Persoonsgebonden budget (PGB)
Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg of ondersteuning
kunt regelen. U kunt hulp inkopen van een professionele zorgverlener, een ZZP-er of een
mantelzorger. Het PGB-Wmo is voor wie hulp nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen. Het
PGB-Jeugdwet is voor zorg die valt onder de Jeugdwet.
Verschil zorg in natura en een PGB
Als u zorg of ondersteuning krijgt van de gemeente kan dat in twee vormen:
• zorg in natura of
• met een persoonsgebonden budget (PGB).
Zorg in natura betekent dat u hulp of ondersteuning krijgt van een zorgverlener die een contract
heeft met de gemeente. Dan regelt de zorgverlener met u hoe u zorg krijgt.
Kiest u voor een PGB, dan regelt u alles zelf en heeft u dus de vrijheid om zorg in de kopen bij
zorgverleners waar de gemeente geen contract mee heeft.
Wie komt voor een PGB van de gemeente in aanmerking?
Het besluit om zelf zorg in te kopen, neem u altijd samen met uw contactpersoon van de gemeente.
De voorwaarden voor een PGB-Jeugdwet en een PGB-Wmo zijn hetzelfde. Hieraan moet u voldoen:
• U komt in aanmerking voor zorg of ondersteuning op grond van de Jeugdwet of de Wmo.
• U bent in staat om het budget te beheren. U kunt dus zelf zorg inkopen en zorgverleners
aansturen. U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen.
• De zorg die u inkoopt sluit aan bij het plan van aanpak dat is opgesteld.
• Voor een PGB-Jeugdwet geldt een aantal extra kwaliteitseisen voor jeugdhulpverleners die
zorg leveren. Uw contactpersoon informeert u daarover.
Een PGB en dan?
Met uw contactpersoon heeft u afspraken gemaakt over wat u nodig hebt en waarvoor. Die
afspraken hebt u samen vastgelegd in een plan van aanpak. Daarna gaat u zelf aan de slag.
1.
U regelt zelf de inkoop van zorg/ ondersteuning. Bij wie bepaalt u zelf.
2.
U maakt prijsafspraken met de zorgverlener.
3.
U legt de afspraken -samen met u zorgverlener- vast in het PGB-ondersteuningsplan.
4.
Het ondertekende PGB-ondersteuningsplan gaat terug naar de gemeente samen met het
plan van aanpak en de aanvraag. Normaal gesproken volgt daarop binnen twee weken een
beschikking. In de beschikking wordt de hoogte van het PGB per resultaatgebied vastgesteld.
5.
U stuurt na ontvangst van de beschikking een zorgovereenkomst naar het SVB. Zie
www.svb.nl.

Welke kosten mag u uit een PGB betalen?
Niet:
• bemiddelingskosten mogen niet uit een PGB betaald worden;
• administratiekosten mogen niet uit een PGB betaald worden.
Wel:
• U bent vrij te kiezen tussen een vast maandloon voor uw zorgverlener, declaratie of
factuur;
• het is toegestaan reiskosten van uw zorgverlener uit het PGB te betalen (dit moet wel
binnen het toegestane budget vallen en gespecificeerd worden op rekening).
• een eenmalige uitkering mag wel uit het PGB betaald worden;
• een feestdagenuitkering (maximaal € 272) mag wel uit het PGB betaald worden;

Uitgaven een betalingen PGB
De gemeente maakt uw PGB over naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) (www.svb.nl). De SVB
beheert uw budget en betaalt uw zorgverlener(s). Dit noemen we trekkingsrecht. De SVB betaalt pas
nadat u de opdracht hebt gegeven. Ieder maand ontvangt u een overzicht van uw bestedingen en het
resterende budget. U kunt het saldo en uw betalingen ook bekijken via mijnPGB. Budget dat u niet
besteedt, wordt aan het einde van het jaar terugbetaald aan de gemeente. Om uw zorgverlener te
kunnen betalen heeft de SVB een kopie nodig van de zorgovereenkomst.
Tarieven en hoogte budget
Bepalend voor de hoogte van uw budget zijn: de ondersteuning die u nodig heeft, het profiel van de
zorgverlener en de maximum bedragen die de gemeente per resultaatgebied heeft bepaald.
Uiteraard blijft het uitgangspunt dat er op uw situatie gericht maatwerk geleverd kan worden.
Eigen bijdrage en PGB
Of u een eigen bijdrage betaalt en hoeveel, is afhankelijk van de zorg waarvoor u een PGB ontvangt.
Het CAK brengt de eigen bijdrage bij u in rekening. Voor een PGB-Jeugdwet betaalt u geen eigen
bijdrage.
Meer informatie
SVB: www.svb.nl
Belangenvereniging Per Saldo: www.PGB.nl
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