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Opmerkingen

Artikel 6.
Regels pgb
Bij nota van wijziging (Kamerstukken II 2013/14 33 684, nr.
11, artikel MM) is de regeling in artikel 8.1.1 van de wet voor
het pgb aangepast (“gestandaardiseerd”) aan de verwante
regelgeving met betrekking tot de maatschappelijke
ondersteuning (Wmo 2015), In deze regeling stond dat een
pgb slechts wordt verstrekt indien aan de in het derde lid
gestelde voorwaarden is voldaan. Bij amendement
Bergkamp/Voortman (Kamerstukken II 2013/14 33 684, nr.
109) is het woord ‘slechts’ geschrapt omdat dit een
onnodige en overbodige inperking van het recht op een pgb
leek te suggereren. Bij amendement Bisschop en Voortman
(Kamerstukken II 2013/14 33 684, nr. 100) is het vijfde lid zo
aangepast dat duidelijk is geworden dat jeugdigen of hun
ouders zelf kunnen bijbetalen wanneer het tarief van de
door hen gewenste aanbieder duurder is dan de in de
betreffende situatie goedkoopst adequate door het college
te bieden individuele voorziening in natura. Het college kan
het pgb slechts weigeren voor dat gedeelte dat duurder is
dan deze door het college te bieden individuele voorziening
in natura.

Artikel 6.
Regels pgb
Bij nota van wijziging (Kamerstukken II 2013/14 33 684, nr.
11, artikel MM) is de regeling in artikel 8.1.1 van de wet voor
het pgb aangepast (“gestandaardiseerd”) aan de verwante
regelgeving met betrekking tot de maatschappelijke
ondersteuning (Wmo 2015), In deze regeling stond dat een
pgb slechts wordt verstrekt indien aan de in het derde lid
gestelde voorwaarden is voldaan. Bij amendement
Bergkamp/Voortman (Kamerstukken II 2013/14 33 684, nr.
109) is het woord ‘slechts’ geschrapt omdat dit een
onnodige en overbodige inperking van het recht op een pgb
leek te suggereren. Bij amendement Bisschop en Voortman
(Kamerstukken II 2013/14 33 684, nr. 100) is het vijfde lid zo
aangepast dat duidelijk is geworden dat jeugdigen of hun
ouders zelf kunnen bijbetalen wanneer het tarief van de
door hen gewenste aanbieder duurder is dan de in de
betreffende situatie goedkoopst adequate door het college
te bieden individuele voorziening in natura. Het college kan
het pgb slechts weigeren voor dat gedeelte dat duurder is
dan deze door het college te bieden individuele voorziening
in natura.



In het eerste lid is een verwijzing opgenomen naar het
centrale pgb-artikel (8.1.1) van de wet. Dit lid is opgenomen
teneinde in de verordening een compleet beeld van rechten
en plichten van de cliёnt te geven. In het eerste lid is
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verankerd dat het college op grond van artikel 8.1.1 van de
wet een pgb kan verstrekken. Als aan alle wettelijke
voorwaarden daartoe is voldaan, kan zelfs van een
verplichting van het college worden gesproken (zie ook de
tekst van artikel 8.1.1, eerste lid: “Indien de jeugdige of zijn
ouders dit wensen …”). Voor gemeenten is ondermeer van
belang dat een pgb wordt verstrekt indien de jeugdige of zijn
ouders gemotiveerd kunnen aantonen dat de individuele
voorziening die door een aanbieder wordt geleverd, niet
passend is (zie artikel 8.1.1, derde lid, onder b).
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belang dat een pgb wordt verstrekt indien de jeugdige of zijn
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Het tweede lid bevat een aantal criteria om in aanmerking te
komen voor een pgb. In aanvulling daarop bevat het tweede
lid van dit artikel een weigeringsgrond voor een pgb,
wanneer de jeugdige of zijn ouders geen volledig
ondersteuningsplan indienen of hierover op verzoek geen
overleg voeren.
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Het derde lid berust op artikel 2.9, onder c, van de wet. In
deze wetsbepaling staat dat in de verordening in ieder geval
wordt bepaald op welke wijze de hoogte van een pgb wordt
vastgesteld.
Het derde lid berust op artikel 8.1.1, vierde lid, van de wet.
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In artikel 8.1.1, vijfde lid, onderdeel a, van de wet is bepaald
dat het college een pgb kan weigeren voor zover de kosten
van het betrekken van de jeugdhulp van derden hoger zijn
dan de kosten van de individuele voorziening. Zo wordt
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voorkomen dat inkoopvoordelen zouden wegvallen als te
veel personen zelf ondersteuning willen inkopen met een
pgb. Een pgb is gemiddeld genomen ook goedkoper dan zorg
in natura omdat er minder overheadkosten hoeven te
worden meegerekend. De maximale hoogte van een pgb is
in de verordening begrensd op de kostprijs van de in de
betreffende situatie goedkoopst adequate door het college
ingekochte individuele voorziening in natura.

voorkomen dat inkoopvoordelen zouden wegvallen als te
veel personen zelf ondersteuning willen inkopen met een
pgb. Een pgb is gemiddeld genomen ook goedkoper dan zorg
in natura omdat er minder overheadkosten hoeven te
worden meegerekend. De maximale hoogte van een pgb is
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De hoogte van het pgb is afgeleid van het voor 2014
geldende tarief (prijsniveau december 2013) voor pgb’s op
grond van de toenmalige Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ);

De hoogte van het pgb is voor de categorieën A,B en C
afgeleid van het laagste tarief van het betreffende
kalenderjaar dat het college voor de producten in natura
welke heeft vastgesteld.
De hoogte van de tarieven van categorie D en E wordt
vastgesteld op basis van het wettelijk minimumloon, vast
te stellen op het tarief van 1 juli van het voorafgaande jaar
+ 3% eventueel vermeerderd met werkgeverskosten van
20% in het geval van een arbeidscontract.

Gemeenten hebben daarmee ook de mogelijkheid om
differentiatie aan te brengen in de hoogte van het pgb.
Gemeenten kunnen verschillende tarieven hanteren voor
verschillende vormen van ondersteuning en voor
verschillende typen hulpverleners. Gemeenten kunnen bij
het vaststellen van tarieven bijvoorbeeld onderscheid
maken tussen ondersteuning die wordt geleverd door het
sociale netwerk, door hulpverleners die werken volgens de
kwaliteitsstandaarden en hulpverleners die dat niet doen
(zoals werkstudenten, zzp’ers zonder diploma’s e.d.). De
lagere tarieven voor het sociale netwerk vloeien rechtsreeks
voort uit de beleidskeuzes dat inzet van sociaal netwerk
behoort tot het maximaal benutten van de eigen kracht en
mogelijkheden van de jeugdige, teneinde het probleem zelf
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op te lossen alvorens er overige- en/of individuele
voorzieningen kunnen worden ingezet.

(zoals werkstudenten, zzp’ers zonder diploma’s e.d.). De
lagere tarieven voor het sociale netwerk vloeien rechtsreeks
voort uit de beleidskeuzes dat inzet van sociaal netwerk
behoort tot het maximaal benutten van de eigen kracht en
mogelijkheden van de jeugdige, teneinde het probleem zelf
op te lossen alvorens er overige- en/of individuele
voorzieningen kunnen worden ingezet.
Artikel 7. Opschorting betaling uit het pgb.
In bepaalde gevallen is (tijdelijke) opschorting van een
betaling uit het pgb naar aanleiding van een declaratie een
beter instrument dan beëindiging of weigering (op grond
van artikel 8b, vierde lid, van de Regeling Jeugdwet) of zelfs
intrekken of herzien van het verleningsbesluit (op grond
van artikel 8.1.4 van de wet). Middels opschorting kan
ruimte geboden worden voor herstelmaatregelen of nader
onderzoek. Bijvoorbeeld als het gaat om de
overeenkomsten die de budgethouder is aangegaan of bij
herziening van de toekenningbeschikking.
Om deze redenen is de mogelijkheid voor het
college om de Sociale verzekeringsbank (hierna: SVB) te
verzoeken over te gaan tot opschorting aan de verordening
toegevoegd. Het college kan een verzoek enkel doen als
een ernstig vermoeden is gerezen dat:
1) 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,
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2) de jeugdige of zijn ouders niet voldoen aan de
voorwaarden van het pgb, of
3) de jeugdige of zijn ouders pgb niet of voor een ander
doel gebruiken dan waarvoor het bestemd is.
Van de onder 2 genoemde omstandigheid is ook sprake als
de jeugdige of diens ouders niet langer voldoende in staat
zijn op eigen kracht, dan wel met hulp uit zijn sociale
netwerk of van een vertegenwoordiger, de aan een pgb
verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren, en
als niet langer is gewaarborgd dat de diensten,
hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere
maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren,
veilig, doeltreffend en cliëntgericht worden verstrekt.
Uiteraard moet het college het verzoek goed motiveren en
– met inachtneming van de daarvoor geldende regels – de
SVB van voldoende informatie voorzien op grond waarvan
de SVB over kan gaan tot deugdelijke besluitvorming ten
aanzien van het al dan niet nemen van een besluit tot
opschorting.
Verder kan er voor ten hoogste dertien weken
worden opgeschort. Hierbij is aansluiting gezocht bij de
termijn zoals deze ook wordt gehanteerd in artikel 4:56 van
de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en onder de
Wet langdurige zorg (hierna: Wlz).
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Op grond van het tweede lid kan het college de Sociale
verzekeringsbank gemotiveerd verzoeken te beslissen tot
een gehele of gedeeltelijke opschorting van betalingen uit
het pgb voor de duur van de opname als sprake is van een
omstandigheid als bedoeld in artikel 14, derde lid, onder d.
Deze bepaling is toegevoegd omdat het voor kan komen
dat een jeugdige tijdelijk geen gebruik van een individuele
voorziening of pgb kan maken door (tijdelijke) opname in
een instelling. In dat geval kan het praktischer zijn de
individuele voorziening of het pgb tijdelijk op te schorten.
Het college stelt de pgb-houder schriftelijk op de hoogte
van dit verzoek. Zie artikel 6:3 van de Awb: voorbereiding
op eventueel intrekken of herzien.
Artikel 8.
Voorkoming en bestrijding ten onrechte
ontvangen individuele voorzieningen en
pgb’s en misbruik of oneigenlijk gebruik van
de wet
Artikel 9.

Onderzoek naar recht- en doelmatigheid
individuele voorzieningen en pgb’s
Deze bepaling betreft grotendeels een uitwerking van de
verordeningsplicht in artikel 2.9, aanhef en onder d, van de
wet, waarin is bepaald dat in de verordening in ieder geval
regels worden gesteld voor de bestrijding van het ten
onrechte ontvangen van een individuele voorziening of een
pgb, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van de
wet.
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Op grond van artikel 8.1.3 van de wet moet het college
periodiek onderzoeken of er aanleiding is om een beslissing
aangaande een pgb te heroverwegen. Soms bestaat er
echter twijfel over de kwaliteit, doelmatigheid en
rechtmatigheid van geleverde ondersteuning, het
onderzoek in het kader van artikel 8.1.3 van de wet biedt
dan onvoldoende houvast om hier goed naar te kijken.
Daarom is artikel 15 toegevoegd, dat bovendien ook ziet op
beslissingen aangaande de verlening van individuele
voorzieningen. Op grond van deze bepaling moet het
college in aanvulling op het onderzoek overeenkomstig
artikel 8.1.3 van de wet ook periodiek, al dan niet
steekproefsgewijs onderzoeken of de verstrekte
individuele voorzieningen in natura en pgb’s worden
gebruikt, respectievelijk besteed ten behoeve van het doel
waarvoor ze zijn verstrekt, of de besteding op een
rechtmatige manier gebeurt en of de geleverde
ondersteuning van goede kwaliteit is. Een onderzoek kan
zowel betrekking hebben op het handelen van de jeugdige,
de ouders of een pgb-houder, als op de
ondersteuningsverlening door een aanbieder. Het
onderzoek kan onder meer bestaan uit: dossieronderzoek,
bezoek aan de jeugdige of de ouders, bezoek aan de locatie
waar de jeugdige of de ouders ondersteuning krijgen en
gesprekken met de aanbieder
Artikel 9.

Vertrouwenspersoon

Artikel 9.

Vertrouwenspersoon
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In artikel 2.6, eerste lid, onder f, van de wet is bepaald dat
het college ervoor verantwoordelijk is dat jeugdigen, hun
ouders of pleegouders een beroep kunnen doen op een
vertrouwenspersoon. Met de vertrouwenspersoon wordt
een functionaris bedoeld zoals deze nu al werkzaam is
binnen de jeugdzorg. Onafhankelijkheid, beschikbaarheid en
toegankelijkheid zijn belangrijke factoren (wettelijke
vereisten) voor een goede invulling van deze functie.
De wet adresseert het college rechtstreeks en vraagt niet om
hierover bij verordening een regeling op te stellen. De
bepaling uit de wet is toch in de verordening opgenomen
vanwege het in het belang om in de verordening een
compleet overzicht van rechten en plichten van jeugdigen en
ouders te geven. Bij algemene maatregel van bestuur (het
Uitvoeringsbesluit Jeugdwet) zal een nadere uitwerking
worden gegeven van de taken en bevoegdheden van de
vertrouwenspersoon.

Artikel 8 (verordening jeugdhulp 2018) over de
onafhankelijke vertrouwenspersoon komt te vervallen. Dit
wordt een landelijk georganiseerde voorziening, onder
verantwoordelijkheid van de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Wet centraliseren
tolvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein,
luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd).
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