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Ruim 21 miljoen euro aan PGB’s verdwenen
In 2012 hebben zorgkantoren 21,4 miljoen euro aan onterecht uitgekeerde
persoonsgebonden budgetten (pgb’s) afgeboekt omdat het geld niet meer terug te halen
is. Een jaar eerder, in 2011, was dit totaal bedrag nog 8,2 miljoen euro. Dit maakte de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bekend in een onderzoeksrapport naar de uitvoering
van de AWBZ.
De AWBZ is de huidige regeling voor langdurige zorg. Er kan gekozen worden uit zorg in natura of een
persoonsgebonden budget. Met dit budget voor de AWBZ kan zorg ingekocht worden. De
persoonsgebonden budgetten kwamen eerder deze week ook al in het nieuws toen bleek dat
computerfouten bij Agis/Achmea zorgden voor grote fouten en achterstanden betreﬀende de
uitbetaling van de pgb’s.

Fraude PGB
Het jarenlang veelvuldig frauderen met geld van persoonsgebonden budgetten was voor de
Nederlandse Zorgautoriteit aanleiding tot het starten van een onderzoek. Eind 2012 hadden
zorgkantoren nog bijna 134 miljoen euro tegoed aan onterecht uitgekeerde pgb’s. Hiervan is 21,4
miljoen euro niet meer terug te halen. Een ﬁkse stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. De
grote bedragen zijn nu extra problematisch gezien de hervorming van het zorgstelsel in 2015 waarbij
een deel van de AWBZ taken verplaatsen naar de zorgverzekeraar. Hierdoor dreigt de zorgpremie
2015 te gaan stijgen.

Terughalen onterecht uitgekeerd geld
De Nederlandse Zorgautoriteit is blij dat zorgkantoren actiever zijn als het aankomt op het terughalen
van onterecht uitgekeerd geld. Maar zij zien ook de problematiek van het daadwerkelijk innen van het
geld. Ook vindt de Nederlandse Zorgautoriteit dat diverse zorgkantoren nog te weinig controleren op
het juist besteden van de uitgekeerde budgetten. De focus op de fraude met de persoonsgebonden
budgetten resulteert daarnaast ook in een verminderde aandacht voor andere vormen van zorgfraude
zo vindt de Nederlandse Zorgautoriteit.
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