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afwijzend be sluit had mogen nemen en dat ap-
pel lante er niet in was geslaagd voldoende medi-
sche argumenten aan te dragen om twijfel te 
zaaien over de juistheid van het bestreden be-
sluit. Terzijde, maar inmiddels conform vaste 
rechtspraak, overweegt de Afdeling daarbij dat 
het urgentiebeleid in de gemeente Amsterdam 
zeer strikt is ( ABRvS 6 juni 2018,  
ECLI:NL:RVS:2018:1890;  ABRvS 4 september 2020, 
ECLI:NL:RVS:2020:2133;  ABRvS 15 ja nu a ri 2020, 
ECLI:NL:RVS:2020:84; en  ABRvS 8 juli 2020,  
ECLI:NL:RVS:2020:1581). Anders gezegd, op de 
aanvrager van een urgentieverklaring rust in Am-
sterdam een nog zwaardere stelplicht om met 
behulp van medisch informatie de noodzaak van 
een spoedverhuizing te on derbouwen.
6. De wijze waarop aanvragers voor een ur-
gentieverklaring hun woonbehoefte met medi-
sche stukken volgens de Amsterdamse huisves-
tingregels moeten motiveren voldoet niet aan de 
eisen waaraan behandelend artsen zijn gebon-
den en is ronduit in het nadeel van aanvragers. 
Volgens de Beleidsregels Urgenties van de Huis-
vestingsverordening Amsterdam (2016) moeten 
aanvragers met medische problemen de aard van 
hun medische problemen on derbouwen met 
‘medische verklaringen van één of meer behan-
delend artsen of spe cialisten, welke door de GGD 
kunnen worden opgevraagd’ (art. 11 on der a Be-
leidsregels). Dit is volkomen strijdig met het ver-
bod dat op behandelend artsen rust om der ge lij-
ke verklaringen op te stellen. Zie de uitvoerige 
noot van koenraad en mij bij een uitspraak van 
de Afdeling van 17 juni 2020 (AB 2020/357). Het 
is behandelend artsen op grond van regels van de 
beroepsgroep al meer dan 70 jaar niet toegestaan 
om der ge lij ke op een waardeoordeel berustende 
verklaringen op te stellen. Behandelend artsen 
die dat toch doen, doorgaans om hun patiënten 
daarmee te helpen, kunnen steevast rekenen op 
een tuchtrechtelijke maat re gel. Het verbaast mij 
dan ook ten zeerste dat dit in Amsterdam niet be-
kend is en anno 2021 nog steeds on der deel uit-
maakt van de regels inzake huisvesting. Dat de 
Amsterdamse regelmakers kennelijk niet weten 
dat een spe cialist even eens arts is, geeft temeer 
aan dat zij kennelijk zon der kennis van zaken re-
gels opstellen.
7. Dat de Afdeling be stuurs recht spraak het 
college, met instandhouding van de uitspraak van 
de rechtbank, toch veroordeelt tot vergoeding 
van de proceskosten van ap pel lante, heeft te ma-
ken met de om stan dig heid dat de GGD-arts ap-
pel lante niet had gewezen op haar inzage- en 
blokkeringsrecht. Aldus had de GGD-arts zijn ad-
vies ingediend bij het college zon der dat ap pel-
lante daar vooraf op had kunnen reageren. Dat is 
op zichzelf ook won derlijk: GGD-artsen en ande-

re medisch deskundigen die adviezen uitbrengen 
aan be stuurs or ga nen weten, als het goed is, dat 
de cliënt in vrijwel alle gevallen het inzage- en 
blokkeringsrecht toekomt en dat zij de cliënt 
daarop actief moeten wijzen. Terecht dat de Af-
deling aan deze omissie niet de conclusie ver-
bindt dat het be sluit van de gemeente daardoor 
ook inhoudelijk gebrekkig is. Ap pel lante had in 
(hoger) beroep niet kunnen aantonen dat het ad-
vies van de GGD-arts onjuist of anderszins ge-
brekkig was. Er was daarom geen reden voor de 
Afdeling om te oordelen dat het aan ge val len be-
sluit onvoldoende was gemotiveerd. Het blijft 
jammer dat de Afdeling voorbij gaat aan de in de 
huisvestingsregels neergelegde eisen van Am-
sterdam.
A.C. Hendriks

AB 2021/151

CENTRALE RAAD VAN BEROEP
24 februari 2021, nr. 17/7714 WMO15
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Art. 1:2 lid 1, 3:2 Awb; art. 2.3.6 Wmo 2015

JWWB 2021/95
ECLI:NL:CRVB:2021:448

Zorg in stel ling verzet zich tegen voorwaarde in 
pgb-be sluit dat geen zorg bij haar kan worden 
ingekocht. Gemeentebestuur heeft zorgvuldig 
on derzoek gedaan en heeft in redelijkheid 
deze voorwaarde aan het be sluit kunnen ver-
binden.

Het college heeft ap pel lante meegedeeld dat de ge‑
meente met het inzetten van de haar toegekende 
bevoegdheden heeft beoogd dat de on der steu ning 
die met een pgb wordt ingekocht, voldoet aan de ei‑
sen die de wet daaraan stelt. Wat ap pel lante heeft 
aangevoerd, maakt niet dat hieraan moet worden 
getwijfeld. Gelet hierop heeft het college zijn be‑
voegd heid niet aangewend voor een ander doel dan 
waarvoor deze is toegekend. Het college heeft, zoals 
tijdens de zitting nader is toegelicht, het belang om 
kwetsbare cliënten veilige, doeltreffende en cliënt‑
gerichte on der steu ning te geven en hen niet te laten 
opdraaien voor de gevolgen van niet te verantwoor‑
den on der steu ning in dit geval zwaarder laten we‑
gen dan het organisatorische en fi nan ci ë le belang 
van ap pel lante. Niet kan worden geoordeeld dat 
het college niet in redelijkheid tot deze door hem ge‑
maakte belangenafweging heeft kunnen komen. In 
hetgeen ap pel lante overigens heeft aangevoerd ziet 
de Raad evenmin aanleiding om te oordelen dat het 
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college niet in redelijkheid van zijn be voegd heid tot 
herziening gebruik heeft kunnen maken.

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak 
van de Rechtbank Noord-Holland van 24 oktober 
2017, 17/540 (aan ge val len uitspraak), tussen:
Ap pel lante,
en
Het college van bur ge mees ter en wethouders van 
Zaanstad.

Procesverloop

Namens ap pel lante heeft mr. T. Spronk, advocaat, 
hoger beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift inge-
diend.

Het college heeft op 4 februari 2020 een nieu-
we beslissing op bezwaar (bestreden be sluit 2) 
genomen.

Ap pel lante heeft een zienswijze en nadere 
stukken ingediend.

Het college heeft nadere stukken ingediend.
Het on derzoek ter zitting heeft plaatsgevon-

den op 13 ja nu a ri 2021. Namens ap pel lante zijn 
verschenen naam 1 en naam 2, bijgestaan door 
mr. Spronk. Het college heeft zich laten vertegen-
woordigen door mr. S.E.H. van Thoor, advocaat, 
en P. van Doorn.

Overwegingen

1. De Raad gaat uit van de volgende feiten 
en om stan dig he den.
1.1.  Ap pel lante exploiteerde huizen en dag-
verblijven voor verstandelijk gehandicapten en 
psychiatrische cliënten. Haar activiteiten betrof-
fen het leveren van zorg aan, de begeleiding van 
en de huisvesting van jongeren met een verstan-
delijke handicap. Sommige van deze cliënten 
hebben voor de bekostiging van de zorg waar-
voor zij zijn geïndiceerd een persoonsgebonden 
budget (pgb) aan ge vraagd bij het college op 
grond van de Wet maatschappelijke on der steu-
ning 2015 (Wmo 2015). Het college heeft deze 
aanvragen ingewilligd en een pgb verleend.
1.2.  Naar aanleiding van diverse meldingen 
over de kwaliteit van de door ap pel lante verleen-
de on der steu ning is een on derzoek ingesteld 
naar de besteding van de pgb’s bij haar. De on-
derzoekers hebben in de perio de van 17 februari 
2016 t/m 25 april 2016 met vijf cliënten en twee 
ex-cliënten van ap pel lante gesproken en hun 
dossiers on derzocht. Verder heeft een adminis-
tratief on derzoek plaatsgevonden. De bevindin-
gen van het on derzoek zijn neergelegd in een 
rapport van 12 mei 2016. Een aanvullend on der-
zoeks rap port is opgemaakt na een geweldsinci-

dent op 23 mei 2016 tussen een directeur/me de- 
eige naar van ap pel lante en een cliënt en een 
brand op 13 juni 2016 in één van de woningen 
van ap pel lante waar cliënten verbleven. Ten be-
hoeve van dit aanvullend on der zoeks rap port 
hebben de on derzoekers gesproken met nog elf 
andere (Wmo-)cliënten die hun pgb be steed den 
bij ap pel lante. De conclusie van deze rapporten 
luidt dat de kwaliteit van de on der steu ning in ge-
ding is.
1.3.  Op 2 juni 2016 is de directie van ap pel-
lante gehoord over het geweldsincident op 23 
mei 2016. Op 6 juli 2016 heeft een gesprek plaats-
gevonden tussen vertegenwoordigers van ap pel-
lante en het college over het ingestelde on-
derzoek.
1.4.  Bij ongedateerde be sluiten (primair be-
sluiten) aan meerdere cliënten van ap pel lante 
heeft het college bepaald dat zij met hun pgb 
geen on der steu ning meer mogen inkopen bij ap-
pel lante. De reden hiervoor is dat uit on derzoek is 
gebleken dat de on der steu ning die zij inkopen bij 
ap pel lante niet voldoet aan de kwa li teits eisen die 
de Wmo 2015 stelt. De geboden on der steu ning is 
niet veilig, niet doeltreffend en niet cliëntgericht. 
In de be sluiten is meegedeeld dat de cliënten hun 
pgb behouden, maar dat zij hun zorg ergens an-
ders moeten inkopen. Samen met de cliënten zal 
het college zo snel mogelijk bekijken waar zij 
passende zorg en woonruimte kunnen krijgen. 
Ap pel lante heeft bezwaar gemaakt tegen deze 
be sluiten, mede namens drie cliënten.
1.5.  Bij be sluit van 20 december 2016 (be-
streden be sluit 1) heeft het college de bezwaren 
van ap pel lante tegen de primaire be sluiten 
niet-ontvankelijk verklaard op de grond dat zij 
geen belanghebbende is in de zin van artikel 1:2 
van de Algemene wet be stuurs recht (Awb). Het 
college heeft de bezwaren van de individuele cli-
enten ongegrond verklaard.
2. De rechtbank heeft in de aan ge val len uit-
spraak het beroep tegen bestreden be sluit 1 on-
gegrond verklaard. Zij heeft daartoe overwogen 
dat het college ap pel lante terecht niet-ontvanke-
lijk heeft verklaard in haar bezwaar.
3.1.  Ap pel lante heeft zich in hoger beroep ge-
motiveerd tegen de aan ge val len uitspraak ge-
keerd.
3.2.  In reactie op de uitspraak van de Raad 
van 5 maart 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:669 heeft 
het college bestreden be sluit 2 genomen. Daarin 
heeft het college bestreden be sluit 1 ingetrokken 
voor zover daarbij het bezwaar van ap pel lante 
niet-ontvankelijk is verklaard. Het college heeft 
ap pel lante alsnog aangemerkt als belanghebben-
de in de zin van artikel 1:2 van de Awb en het be-
zwaar van ap pel lante ongegrond verklaard.
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3.3.  Ap pel lante kan zich niet verenigen met 
bestreden be sluit 2 en heeft samengevat en voor 
zover nog van belang het volgende aangevoerd. 
Volgens ap pel lante mogen de on der zoeks rap-
porten niet aan bestreden be sluit 2 ten grondslag 
worden gelegd omdat deze pas tijdens de bezwa-
renprocedure aan haar ter beschikking zijn ge-
steld. Hiermee heeft het college de beginselen 
van hoor en wederhoor en zorgvuldige voorbe-
reiding geschonden. Bovendien biedt de Wmo 
2015 geen grond om ap pel lante als organisatie te 
on derzoeken: het toezicht of de controle dient 
via de bud get hou der te lopen. Dit heeft tot gevolg 
dat bestreden be sluit 2 te algemeen is geformu-
leerd en niet is gericht op de individuele cliënten. 
Ten slotte acht ap pel lante bestreden be sluit 2 in 
strijd met het verbod van détournement de pou-
voir, dan wel in strijd met het beginsel van even-
redige belangenafweging. Ter zitting heeft ap pel-
lante desgevraagd meegedeeld dat de uitkomst 
van deze procedure geen gevolgen zal hebben 
voor de individuele cliënten.
4. De Raad komt tot de volgende be oor de-
ling
4.1.  Bestreden be sluit 2 wordt, gelet op het 
bepaalde in de artikelen 6:19 en 6:24 van de Awb, 
mede in de be oor de ling betrokken. Ter zitting is 
komen vast te staan dat de gronden van ap pel-
lante zich in hoger beroep uitsluitend nog richten 
tegen bestreden be sluit 2 en dat de be oor de ling 
zich daartoe kan beperken.
4.2.  De Raad begrijpt bestreden be sluit 2, 
mede gelet op wat tijdens de zitting is besproken 
en voor zover nog van belang, aldus dat het pgb 
van de cliënten op grond van artikel 2.3.10, eerste 
lid, aanhef en on der d, van de Wmo 2015 is her-
zien, in die zin dat zij hun pgb niet meer mogen 
besteden voor het inkopen van on der steu ning bij 
ap pel lante. Hieraan heeft het college ten grond-
slag gelegd dat uit het on der 1.2 vermelde on-
derzoek is gebleken dat de on der steu ning die de 
cliënten bij ap pel lante inkopen niet veilig, doel-
treffend en cliëntgericht is, zodat niet (meer) is 
voldaan aan de in artikel 2.3.6, tweede lid, aanhef 
en on der c, van de Wmo 2015 opgenomen voor-
waarde.
4.3.  In artikel 2.3.6, tweede lid, aanhef en on-
der c, van de Wmo 2015 is bepaald dat een per-
soonsgebonden budget wordt verstrekt indien 
naar het oordeel van het college is gewaarborgd 
dat de diensten, hulpmiddelen, wo ning aan pas-
singen en andere maat re gelen die tot de maat-
werkvoorziening behoren, veilig, doeltreffend en 
cliëntgericht worden verstrekt.

Ingevolge artikel 2.3.10, eerst lid, aanhef en 
on der d, van de Wmo 2015 kan het college een 
beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6 her-
zien dan wel intrekken, indien het college vast-

stelt dat de cliënt niet meer voldoet aan de aan de 
maatwerkvoorziening of het persoonsgebonden 
budget verbonden voorwaarden.
4.4.  Over de beroepsgrond van ap pel lante dat 
bestreden be sluit 2 geen stand kan houden van-
wege schending van het beginsel van zorgvuldige 
voorbereiding en het beginsel van hoor en we-
derhoor, overweegt de Raad het volgende. Uit de 
stukken blijkt dat op 6 juli 2016 een gesprek heeft 
plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van 
het college en vertegenwoordigers van ap pel-
lante, waar on der één van de twee directeuren 
van ap pel lante. Uit het door het college opgestel-
de verslag van dit gesprek blijkt dat ap pel lante tij-
dens dat gesprek op de hoogte is gesteld van de 
aanleiding tot het on derzoek, de on der zoeks re-
sul ta ten en de mogelijke gevolgen daarvan. Toe-
gelicht is on der andere dat de veiligheid van cli-
enten niet gegarandeerd is, dat de noodzakelijke 
begeleiding niet wordt gegeven, dat niet genoeg 
dagbesteding wordt geboden, dat de huisvesting 
niet is aangepast aan de aard van de cliënt en on-
der de maat is en dat niet duidelijk is wat voor 
zorg wordt gegeven en welk doel hiermee wordt 
beoogd. Ap pel lante is in de gelegenheid gesteld 
hierop te reageren en heeft daarvan ook gebruik 
gemaakt, zowel in het gesprek op 6 juli 2016 als 
in een schriftelijke reactie van 7 juli 2016. Voorts 
heeft ap pel lante, nadat tijdens de bezwaarproce-
dure de on der zoeks rap porten aan haar ter be-
schikking zijn gesteld, daarop gereageerd. Gelet 
op deze gang van zaken slaagt deze hoger be-
roepsgrond niet.
4.5.  De beroepsgrond dat het on derzoek niet 
aan het bestreden be sluit ten grondslag kon wor-
den gelegd omdat de Wmo 2015 geen grond 
biedt om ap pel lante als organisatie te on-
derzoeken, slaagt evenmin. Het on der 1.2 vermel-
de on derzoek is gericht ge weest op de besteding 
van het pgb door cliënten bij ap pel lante en de 
door deze cliënten daarvoor ontvangen on der-
steu ning. In verband hiermee zijn on der meer 
zestien cliënten en twee excliënten van ap pel-
lante geïnterviewd en heeft dossieron derzoek 
per cliënt plaatsgevonden. Op basis van de uit-
komsten van dit on derzoek heeft het college het 
standpunt ingenomen dat de on der steu ning door 
ap pel lante aan individuele bud get hou ders niet 
veilig, doeltreffend en cliëntgericht is. De Raad 
volgt het college hierin.
4.6.  Ook de beroepsgrond dat bestreden be-
sluit 2 geen stand kan houden omdat dit in strijd 
is met het verbod van détournement de pouvoir 
dan wel het beginsel van een evenredige belan-
genafweging slaagt niet. Het college heeft ap pel-
lante in een brief van 7 no vem ber 2016 meege-
deeld dat de gemeente met het inzetten van de 
haar toegekende bevoegdheden heeft beoogd dat 
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de on der steu ning die met een pgb wordt inge-
kocht, voldoet aan de eisen die de wet daaraan 
stelt. Wat ap pel lante heeft aangevoerd, maakt niet 
dat hieraan moet worden getwijfeld. Gelet hierop 
heeft het college zijn be voegd heid niet aange-
wend voor een ander doel dan waarvoor deze is 
toegekend. Het college heeft, zoals tijdens de zit-
ting nader is toegelicht, het belang om kwetsbare 
cliënten veilige, doeltreffende en clientgerichte 
on der steu ning te geven en hen niet te laten op-
draaien voor de gevolgen van niet te verantwoor-
den on der steu ning in dit geval zwaarder laten 
wegen dan het organisatorische en fi nan ci ë le be-
lang van ap pel lante. Niet kan worden geoordeeld 
dat het college niet in redelijkheid tot deze door 
hem gemaakte belangenafweging heeft kunnen 
komen. In hetgeen ap pel lante overigens heeft 
aangevoerd ziet de Raad evenmin aanleiding om 
te oordelen dat het college niet in redelijkheid 
van zijn be voegd heid tot herziening gebruik 
heeft kunnen maken.
4.7.  Uit 4.3 tot en met 4.6 volgt dat het beroep 
tegen bestreden be sluit 2 ongegrond is.
5. Voor een veroordeling in de proceskos-
ten bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Centrale Raad van Beroep verklaart het beroep 
tegen het be sluit van 4 februari 2020 ongegrond.

Noot

1. De CRvB heeft in zijn uitspraak van 5 
maart 2019, AB 2019/561, m.nt. Tolsma, een nieu-
we jurisprudentielijn ingezet over het afgeleid 
belang in het sociaal domein. De Raad volgde in 
deze uitspraak de conclusie van A-G Widdersho-
ven (ECLI:NL:CRVB:2018:3474), waarin omstan-
dig werd betoogd dat een zorgverlener, die in een 
contractuele relatie staat tot de houder van een 
persoonsgebonden budget (pgb), on der om stan-
dig he den ook zelf belanghebbende kan zijn bij 
beslissingen over dat persoonsgebonden budget. 
Het betreft de si tu a tie waarin een pgb-houder 
wordt geconfronteerd met een nieuw pgb-   
be sluit, waarin de voorwaarde is opgenomen dat 
niet langer bij deze zorgverlener zorg kan worden 
ingekocht, bij voor beeld omdat deze niet de zorg 
zou verlenen die aan de kwa li teits eisen voldoet.

Het voornaamste argument van Widdersho-
ven om de zorgverlener wél toegang tot de rechter 
te geven, is dat de zorgverlener anders verstoken 
zou zijn van een oordeel van de be stuurs rechter, 
terwijl het oordeel in het pgb-be sluit op zijn minst 
diffamerend is (in woorden van Widdershoven: 
dat ‘de reële mogelijkheid bestaat dat zij wordt ge-
schaad in het door artikel 8 EVRM verleende recht 

op bescherming van haar reputatie en goede 
naam’, zie overweging 9.2 in de conclusie).

In zijn uitspraak van 5 maart 2019 vernietigde 
de Raad het oordeel van de rechtbank waarin de 
zorgverlener niet-ontvankelijk was verklaard we-
gens afgeleid belang. Vervolgens moest het ge-
meentebestuur een nieuwe beslissing nemen en 
alsnog inhoudelijk ingaan op de bezwaren van de 
be tref fen de zorg in stel ling. De hiervoor gepubli-
ceerde uitspraak illustreert de volgende stap en 
geeft antwoord op de vraag wat vervolgens het 
inhoudelijke oordeel is als de zorgverlener wél 
ontvankelijk is in beroep. Oftewel: wat heeft de 
zorg in stel ling er eigenlijk aan om toegelaten te 
worden tot de beroepsprocedure?

In het beroep voert de instelling alle mogelijke 
argumenten aan (zie r.o. 3.3): het be sluit is onvol-
doende zorgvuldig tot stand gekomen, het college 
heeft de be voegd heid gebruikt voor een ander 
doel dan waarvoor deze is bedoeld (détournement 
de pouvoir), schendt het even re dig heids be gin sel 
en bovendien ontbreekt een wettelijke grondslag. 
kortom: de rechter wordt uitgedaagd om er eens 
goed voor te gaan zitten.
2. De eerste hobbel lijkt mij de wettelijke 
grondslag van het bestreden be sluit. Het ge-
meentebestuur heeft geen ju ri dische relatie met 
de zorgverlener, anders dan via het pgb-be sluit, 
waarin de zorgverlener is aangewezen als de in-
stantie die ervoor zal zorgen dat de voorziening 
wordt geleverd zoals omschreven. Op grond van 
art. 2.3.6 Wmo 2015 wordt een pgb verstrekt in-
dien naar het oordeel van het college is gewaar-
borgd dat de diensten ‘veilig, doeltreffend en cli-
entgericht’ worden verstrekt. Uit art. 2.3.9 en 
2.3.10 Wmo 2015 kan worden afgeleid dat het 
college periodiek heroverweegt of de voorziening 
nog juist is en bovendien de voorziening kan be-
eindigen of wijzigen indien de cliënt niet aan de 
aan de pgb verbonden voorwaarden voldoet.

Er ontbreekt een expliciete intrekkings- of 
wij zi gingsgrond indien de ingekochte voorzie-
ning niet langer ‘veilig, doeltreffend en cliëntge-
richt’ is. Deze intrekkingsmogelijkheid wordt 
blijkbaar ingelezen in de algemene voorwaarde 
dat de cliënt ‘niet voldoet aan de aan de voorzie-
ning of het persoonsgebonden budget verbonden 
voorwaarden’ (art. 2.3.10 lid 2 on der d Wmo 205, 
zie ook r.o. 4.3). Dat is een cre a tie ve interpretatie 
van deze intrekkingsgrond, die immers gaat over 
de pgb-houder en diens capaciteiten. In de MvT 
wordt toegelicht dat deze grond het college in 
staat stelt het pgb in te trekken wan neer ‘de cliënt 
niet langer in staat is om de aan de persoonsge-
bonden budget verbonden taken op een verant-
woorde wijze uit te voeren’ (Ka mer stuk ken II 
2013-2013, 32 841, nr. 3, p. 156). Dat gaat dan dus 
over de persoon van de pgb-houder en niet over 
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de kwaliteit van de ingekochte zorg. Op dit punt 
zou een herziening van art. 2.3.10 lid 2 Wmo 2015 
waarin ook een intrekking kan volgen indien de 
zorg niet langer veilig, doeltreffend en cliëntge-
richt is, niet misstaan.
3. Vervolgens komt de vraag aan de orde 
hoe het college tot het oordeel is gekomen dat 
hier sprake is van gebrekkige kwaliteit van zorg. 
In rechtsoverweging 4.4 beschrijft de CRvB welke 
on derzoeksactiviteiten plaats hebben gevonden 
en waarop het college het oordeel baseert dat de 
door de zorg in stel ling geboden zorg niet langer 
‘veilig, doeltreffend en cliëntgericht’ is. Het colle-
ge heeft mensen gesproken, daar een verslag van 
gemaakt en heeft de zorg in stel ling de gelegen-
heid geboden om te reageren. De zorg in stel ling 
heeft ook van die mogelijkheid gebruik gemaakt. 
Procedureel is er dus niet veel op aan te merken 
en van een schending van het zorgvuldigheidsbe-
ginsel is dan ook geen sprake.

De Raad gaat echter niet in op de inhoud van 
de geconstateerde gebreken. Waarom zijn de ge-
constateerde feiten aanleiding om te concluderen 
dat de zorg niet langer ‘veilig, doeltreffend en cli-
entgericht’ is? Oftewel: welke normen heeft de in-
stelling eigenlijk overschreden? Zijn er überhaupt 
normen waar de instelling aan moet voldoen?

Het antwoord op deze laatste vraag zal ontken-
nend luiden. De instelling wordt bekostigd uit 
pgbs, en onttrekt zich daardoor juist aan normen-
kaders die bij gecontracteerde aanbieders via aan-
besteding (2.6.4 Wmo 2015) of algemene regels 
(art. 3.1. Wmo 2015) opgelegd kunnen worden. Het 
pgb biedt nu juist deze ultieme vrijheid om ‘zorg’ 
in te kopen dat zich een beetje onttrekt aan wat ge-
bruikelijk is. Die vrijheid komt echter met de prijs 
van onzekerheid, zowel voor de burger (‘krijg ik 
wat ik nodig heb?’ — geen irrelevante vraag wan-
neer men de berichten volgt over de ‘zorg in stel-
lingen’ die gretig pgb innen, maar geen zorg leve-
ren) als voor de zorgaanbieder (‘waar moet de zorg 
aan voldoen?’), maar zeker ook voor het bestuur 
(‘worden de euro’s wel goed besteed?’). In deze 
mistige si tu a tie heeft het college het laatste woord. 
De wet laat het immers aan het oordeel van het 
college of nog sprake is van een ‘veilige, doeltref-
fende en cliëntgerichte’ voorziening.
4. Daarmee komt de vraag aan de orde of 
het oordeel over de veilige, doeltreffende en cli-
entgerichte voorziening niet een misbruik van 
be voegd heid betreft zoals de instelling beweert. 
Dat kan echter nooit het geval zijn. Het college 
heeft geen andere mogelijkheid dan via de band 
van het pgb een oordeel te vellen over de kwali-
teit van de zorg in stel ling. Dit systeem verdient 
echter niet de schoonheidsprijs, zeker in de si tu a-
tie waarin de pgb-houder het zelf wel prima 
vindt om te switchen van zorgverlener.

Widdershoven schrijft in zijn conclusie daar-
om een voorkeur te hebben voor een specifieke 
wettelijke grondslag voor een be oor de ling van de 
kwaliteit van instellingen waarbij pgb’s kunnen 
worden besteed. Dat zou leiden tot een afzon-
derlijk be sluit waarbij de instelling wordt ge-
adresseerd en zou, zo kan worden ver on der steld, 
ook bij dra gen aan de normering van deze verder 
ongeregelde sector. Al was het maar omdat het 
be stuurs or gaan dan meer moeten motiveren 
waarom wel of niet aan de kwa li teits eisen wordt 
voldaan.

Deze gedachte heeft het voordeel van een hel-
der ju ri disch systeem. Bovendien is het niet hele-
maal onmogelijk om zo’n stelsel in te richten. De 
instelling die de zorg verleent op grond van het 
pgb moet immers toch al zijn aangemeld bij de 
So ci a le verzekeringsbank vanwege de declaratie-
procedure. In die context vindt al een lichte kwali-
teitstoets plaats, zij het dat deze toets zich beperkt 
tot de be oor de ling van de zorgover een komst die 
goedkeuring behoeft van het college én de Svb 
(art. 2a Uitvoeringsregeling Wmo 2015). Je zou je 
kunnen voorstellen dat in deze procedure ook 
even wordt gekeken of de instelling ook beschikt 
over een certificaat of anderszins kenbaar kan 
maken dat zij aan basale kwa li teits eisen voldoet. 
Ik kan me voorstellen dat in veel gemeenten — die 
grote sommen geld via een pgb zien verdwijnen 
— best wel interesse bestaat naar een beetje meer 
regulering en toezicht in deze sector. Hoewel het 
bestuur met de claim dat de zorg niet langer ‘vei-
lig, doeltreffend en cliëntgericht is’ ook een eind 
kan komen, zo blijkt wel uit deze uitspraak.
A. Tollenaar
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