbel betalen van een declaratie), vordert de 

SVB terug bij de zorgverlener.  

Indien landelijk herstel op de dossiers van budgethouders is voorzien, dient dat eerst afgerond te 

worden voordat de richtlijn teogepast kan worden en eventueel tot terugvorderen wordt overgegaan.  

De uitkomst van de richtlijn is dat er teruggevorderd wordt als de zorg niet geleverd is of reeds 

eerder betaald is. Er wordt niet teruggevorderd als er tijdens het moment van betalen één van de 

terugvalscenario’s actief was, maar uiteindelijk de betaling binnen de definitieve budget- en 

zorgovereenkomstvoorwaarden valt. Een verstrekker kan lokaal beslissen of er teruggevorderd wordt 

als er tijdens een betaling sprake was van een regulier budget en zorgovereenkomst. 

Situatie Richtlijn 

Onverschuldigde betaling (bijv. declaratie dubbel betaald, bruto 
i.p.v. netto betaald, kruising van spoed- en reguliere betaling, 
budgethouder meldt foute factuur) 

Terugvorderen door SVB bij zorgverlener 

Betaling voldoet uiteindelijk aan definitief budget & 
zorgovereenkomst 

Niet terugvorderen 

Betaling voldoet op het moment van betalen niet aan regulier 
budget e/o zorgovereenkomst 

Lokaal bepalen, eventueel terugvorderen 
bij budgethouder 
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2. Inleiding 
 

Met ingang van 1 januari 2015 vallen alle budgethouders AWBZ/WLZ, WMO en Jeugdwet onder het 

Trekkingsrechtsysteem. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt vanaf dan de betalingen vanuit 

het persoonsgebonden budget (PGB) aan de zorgverleners. Vanaf 2015 is wettelijk ingeregeld dat 

alle PGB’s via de SVB uitbetaald worden (behoudens PGB’s in de Zvw, en de mandaatregeling SVB-

gemeenten voor specifieke PGB’s woon- en vervoervoorzieningen). 

Betalingen zijn rechtmatig indien ze voldoen aan de voorwaarden uit het toegekende budget en de 

vastgestelde zorgovereenkomst. In het normale proces van trekkingsrecht vindt controle op deze 

voorwaarden vóór uitbetaling plaats, opdat elke betaling in principe rechtmatig is. Tijdens het 

terugvalscenario wat in de eerste maanden van 2015 na invoering van het trekkingsrecht is 

toegepast, hebben deze controles in mindere mate of niet plaatsgevonden. Enerzijds omdat in 

bepaalde gevallen de voorwaarden in de vorm van een door de verstrekker vastgesteld budget en 

zorgovereenkomst ontbraken, anderzijds omdat betalingstermijnen overschreden werden en ter 

bevordering van de snelheid werd besloten om  interne controlemaatregelen tijdelijk buiten werking 

te stellen.  

Als gevolg van het uitgevoerde terugvalscenario kunnen reeds gedane betalingen dus onterecht of 

onrechtmatig blijken te zijn. Er kan sprake zijn van een onverschuldigde betaling aan de 

zorgverlener (boek 6 art. 203-211 van het Burgerlijk Wetboek), en/of ongerechtvaardigde verrijking 

van de budgethouder(boek 6 art. 212 van het Burgerlijk Wetboek). Het Burgerlijk Wetboek geeft de 

degene die de onverschuldigde betaling heeft gedaan (in dit geval de SVB) of onrechtmatig is 

verarmd (de verstrekker) het recht dit terug te vorderen bij de zorgverlener resp. de budgethouder. 

Artikelen 2.4.1 van de WMO 2015 en 8.1.4. van de Jeugdwet specificeren dit nader voor betalingen 

i.h.k.v. persoonsgebonden budgetten.   

Deze richtlijn brengt de situaties in beeld waarin het redelijk en billijk is om het recht op 

terugvorderen daadwerkelijk tot uitvoer te brengen en bedragen terug te vorderen. Deze richtlijn 

heeft tot doel om de individuele verstrekkers in situaties welke te maken hebben met landelijke 

terugvalscenario’s op een zelfde manier te laten handelen en tot dezelfde conclusies m.b.t. 

terugvorderen te laten komen. 
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3. Uitgangspunten 
 

 In gevallen van misbruik moet er altijd overgegaan worden op een vorderingstraject. 

In gevallen van oneigenlijk gebruik moeten verstrekkers (gemeenten en zorgkantoren) en 

regelgevers zich inspannen om het oneigenlijk gebruik te stoppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deze richtlijn is ontworpen met ook op de landelijke implementatie (waaronder de 

terugvalscenario’s) en de beschikbare administratieve gegevens bij de SVB en ketenpartners. 

Andere situaties of situaties waarin op een andere manier gegevens verkregen worden (bijv. 

door huisbezoeken) worden niet in deze richtlijn behandeld. Dat betekent niet dat er in 

dergelijke gevallen nooit terugggevorderd zou kunnen worden, de beslissing hiertoe ligt dan 

echter bij de betreffende verstrekker. 

 Deze richtlijn bespreekt alleen de terugvorderingen die rondom de toekenning en besteding van 

het PGB kunnen ontstaan. Geldstromen tussen de SVB en ZK/Gemeenten onderling vallen buiten 

deze richtlijn.  

 Deze richtlijn bespreekt eventuele terugvorderingen van betalingen op basis van het 

trekkingsrecht PGB. Betalingen uit PGB’s door zorgverzekeraars i.h.k.v. de zorgverzekeringswet 

vallen buiten dit kader. Bij het opstellen van deze richtlijn werd wel casuïstiek geconstateerd 

waarbij betalingen via het trekkingsrecht uit WMO PGB’s waren gedaan terwijl die via de 

zorgverzekeraars hadden moeten plaatsvinden. 

 De PGB houder heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de rechtmatige inkoop van zorg en 

betalingen ten laste van het toegekende budget. In de toepassing van deze richtlijn, met name 

daar waar het besluit tot terugvorderen lokaal genomen wordt, is van groot belang of de 

budgethouder in staat is gesteld deze verantwoordelijkheid te nemen, bijvoorbeeld middels 

goede informatievoorziening en budget(uitputtings)overzichten; 

 Zorgkantoren en Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke toetsing van 

overeenkomsten en de toekenning van PGB’s. Zij zijn verantwoordelijk voor terugvordering als 

betalingen niet aan de getoetste inhoud voldoen. De uitvoering kan gemandateerd worden aan 

de SVB. Mandatering valt buiten het bestek van deze notitie. 
 De zorgverlener is verantwoordelijk voor het leveren van de contractueel overeengekomen zorg 

aan de budgethouder. Zolang de zorgverlener de contractueel overeengekomen zorg heeft 

geleverd en daarvoor is betaald, kan die niet aangesproken worden op het leveren van 

onrechtmatige zorg, tenzij de zorgverlener aantoonbaar had kunnen weten dat de geleverde 

zorg niet voldoet aan de eisen in de Wlz, WMO of Jeugdwet. 

 Zolang de zorginhoudelijke toetsing van een zorgovereenkomst door zorgkantoor/gemeente niet 

heeft plaatsgevonden kan een budgethouder niet aangesproken worden op het inkopen van zorg 

die inhoudelijk buiten de PGB regels valt, mits de budgethouder aantoonbaar hiervan op de 

hoogte had kunnen zijn. 

Onder misbruik wordt verstaan:  
Het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens met als doel ten onrechte 
overheidssubsidies of -uitkeringen te verkrijgen of niet dan wel een te laag bedrag aan heffingen aan de 
overheid te betalen. Misbruik van overheidsgelden kan gelijk worden gesteld met het plegen van fraude 
om zich onrechtmatig overheidsgelden toe te eigenen. Bij fraude passen beheersmaatregelen zoals 
fraudepreventie, handhaving, fraudeopsporing en sancties.  
 
Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan:  
Het door het aangaan van rechtshandelingen, al dan niet gecombineerd met feitelijke handelingen, 
verkrijgen van overheidsbijdragen of het niet dan wel tot een te laag bedrag betalen van heffingen aan de 
overheid, in overeenstemming met de bewoordingen van de regelgeving maar in strijd met het doel en de 
strekking daarvan. De beheersmaatregelen die daarbij passen zijn: handhaving, voorlichting, analyse 
toepassing en actualisering wet- en regelgeving. 
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4. Terugvorderen, een toelichting 
 

4.1. Implementatie, terugvalscenario’s en het herstelplan 

 

Een implementatie van een trekkingsrechtsysteem van deze omvang is een complexe operatie. 

Doordat administraties zich nog moeten inregelen kunnen fouten ontstaan welke tot onrechtmatige 

betalingen leiden. Ook als administratieve processen te langzaam op gang komen, neemt de kans op 

onrechtmatige betalingen toe. Een voorbeeld daarvan zijn de betalingen via het Rapid Response 

Team, waarbij delen van het administratieve proces tijdelijk overgeslagen werden om snel te kunnen 

betalen.  

 

Om betalingen aan zorgverleners niet te laten stagneren heeft VWS in het begin van het jaar tevens 

opdracht gegeven tot het ambtshalve toekennen van persoonsgebonden budgetten en het 

ambtshalve goedkeuren van zorgovereenkomsten, in afwachting van definitieve goedkeuring door de 

verstrekker (gemeente of zorgkantoor).  Richting de budgethouder is dit (in de toelichtende brief en 

de folder)  gecommuniceerd als het creëren van een ‘voorlopig’ budget (in het eerste half jaar € 

6.066,- voor Wmo HH, € 20.222,- voor Wmo BG en Jeugd , € 60.000,66 voor Wlz) en ‘automatisch 

goedgekeurde’ zorgovereenkomsten.  

 

In de implementatie zijn ook aanloopfouten gemaakt, zoals het onder de verkeerde wet 

administreren van de zorgovereenkomst in het systeem van de SVB, en het op de verkeerde wet 

declareren van zorg door budgethouders bij combi-contracten. 

 

Het herstelplan heeft als doel om bovenstaande fouten te corrigeren, opdat het systeem in 2016 

verschoond blijft van deze situaties. In dit herstel kan zich de situatie voordoen dat achteraf blijkt 

dat een betaling niet had moeten plaatsvinden. Een aantal voorbeelden: 

 

 een noodbetaling en een reguliere betaling hebben elkaar gekruist waardoor dubbelbetaling is 

ontstaan; 

 een later definitief vastgesteld budget kan lager zijn dan het voorlopige budget terwijl de 

betalingen inmiddels het definitieve budget overschrijden; 

 van geleverde zorg kan achteraf blijken dat niet aan de definitieve zorgovereenkomsten en/of 

PGB regels uit gemeentelijke verordening of zorgkantoorvoorwaarden is voldaan. 

 betalingen vonden ten laste van het verkeerde (wettelijke) budget plaats, doordat de  

zorgovereenkomst onder de verkeerde wet geregistreerd stond of de budgethouder bij een 

combicontract op de declaratie de verkeerde wet aankruiste.  

Deze onrechtmatige betalingen kunnen hersteld worden door het uitvoeren van herstelacties bij de 

SVB. Deze richtlijn richt zich echter op de situatie dat dat niet gebeurt of niet mogelijk is, en de 

betaling bij de budgethouder of zorgverlener teruggevorderd wordt. Daardoor wordt de 

onrechtmatigheid opgeheven. 
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4.2. Terugvorderen in het PGB trekkingsrecht 

Terugvorderen is een juridische procedure om situaties waarbij onrechtmatige gelden zijn uitbetaald 

of onrechtmatig voordeel is verkregen (in de vorm van diensten of goederen) te herstellen en daar 

waar mogelijk weer terug te brengen naar de rechtmatige staat.  In de praktijk kan er op 

verschillende manieren invulling gegeven worden aan terugvorderen: 

 het treffen van een betalingsregeling (bijvoorbeeld stortingen door de budgethouder in zijn 

budget bij de SVB); 

 verrekenen van vorderingen. In het stelsel van trekkingsrechten is dit juridisch gesproken 

complex vanwege de driehoeksrelatie budgethouder-betaler-zorgverlener. Voor verrekenen zijn 

vorderingen nodig die tegen elkaar weggestreept moeten kunnen worden, maar de 

budgethouder is niet degene die eerder de betaling op basis van een vordering (declaratie) 

ontvangen heeft. In de praktijk kan verrekenen alleen toegepast worden door de SVB, in 

situaties waarin door een kennelijke administratieve fout teveel is betaald aan de zorgverlener 

(bijvoorbeeld een factuur die dubbel betaald is, of een noodbetaling die een reguliere betaling 

heeft gekruist); 

 vorderen van betalingen. De budgethouder wordt te kennen gegeven dat de verstrekker 

aanspraak maakt op een bedrag, de budgethouder heeft een schuld. 

 invorderen van betalingen. Er wordt een incassoprocedure gestart om de aanspraak te 

effectueren. 

Welke partij een geldsom bij een andere partij kan terugvorderen en de wijze waarop wordt onder 

andere bepaald door de onderlinge juridische relatie. Als er sprake is van een publiekrechtelijke 

relatie (overheidsonderdelen onderling of overheid versus burger) kan de geldsom d.m.v. een 

bestuursrechtelijk besluit worden teruggevorderd. Bij een privaatrechtelijke relatie (burgers 

onderling, waarbij de overheid niet op basis van een wettelijke regeling handelt) zal een civiele 

procedure gevolgd moeten worden.  

Dit verschil wordt in onderstaand schema geïllustreerd. 

 

Figuur 1 Basisrelaties in het trekkingsrecht PGB 

Dit schema geeft de drie basisrelaties weer: 

 Het door het zorgkantoor/ de gemeente toekennen van een PGB aan de budgethouder, en door 

de budgethouder voldoen aan de regels omtrent dit toegekende PGB is een publieksrechtelijke 

relatie tussen de toekennende partij (de Gemeente, het Zorgkantoor) en de budgethouder. 

Indien een betaling niet voldoet aan de PGB regels, de financiële regels uit het budget of de 

arbeidsrechtelijke & zorginhoudelijke regels in de zorgovereenkomst is de Gemeente of het 

Zorgkantoor de vorderende partij op de budgethouder. 

Budgethouder Zorgverlener

Gemeente/ZK

SVB

Privaatrechtelijk: 
Betaling <> Levering
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 Het door de SVB uitvoeren van betalingen, en het door de budgethouder voldoen aan declaratie- 

en betalingsregels is een publieksrechtelijke relatie tussen de betalende partij (SVB) en de 

declarerende budgethouder.  

 Het leveren van contractueel overeengekomen producten of diensten en de hieruit 

voortvloeiende verplichting om hiervoor te betalen is een privaatrechtelijke relatie tussen 

budgethouder en zorgverlener. 

Er is formeel geen rechtsrelatie tussen de SVB en de zorgverlener. De betalingsverplichting aan de 

zorgverlener ligt formeel bij de budgethouder. Alleen indien de SVB autonoom een onjuiste betaling 

doet, bijvoorbeeld door een zelf gemaakte administratieve fout, is civielrechtelijke terugvordering 

door de SVB bij de zorgverlener mogelijk. De zorgverlener kan ook niet een betaling vorderen bij de 

SVB (daarvoor moet hij bij de budgethouder zijn).  

 

5. Richtlijn voor terugvorderen 
 

5.1. Toepassing richtlijn 

In dit hoofdstuk wordt middels een richtlijn gedefinieerd in welke gevallen wel en niet tot 

terugvordering overgegaan wordt. Alvorens de richtlijn toegepast kan worden om te bepalen of in 

een specifiek geval tot terugvordering wordt overgegaan dient aan de volgende voorwaarden 

voldaan te zijn: 

- alvorens terugvorderen te overwegen dienen eerst eventuele geplande herstelacties voor de 

betreffende budgethouder uitgevoerd te zijn. Hierbij kan gedacht worden aan het accorderen van 

ambtshalve budgetten en zorgovereenkomsten, het registreren van de zorgovereenkomst onder 

de juiste wet, het herstellen van fouten a.g.v. combi contracten en het verwerken van 

spoedbetalingen in het systeem van de SVB. Pas dan ontstaat immers een definitief beeld of 

gedane betalingen rechtmatig zijn of niet. Bovendien bestaat anders de kans dat er, zolang het 

dossier nog niet op orde is, een betaling teruggevorderd wordt terwijl later er weer een 

(rechtmatige) andere betaling gedaan wordt. Hiermee moet de budgethouder niet belast 

worden. 

- nagegaan moet worden of een herstelactie de onrechtmatige betalingen reeds rechtmatig 

gemaakt heeft (die aanpak verdient de voorkeur uit oogpunt van rechtmatigheid), of dat wellicht 

de optie van terugvorderen ingeroepen moet worden.  

- de richtlijn moet consequent toegepast worden in situaties welke voortkomen uit het stoppen 

van het landelijk terugvalscenario en het uitvoeren van landelijk herstel. Willekeur in de 

toepassing verhoogt het risico op rechtsongelijkheid tussen budgethouders.  

- in situaties die niet in deze richtlijn beschreven staan heeft de verstrekker beleidsvrijheid om 

eigen afwegingen te maken. Zorg daarin voor een zorgvuldige aanpak, met oog voor de criteria 

zoals genoemd in de volgende paragraaf en het belang van een correcte communicatie naar de 

budgethouder. 
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5.2. Criteria in de richtlijn 

Bij het ontwikkelen van de richtlijn zijn de volgende criteria gebruikt in de afweging voor het wel of 

niet starten van een terugvorderingstraject: 

a) is er sprake van een onverschuldigde betaling conform de definitie van het Burgerlijk Wetboek? 

Voorbeelden hiervan zijn betalingen zonder dat zorg is geleverd, dubbele betalingen vanwege 

een administratieve fout, of betaling aan een verkeerde zorgverlener. 

 

b) de status van het budget en de zorgovereenkomst op het moment van betalen (ambtshalve 

versus regulier). 

 

c) valt de budgethouder aantoonbaar te verwijten dat de betaling onrechtmatig was. Heeft hij/zij 

bijvoorbeeld belangrijke informatie uit beschikkingen of signalen over twijfel van de 

rechtmatigheid genegeerd? 

 

d) lange doorlooptijd in het administratieve proces. Als MijnPGB pas na lange tijd na sturen van de 

beschikking aangeeft wat de precieze budgetcriteria zijn, vermindert dat de helderheid voor de 

budgethouder en daarmee in bepaalde gevallen de grond voor terugvorderen. 

 

 

5.3. Triggers voor toepassing van de richtlijn 

In de praktijk kunnen er diverse signalen of activiteiten zijn welke aanleiding zijn om deze richtlijn 

ter hand te nemen. Deze richtlijn definieert onderstaande ‘triggers’, maar een verstrekker of de SVB 

kan ook in andere signalen aanleiding zien om de richtlijn ter hand te nemen. 

- bij het verstrekken van een budget uitputtings overzicht (Buo) blijkt dat er sprake is van een 

sneller dan verwachte uitputting. Deze trigger is niet per se afhankelijk van het herstelplan; ook 

in het reguliere proces kan dit een trigger zijn; 

- bij (dreigende) overschrijding van het budget; 

- als er bij afronden van herstelacties op het dossier materiële veranderingen plaatsvinden: 

o bij de omzetting van ambtshalve budgetten en zorgovereenkomsten naar definitieve 

budgetten en zorgovereenkomsten, zeker als het definitieve budget substantieel lager is 

dan het ambtshalve budget; 

o bij beëindiging van een voorlopig budget zonder opvolging door een definitief budget; 

- bij verhuizing van de budgethouder of wisseling van zorgkantoor; 

- bij signalen van verdachte declaraties; 

- bij het vergelijken van admninistraties tussen ketenpartners (toepassing van verkeerde wet); 

- bij materiele controle in het kader van huisbezoeken door zorgkantoren. 

Vooralsnog is deze richtlijn niet bedoeld voor specifieke landelijke herstelacties zoals het omhangen 

van zorgovereenkomsten en budgetten naar een andere wet en het oplossen van verkeerde 

declaraties bij combi-contracten. Daar wordt naar een landelijke oplossing tussen ketenpartners 

gezocht.   
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5.4. Richtlijn ter beslissingsondersteuning terugvorderen 

Bovenstaande uitgangspunten en criteria zijn verwerkt in een schema welke een indeling maakt naar 

situaties maakt waarin wel, niet en mogelijk teruggevorderd kan worden. 

 

Figuur 2 Beslissingsondersteuning terugvorderen 

 

Leeswijzer: 

Bovenstaande figuur geeft links de verschillende controlesituaties weer waar sprake van kan zijn op 

het moment dat geconstateerd wordt dat een betaling formeel onjuist is. De getoonde situaties in de 

kolommen van het schema gelden tijdens het moment dat de betaling werd uitgevoerd.  

Situatie 1 t/m 7; verrekenen of terugvorderen 

In situaties waarin bij controle van een betaling blijkt de zorg niet geleverd is of reeds betaald is, is 

er sprake van een duidelijke administratieve fout, en is verrekenen of terugvorderen aan de orde. 

Deze handelingen kunnen in situatie 1 t/m 4 civielrechtelijk uitgevoerd worden door de SVB bij de 

zorgverlener, daar er geen budget- of zorgovereenkomstinhoudelijke gronden zijn waarop de 

betaling als onterecht betiteld wordt. 

Bij het uitvoeren van de verrekening of terugvordering moet de SVB zorgvuldig te werk gaan in het 

communiceren van de oorzaak en de uit te voeren correctie richting de zorgverlener en de 

budgethouder. 

De SVB heeft de mogelijkheid om binnen een bepaalde (nader vast te stellen) grenzen coulance te 

betrachten, bijvoorbeeld bij geringe bedragen of in situaties  waarin budgethouders en/of 

zorgverleners in een eerder stadium veelvuldig belast zijn geweest met invoeringsproblematiek. 

In situatie 5 t/m 7 vindt vordering plaats bij de budgethouder, terwijl deze niet degene is die de 

betaling ontvangen heeft. Dit maakt deze vordering praktisch moeilijker uitvoerbaar en meer 

vatbaar voor politieke aandacht. 

  

Regulier Budget        

Regulier ZOK     

Regulier Budget                                  

Ambtshalve ZOK

Ambtshalve Budget                                             

Regulier ZOK

Ambtshalve Budget                                             

Ambtshalve ZOK

Declaratie dubbel betaald

Bruto betaald i.p.v. netto

Kruising van spoed- en reguliere betaling

Budgethouder meldt indiening onjuiste factuur

Zorg in natura ontvangen + betaald uit PGB

Budgethouder niet woonachtig in gemeente

Zorg niet geleverd

binnen definitief budget + conform ZOK

binnen definitief budget + niet conform ZOK 9. lokaal beoordelen 10. niet terugvorderen 11. lokaal beoordelen 12. niet terugvorderen

buiten definitief budget + conform ZOK 13. lokaal beoordelen 14. lokaal beoordelen 15. niet terugvorderen 16. niet terugvorderen

buiten definitief budget + niet conform ZOK 17. lokaal beoordelen 18. lokaal beoordelen 19. lokaal beoordelen 20. niet terugvorderen

8. niet terugvorderen

Zorg wel geleverd

6. storting door budgethouder of terugvorderen door verstrekker bij budgethouder (evt. via SVB)

Zorg niet geleverd 

of reeds betaald

7. storting door budgethouder of terugvorderen door verstrekker bij budgethouder (evt. via SVB)

2. verrekenen of terugvorderen door SVB bij zorgverlener

3. verrekenen of terugvorderen door SVB bij zorgverlener

4. verrekenen of terugvorderen door SVB bij zorgverlener

5. storting door budgethouder of terugvorderen door verstrekker bij budgethouder (evt. via SVB)

Situatie tijdens betaling

Fo
rm

e
e

l o
n

ju
is

te
 b

e
ta

li
n

g

      Controle situatie

1. verrekenen of terugvorderen door SVB bij zorgverlener
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Situaties 8, 10, 12, 16, 16, 20; niet terugvorderen 

In situaties waarin eerdere betalingen op basis van ambtshalve budgetten en/of 

zorgovereenkomsten plaatsvonden is er onvoldoende generieke grondslag om terug te vorderen. 

Wellicht dat er in specifieke situaties wel een aanleiding te vinden is, maar de omstandigheden 

kunnen dermate divers zijn dat daar landelijk geen beleid op te formuleren valt. En een landelijke 

aanpak is wel uitgangspunt als het gaat om situaties die hebben kunnen ontstaan als gevolg van 

landelijke terugvalscenario’s. 

Situaties 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19; lokaal beoordelen 

In situaties waarin (delen van) het proces normaal doorlopen zijn, resulterend in reguliere budgetten 

en/of zorgovereenkomsten op het moment van betalen, is het mogelijk dat verstrekkers op basis 

van hun eigen beleidsvrijheid zich een oordeel vormen over het al dan niet (laten) verrekenen of 

terugvorderen. In deze situaties is er geen afhankelijkheid van de landelijke terugval- en 

herstelscenario’s. 

In deze situaties is het relevant om na te gaan in hoeverre de budgethouder (en evt. de 

zorgverlener) had kunnen weten dat er een overschrijding van het budget of afwijking van de 

zorgovereenkomst zou optreden, bijvoorbeeld omdat de budgethouder reeds een 

toekenningsbeschikking ontvangen had. De bewijslast ligt hierbij bij de verstrekker. 

Met name in deze situaties is het ook relevant om na te gaan of eventuele vertragingen of fouten in 

het administratieve proces een rol hebben gespeeld. Indien bijvoorbeeld bepaalde wijzigingen in een 

beschikking aan de budgethouder pas veel later zichtbaar worden in zijn MijnPGB of 

budgetoverzichten, vermindert dat de grondslag voor terugvorderen. Een vlot administratief proces 

zonder fouten verhoogt immers de helderheid voor de budgethouder, en stelt hem beter in staat zijn 

budget te beheren.  

In deze situaties vindt eventuele vordering plaats bij de budgethouder, terwijl deze niet degene is 

die de betaling ontvangen heeft. Dit maakt deze vordering praktisch moeilijker uitvoerbaar en meer 

vatbaar voor politieke aandacht. 

 

 

Twee voorbeelden 

Casus 1.  

In juni 2015 wordt een ambtshalve budget omgezet naar een veel lager regulier budget. Aan de 

zorgovereenkomst verandert niets. Er hebben betalingen plaatsgevonden in januari t/m mei, welke 

het nieuwe lagere budget overschrijden. Er is sprake van situatie 15; de budgethouder loopt door de 

lagere vaststelling uit zijn budget, maar dat valt hem niet aan te rekenen omdat het budget 

ambtshalve was vastgesteld, dus niet terugvorderen.  

Casus 2. 

In juni 2015 wordt een regulier budget omgezet naar een lager regulier budget. Aan de 

zorgovereenkomst verandert niets. Er hebben betalingen plaatsgevonden in januari t/m mei, welke 

het nieuwe lagere budget overschrijden. Er is sprake van situatie 13; de budgethouder loopt door de 

lagere vaststelling uit zijn budget. De verstrekker kan lokaal beoordelen of de budgethouder dit had 

kunnen zien aankokmen, bijvoorbeeld door het ontvangen van een beschikking, of een gemaakt 

voorbehoud bij het eerdere budget.   
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6. Communicatie naar de budgethouder 
 

Voorgaande laat zien dat er diverse situaties zijn waarin terugvorderen aan de orde kan zijn. Met 

betrekking tot de communicatie naar de budgethouder geldt het volgende: 

 

 in alle gevallen is zorgvuldige communicatie, met oog voor eventueel ervaren 

invoeringsproblematiek, zeer belangrijk. Veel onrust en wrevel kan voorkomen worden door 

heldere communicatie; 

 maak bij verrekenen of terugvorderen de communicatie specifiek n.a.v. de situatie waaruit het 

terugvorderen voortkomt; 

 maak duidelijk welke optie(s) van correctie aangeboden wordt (storting door de budgethouder, 

vordering, invordering); 

 verwijs in de communicatie naar de eventuele mogelijkheden waarop de budgethouder de 

terugvordering kan raadplegen in MijnPGB. 
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Bijlage 1 Juridisch kader 
WLZ 

Artikel 10.2.4 
1. Een Wlz-uitvoerder kan van hem, die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, opzettelijk aanspraken als 

verzekerde bij hem doet gelden onderscheidenlijk deed gelden, alsmede van hem, die daaraan opzettelijk 

zijn medewerking verleent onderscheidenlijk heeft verleend, geheel of gedeeltelijk het bedrag vorderen 

van de zorg of van de vergoedingen die hem te veel of ten onrechte zijn verleend. Voor zover de 

geldswaarde van de in de eerste volzin bedoelde zorg niet vaststaat, kan deze worden vastgesteld op een 

geschat bedrag. 

2. Het besluit tot terugvordering levert een executoriale titel op in de zin van het Tweede Boek van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld betreffende de in het 

eerste lid bedoelde terugvordering. 

 

WMO2015 

Artikel 2.4.1 

1. Indien het college een beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6 met toepassing van artikel 2.3.10, 

onderdeel a, heeft ingetrokken en de verstrekking van de onjuiste of onvolledige gegevens door de cliënt 

opzettelijk heeft plaatsgevonden, kan het college van de cliënt en van degene die daaraan opzettelijk zijn 

medewerking heeft verleend, geheel of gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten 

maatwerkvoorziening of het ten onrechte genoten persoonsgebonden budget. 

2. Het college kan het terug te vorderen bedrag bij dwangbevel invorderen. 

 

Artikel 2.3.5 
1. Het college beslist op een aanvraag: 

a. van een ingezetene van de gemeente om een maatwerkvoorziening ten behoeve van zelfredzaamheid 

en participatie; 

b. van een ingezetene van Nederland om een maatwerkvoorziening ten behoeve van opvang en 

beschermd wonen. 

2. Het college geeft de beschikking binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag. 

3. Het college beslist tot verstrekking van een maatwerkvoorziening ter compensatie van de beperkingen 

in de zelfredzaamheid of participatie die de cliënt ondervindt, voor zover de cliënt deze beperkingen naar 

het oordeel van het college niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van 

andere personen uit zijn sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen kan 

verminderen of wegnemen. De maatwerkvoorziening levert, rekening houdend met de uitkomsten van het 

in artikel 2.3.2 bedoelde onderzoek, een passende bijdrage aan het realiseren van een situatie waarin de 

cliënt in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid of participatie en zo lang mogelijk in de eigen 

leefomgeving kan blijven. 

4. Het college beslist tot verstrekking van een maatwerkvoorziening ter compensatie van de problemen bij 

het zich handhaven in de samenleving van de cliënt met psychische of psychosociale problemen en de 

cliënt die de thuissituatie heeft verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor zijn veiligheid als gevolg 

van huiselijk geweld, voor zover de cliënt deze problemen naar het oordeel van het college niet op eigen 

kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk 

dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen kan verminderen of wegnemen. De 

maatwerkvoorziening levert, rekening houdend met de uitkomsten van het in artikel 2.3.2 bedoelde 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001827/TweedeBoek/geldigheidsdatum_10-06-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001827/TweedeBoek/geldigheidsdatum_10-06-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/geldigheidsdatum_10-06-2015#Hoofdstuk2_3_Artikel235
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/geldigheidsdatum_10-06-2015#Hoofdstuk2_3_Artikel236
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/geldigheidsdatum_10-06-2015#Hoofdstuk2_3_Artikel2310
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/geldigheidsdatum_10-06-2015#Hoofdstuk2_3_Artikel2310
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onderzoek, een passende bijdrage aan het voorzien in de behoefte van de cliënt aan beschermd wonen of 

opvang en aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt gesteld zich zo snel mogelijk 

weer op eigen kracht te handhaven in de samenleving. 

5. De maatwerkvoorziening is, voor zover daartoe aanleiding bestaat, afgestemd op: 

a. de omstandigheden en mogelijkheden van de cliënt, 

b. zorg en overige diensten als bedoeld bij of krachtens de Zorgverzekeringswet, 

c. jeugdhulp als bedoeld in de Jeugdwet die de cliënt ontvangt of kan ontvangen, 

d. onderwijs dat de cliënt volgt dan wel zou kunnen volgen, 

e. betaalde werkzaamheden, 

f. scholing die de cliënt volgt of kan volgen, 

g. ondersteuning ingevolge de Participatiewet, 

h. de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van de cliënt. 

6. Het college kan een maatwerkvoorziening weigeren indien de cliënt aanspraak heeft op verblijf en 

daarmee samenhangende zorg in een instelling op grond van de Wet langdurige zorg, dan wel er redenen 

zijn om aan te nemen dat de cliënt daarop aanspraak kan doen gelden en weigert mee te werken aan het 

verkrijgen van een besluit dienaangaande. 

7. Het zesde lid geldt niet voor verzekerden als bedoeld in artikel 11.1.1, derde lid, van de Wet langdurige 

zorg. 

Artikel 2.3.6 
1. Indien de cliënt dit wenst, verstrekt het college hem een persoonsgebonden budget dat de cliënt in 

staat stelt de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de 

maatwerkvoorziening behoren, van derden te betrekken. 

2. Een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, indien: 

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; 

b. de cliënt zich gemotiveerd op het standpunt stelt dat hij de maatwerkvoorziening als persoonsgebonden 

budget wenst geleverd te krijgen; 

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: 

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; 

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 niet van toepassing. 

Artikel 2.3.10 

1. Het college kan een beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6 herzien dan wel intrekken, indien het 

college vaststelt dat: 

a. de cliënt onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige 

gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid, 
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b. de cliënt niet langer op de maatwerkvoorziening of het persoonsgebonden budget is aangewezen, 

c. de maatwerkvoorziening of het persoonsgebonden budget niet meer toereikend is te achten, 

d. de cliënt niet voldoet aan de aan de maatwerkvoorziening of het persoonsgebonden budget verbonden 

voorwaarden, 

e. de cliënt de maatwerkvoorziening of het persoonsgebonden budget niet of voor een ander doel gebruikt. 

2. Het college bepaalt in de beslissing, bedoeld in het eerste lid, het tijdstip waarop de beslissing in 

werking treedt. 

 

Jeugdwet 

Artikel 8.1.1 

1. Indien de jeugdige of zijn ouders dit wensen, verstrekt het college hun een persoonsgebonden budget 

dat hen in staat stelt de jeugdhulp die tot de individuele voorziening behoort van derden te betrekken. 

2. Een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, indien: 

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; 

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 

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: 

a. voor zover de kosten van het betrekken van de jeugdhulp van derden hoger zijn dan de kosten van de 

individuele voorziening, of 

b. indien het college eerder toepassing heeft gegeven aan artikel 8.1.4, eerste lid, onderdeel a, d of e. 

 

Artikel 2.9 

De gemeenteraad stelt bij verordening en met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze wet in 

ieder geval regels: 

a. over de door het college te verlenen individuele voorzieningen en overige voorzieningen, met betrekking 

tot de voorwaarden voor toekenning en de wijze van beoordeling van, en de afwegingsfactoren bij een 

individuele voorziening; 

b. over de wijze waarop de toegang tot en de toekenning van een individuele voorziening wordt afgestemd 

met andere voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en 

inkomen; 

c. de wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1 wordt 

vastgesteld, en 

d. voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of een 

persoonsgebonden budget, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet. 

Artikel 8.1.4 
1.Het college kan een beslissing aangaande een persoonsgebonden budget herzien dan wel intrekken, 

indien het college vaststelt dat: 

a.de jeugdige of zijn ouders onjuiste of onvolledige gegevens hebben verstrekt en de verstrekking van 

juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid, 

b.de jeugdige of zijn ouders niet langer op de individuele voorziening of het daarmee samenhangende 

persoonsgebonden budget zijn aangewezen, 
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c.de individuele voorziening of het daarmee samenhangende persoonsgebonden budget niet meer 

toereikend is te achten, 

d.de jeugdige of zijn ouders niet voldoen aan de voorwaarden van het persoonsgebonden budget, of 

e.de jeugdige of zijn ouders het persoonsgebonden budget niet of voor een ander doel gebruiken dan 

waarvoor het bestemd is. 

2.Het college bepaalt in de beslissing als bedoeld in het eerste lid het tijdstip waarop de beslissing in 

werking treedt. 

3.Indien het college een beslissing aangaande een persoonsgebonden budget met toepassing van het 

eerste lid, onderdeel a, heeft herzien dan wel ingetrokken, kan het college bij dwangbevel geheel of 

gedeeltelijk het ten onrechte genoten persoonsgebonden budget invorderen. 

 


