Zelf de regie
houden?

Persoonsgebonden Budget (pgb)
Heeft u een chronische beperking of ziekte? Belemmert dit u in uw (huis)houden of in het deelnemen aan de samenleving? Dan kunt u met het persoonsgebonden budget (pgb) zelf zorgverleners
en hulpmiddelen inkopen. Zo kunt u ondanks een beperking of ziekte meedoen in de maatschappij.
Kiest u voor een pgb? Dan kiest u voor eigen regie! U kunt zelf bepalen hoe, waar, wanneer en van
wie u uw zorg wilt ontvangen. Hieronder leest u hoe het werkt.
Overeenkomst

Eigen bijdrage

Bij hulp bij het huishouden of begeleiding moet u een
overeenkomst sluiten met een zorgverlener. Hierin staan
afspraken over de zorg, de werktijden en de vergoeding.
U bent verplicht de overeenkomsten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te gebruiken (www.svb.nl). Verleent
de zorgverlener vier of meer dagen zorg per week? Dan
moet u een arbeidsovereenkomst sluiten en bent u verplicht om een salarisadministratie te voeren.

Voor een pgb betaalt u een eigen bijdrage. U moet de
eigen bijdrage van uw eigen inkomen betalen. U mag dit
bedrag niet uit het pgb betalen. De hoogte van de eigen
bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Kijk voor meer informatie in
de flyer ‘Eigen bijdrage Wmo-voorzieningen.’

Welke zorg kan ik in de Wmo regelen met een pgb?
U regelt de volgende diensten en hulpmiddelen met een
pgb: huishoudelijke hulp, begeleiding in het dagelijkse
leven (individuele begeleiding), dagbesteding of kortdurend verblijf, aanpassing van de woning, rolstoel of scootmobiel.

Pgb duurder dan zorg in natura?
Is de zorg die u wilt inkopen met het pgb duurder dan
zorg in natura? Dan kijkt de gemeente wat het goedkoopste passend alternatief is. Hierop wordt het pgb gebaseerd. Als u een duurdere oplossing wilt, kan dat. De
meerkosten moet u zelf betalen. De gemeente kan een
pgb niet weigeren als u met uw oplossing hetzelfde resultaat kunt bereiken.
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Familieleden of mantelzorgers betalen uit het pgb
Gebruikt u het pgb om hulp door uw familie, vrienden of
buren in te kopen? Dan stelt de gemeente daar regels
voor op. Ook kan de gemeente een lager tarief rekenen
dan een professionele organisatie. Dit geldt voor begeleiding en kortdurend verblijf.
De gemeente heeft drie tarieven bij pgb voor begeleiding:
• Voor begeleiding van familie eerste/tweede graad;
• Voor begeleiding door een ZZP-er/freelancer;
• Voor begeleiding door een professionele organisatie.
Het tarief is daarnaast afhankelijk van de soort hulp die
nodig is.
De ondersteuning die uw familielid of mantelzorger verleent, moet aansluiten bij de resultaatafspraken die in de
beschikking (toekenningsbrief) van de gemeente staan.
U sluit dan een zorgovereenkomst af met uw familielid of
mantelzorger. U bent verplicht om de standaard zorgovereenkomst van de SVB te gebruiken. Deze vindt u terug op
de website van de SVB: www.SVB.nl/pgb.
Als u hulp van een ZZP-er of professionele organisatie inkoopt met uw pgb, geldt uiteraard ook dat de geleverde
zorg moet aansluiten bij de resultaatsafspraken die in de
beschikking staan. En ook dan moet u een overeenkomst
afsluiten maar wel een ander soort zorgovereenkomst.

SVB, maar u houdt de regie. Dit heet trekkingsrecht. Het
pgb wordt door de gemeente bij de SVB aangemeld. De
SVB krijgt het geld van de gemeente. Is uw zorgovereenkomst goedgekeurd? Zijn uw declaraties correct ingediend? Dan betaalt de SVB uw zorgverlener. Als u gebruik
maakt van trekkingsrecht, kunt u via ‘Mijn pgb’ alles makkelijk digitaal beheren.
De Wmo-pgb’s voor het inkopen van hulp bij het huishouden, begeleiding of kortdurend verblijf, worden via het
trekkingsrecht afgehandeld. Dit betekent dat u zelf geen
geld op uw rekening krijgt. Voor eenmalige pgb’s, zoals
een woningaanpassing of een scootmobiel geldt dit niet.
De gemeente betaalt hierbij na controle van de factuur,
het pgb-bedrag aan u of de leverancier.

Regels
De gemeente gebruikt de volgende regels:
• U moet het budget kunnen beheren (zelf zorg inkopen
en zorgverleners aansturen). U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen.
• De zorg die u inkoopt, moet doeltreffend (bijdragen aan
uw zelfstandigheid), cliëntgericht en veilig zijn.

Meer informatie
Per Saldo is de belangenvereniging van mensen met een pgb.
Kijk op de website voor meer informatie: www.persaldo.nl.

SVB - trekkingsrecht

Vragen?

Het Servicecentrum pgb van de SVB beheert sinds 1 januari
2015 de pgb’s. Het budget staat op de rekening van de

Neemt contact op met uw contactpersoon bij de gemeente of
met het Sociaal Wijkteam via sociaalwijkteam@roerdalen.nl.
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