
 

 

 
Beste collega,  

 

Met deze ‘mailupdate’ vragen wij uw aandacht voor de werkzaamheden rondom het PGB trekkingsrecht 

die nodig zijn om de zorgcontinuïteit voor budgethouders te garanderen. 

Waarover willen wij u informeren: 

 

Het aantal TKB’s voor 1 november blijft achter 

De eerste cijfers van begin oktober waren positief, ongeveer een derde van de TKB’s bleek verwerkt. De 

cijfers van deze week laten echter zien dat het aantal TKB’s achterblijft bij verwachting (tweederde voor 

medio oktober). We willen u er nogmaals op wijzen dat de TKB’s voor 2016 voor 1 november bij de SVB 

moeten zijn ontvangen en ze niet op te sparen.  

 

Uw wethouder en de contactpersoon Wmo/Jeugd voor PGB (bekend bij SVB) zijn deze week door de VNG 

op de hoogte gesteld van de voortgang van uw gemeente. Volgende week ontvangen zij wederom een 

overzicht met het verzoek de cijfers te controleren en waar nodig actie te ondernemen.  

 

Heeft uw gemeente vragen of hulp nodig, neem dan contact op met het Ondersteuningsteam PGB: 

otpgb@vng.nl. Het team beantwoordt uw vragen en beschikt over een pool van experts die vanaf 

volgende week (20 oktober) naar uw gemeente toekomen en u ‘op maat’ verder op weg helpen.  

 

Rekentarieven en indexatie  

 

Geïndexeerde budgetten 

Heeft uw gemeenteraad de definitieve rekentarieven (bijv. inflatiecorrectie of beleidsinhoudelijk) voor 

2016 nog niet vastgesteld en gaan zij dit in het najaar doen?  

 

Houdt rekening met het volgende, met het ministerie van VWS is afgesproken dat: 

- Voor de budgethouders, wiens TKB u heeft ingestuurd voor 1 november, geldt dat het 

geïndexeerde budget ingaat per 1 mei 2016 (of later als uw gemeente voor een andere datum van 

verlenging heft gekozen). Dit geldt dus ook voor de budgethouders die zijn herbeoordeeld en een 

nieuw budget krijgen per 1 januari 2016.   

- Voor nieuwe budgethouders, die instromen na 1 november, kan wel het geïndexeerde budget per 

1 januari ingaan. Uiteraard staat het uw gemeente vrij ook hier voor 1 mei 2016 (of later als uw 

gemeente voor een andere datum van verlenging heft gekozen) te kiezen.  

 

Waarom is dit nodig? Het voorkomt een grote uitval van TKB’s bij de SVB, omdat op 1 november al een 

TKB voor 2016 bij de SVB in het systeem staat met een overlappende periode. Ook geeft deze maatregel 

de budgethouder meer tijd om de zorgovereenkomst(en) te wijzigen.  

  

Eventuele kosten die de gemeente misloopt worden meegenomen in het onderzoek voor compensatie, 

dat is afgesproken met het ministerie van VWS. 

  

Maximumtarieven 

Veel maximumtarieven zijn gelijk gesteld aan uurtarieven. Door indexatie kunnen deze uurtarieven hoger 

worden dan het maximumuurtarief met als risico dat betalingen uitvallen. Daarom adviseren wij 

gemeenten die voor 1 november TKB’s met aangepaste rekentarieven of geïndexeerde uurtarieven 

hebben aangeleverd bij de SVB na te gaan of het maximumtarief om bijstelling vraagt. 

 

Informeren budgethouder: zorgovereenkomsten 

Voor een aantal budgethouders geldt de komende periode extra aandacht voor hun zorgovereenkomst: 

- Budgethouders wiens indicatie is verlengd tot 1 mei, maar een zorgovereenkomst hebben die 

afloopt op 31 december 2015. Zij moeten hun zorgovereenkomst vernieuwen. 

- Budgethouders die een nieuwe indicatie (uren)/budget hebben gekregen (herbeoordeling). Zij 



moeten hun zorgovereenkomst aanpassen. 

 

Informeer de budgethouder dat het vaak niet nodig is om een volledig nieuwe zorgovereenkomst af te 

sluiten, een wijziging kan voldoende zijn. Een wijzigingsformulier is nodig als: 

- de zorgverlener meer uren voor de budgethouder gaat werken 

- de budgethouder iets verandert in de betalingen aan de zorgverlener 

- de budgethouder iets verandert in de reiskostenvergoeding of andere vergoedingen 

- de budgethouder de looptijd van de overeenkomst wilt aanpassen 

Voor deze aanpassingen hoeven budgethouders dus geen hele nieuwe zorgovereenkomst af te sluiten. De 

wijzigingsformulieren staan op www.svb.nl/pgb, onder ‘Direct regelen’ -> Een zorgovereenkomst 

wijzigen. 

 

Vragen of mailupdates nalezen?  

• Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met de VNG, de heer R. 

Bellekom, beleidsadviseur PGB/PGB Trekkingsrecht, via Ronald.Bellekom@vng.nl. 

• Informatie over PGB trekkingsrecht en herstelacties, vindt u op www.vng.nl/pgb, het Forum 

Sociaal Domein - map PGB Beleid Wmo en Jeugd en www.svb.nl/gemeente. Alle mailupdates over 

PGB trekkingsrecht, kunt u terugvinden op het Forum Sociaal Domein. Aan- en afmelden voor 

deze mailupdate kan door naam, functie en e-mailadres door te geven via communicatie@vng.nl.  

• Is de contactpersoon voor het reguliere contact tussen uw gemeente en Relatiebeheer SVB 

veranderd? Geef deze wijziging door aan gemeente@svb.nl. Wij maken gebruik van de 

contactpersonenlijst van de SVB voor de verzending van deze mailupdate, maar beheren deze lijst 

niet.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Karin Sleeking 

Hoofd EC Sociaal Domein  
 

 


