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Jaar- en budgetafsluiting 

Q: Hoe ziet het proces van de jaar- en budgetafsluiting eruit? 

A: In 2016 hebben budgethouders en zorgverleners nog enkele weken om de declaraties over 2015 
in te dienen bij de SVB. Dit houdt in dat de urenbriefjes op 5 januari en de declaraties op 12 februari 
2016 worden ingeleverd. Op 15 april 2016 wordt er een totaaloverzicht van betalingen naar de 
budgethouder opgestuurd ter controle. Als deze controle is voltooid op uiterlijk 10 juni 2016, kan het 
jaar worden afgesloten en zullen de gemeenten een definitief financieel overzicht ontvangen (per 
wet of onderdeel daarvan) en zullen de bestedingen worden verrekend met de voorschotten van de 
gemeente. Dit vindt plaats vanaf 1 juli 2016.  
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Q: Welke acties moet ik ondernemen als gemeente om een goede jaar- en budgetafsluiting te 
bewerkstelligen? 

A: Het is belangrijk dat de gemeenten ervoor zorgen dat alle ambtshalve budgetten zijn weggewerkt 
en dat overige herstelwerkzaamheden zijn afgerond, zodat het systeem van de SVB overeenkomt 
met de gegevens van de gemeente. 

Q: Hoe kan ik controleren of alle tkb’s voor 2016 binnen zijn? 

A: De SVB heeft 3 lijsten in de portal geplaatst om de gemeente te helpen bij het controleren of alle 
tkb’s voor 2016 binnen zijn. Deze lijsten worden elke week geactualiseerd en in de portal geplaatst 
(op dinsdag zichtbaar). 
• Lijst 1: Budgetten 2016 in het systeem van de SVB  

Deze lijst bestaat uit budgetten voor 2016 die als zodanig bij de SVB geregistreerd staan. U 
kunt deze ook zelf in de portal opvragen via de optie 'Verantwoording op datum'.  

• Lijst 2: Budgetten 2016 uitgevallen  
Deze lijst bestaat uit budgetten voor 2016 die niet automatisch in het systeem zijn ingelezen, 
maar die zijn uitgevallen. Deze budgetten moeten door de SVB handmatig in het systeem 
worden geplaatst. 

• Lijst 3: Budgetten 31-12-2015 maar geen budget 2016 
Deze lijst bestaat uit budgetten die aan het einde van dit jaar aflopen, maar waarvoor de SVB 
nog niks heeft ontvangen. Dus ook geen bestanden die in de uitval zitten. 

 
Met lijst 1 en lijst 2 kunt u controleren of u alle budgetten voor 2016 aan de SVB heeft doorgegeven. 
Op lijst 3 staan budgethouders waarvoor de SVB nog niks heeft ontvangen. Dat kan betekenen dat 
deze budgethouders in 2016 geen pgb meer ontvangen, of het kan betekenen dat u voor deze 
cliënten nog een budget aan de SVB moet doorgeven. Controleer de lijsten met uw eigen 
administratie. 

Q: Waarom moet ik lijsten in de portal van de SVB controleren met mijn eigen administratie? 

Het doel van deze controle is om uw registratie van de budgethouders te vergelijken met de 
administratie van de SVB, zodat kan worden uitgesloten dat er budgethouders in het systeem staan 
die in 2016 niet uitbetaald kunnen worden. 

Herstelwerkzaamheden 

Q: Welke herstelacties moet ik uitvoeren? 

A: Het is belangrijk dat gemeenten ervoor zorgen dat alle ambtshalve budgetten zijn weggewerkt. 
Naast de ambtshalve budgetten, zijn er nog andere gegevens over 2015 die eventueel hersteld 
moet worden zodat de gegevens van de SVB overeenkomen met die van de gemeente: 
• Wisseling van wet of verstrekker 
• Verantwoordingsvrij bedrag 
• Verhuizing naar andere gemeente. Let op: verwerking bij nieuwe gemeente kan pas 

plaatsvinden als oude gemeente afgesloten heeft. 
• Beschermd Wonen: van regiogemeente naar centrumgemeente omhangen 
• Maximum tarief aanpassen met terugwerkende kracht 
• Budgetcorrecties 

Q: Wat is de deadline voor het aanleveren van herstelbestanden? 

A: De deadline was 11 december.  

Q: Wat gebeurt er met herstel dat na 11 december wordt aangeleverd aan de SVB? 

A: Herstel op 2015 dat kort na 11 december is binnengekomen wordt nog zo veel als mogelijk 
verwerkt. Enige uitloop hiervan na 1 januari 2016 is niet te voorkomen. Ook in 2016 zullen er 
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mutaties doorgevoerd moeten kunnen worden die nog het karakter van ‘’herstel’’ hebben. In 
samenwerking met Ketenregie, SVB en VNG wordt gewerkt aan een nieuwe werkwijze hiervoor.  

Q: Welke acties moet ik ondernemen om te controleren of ik nog ambtshalve budgetten heb 
staan? 

A: Download in mijnpgb de lijst met actuele gegevens: “verantwoording op datum”. Hierop staan de 
ambtshalve budgetten vermeld. Onderzoek voor deze budgethouders of er recht is op een regulier 
budget. Indien dit het geval is, zorg er dan voor:  
• Een nieuw toekenningsbericht (TKB) voor deze budgethouder aan te leveren indien dit nog niet 

door uw gemeente is gedaan.  
• Indien het ambtshalve budget onder de verkeerde wet staat genoteerd dient u ook  een 

herstelformulier “wisseling van wet” aan te leveren. SVB zal vervolgens de reeds gedane 
bestedingen naar het juiste budget verplaatsen. 

• Indien er sprake is van een onterecht AH-budget omdat er volledig recht is op een vergoeding 
inzake de Zorgverzekeringswet (ZVW) dan wordt dit in de eerste maanden van 2016 
afgehandeld door de zorgverzekeraars en de SVB. Als gemeente behoeft u dan geen actie te 
ondernemen. Deze AH-budgetten zullen in de eerste maanden nog zichtbaar zijn in de portal. 

 
Q: Waaruit bestaat het op te hogen bedrag met betrekking tot de herstelacties 
combinatiecontracten? 
A: Het op te hogen bedrag bestaat uit de bestedingen die ten onrechte van het WMO/Jeugd-budget 
zijn afgeboekt. Deze onjuiste boekingen dienen gecorrigeerd te worden. 

Proces rondom herbeoordelingen / ambtelijke verlengingen 

Q: Wij hebben indicaties administratief verlengd tot 1 mei 2016 en herbeoordelen en 
informeren de budgethouder voor 1 februari 2016. Wat wordt dan het tijdschema? 

A: Het tijdschema is dan als volgt: 
• Voor 1 februari 2016 dienen budgethouders geherindiceerd te zijn en geïnformeerd over de 

hoogte en looptijd van hun budget.  
• Voor 1 maart 2016 moet het toekenningsbericht (TKB) ingediend zijn bij de SVB. 
• Tussen 1 februari 2016 en 1 april 2016 kunnen budgethouders nieuwe zorgovereenkomsten of 

wijzigingen insturen. 
• Tussen 1 april 2016 en 1 mei 2016 controleert de SVB de ZOK arbeidsrechtelijk en controleert 

de gemeente de ZOK op zorginhoud en geeft de gemeente de maximum  tarieven door.  
• Op 1 mei is alles in orde en kan de uitbetaling zonder problemen plaatsvinden. 
Merk op: deze termijnen dienen allemaal gehaald te worden om voor 1 mei 2016 alles in orde te 
hebben. Het is dus zaak om strak proces te organiseren en ook de budgethouders er op te wijzen 
dat een nieuw of gewijzigd zorgcontract tijdig moet worden ingediend. 

Q: Wij hebben indicaties administratief verlengd tot 1 mei 2016 en het lukt niet om te 
herindiceren voor 1 februari 2016. We kiezen ervoor een tijdelijk budget te verlenen. Wat 
wordt dan het tijdschema? 

A: Het tijdschema is dan als volgt: 
• Stel  een tijdelijk budget en de looptijd vast voor 1 maart 2016. 
• Dien het toekenningsbericht (TKB) in voor 1 maart 2016. 
• Plan en herindiceer cliënten en stem de ingang van de definitieve TKB af op de verlengde 

looptijd. 
• Verlenging dient altijd minimaal twee maanden na de datum van de oorspronkelijke verlenging 

te liggen   
Omdat het overgangsrecht per 31/12/2015 is komen te vervallen, valt de keuze voor het aanmaken 
van tkb’s voor beperkte tijd daarmee onder de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente. 
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Zorgovereenkomsten 

Q: Wanneer moeten de zorgovereenkomsten geaccordeerd worden? 

A: Zorgovereenkomsten die  uiterlijk op 18 december 2015 geaccordeerd  zijn, blokkeren geen 

betalingen in januari 2016. Indien later geaccordeerd wordt, kan er vertraging in de betaling 

optreden. 

Q: Welke acties moet ik ondernemen om de zorgovereenkomsten te accorderen? 

A: Check regelmatig in de portal op te accorderen zorgovereenkomsten (via ‘Accorderen 
zorgovereenkomsten’) en accordeer deze zo snel mogelijk. 

Q: Wat moet ik doen als de budgethouder geen zorgovereenkomst heeft ingeleverd en het is 
na 18 december?  

A: Niets. Het is de verantwoordelijkheid van de budgethouder om een nieuwe/gewijzigde 
zorgovereenkomst in te dienen bij de SVB. Het verloop van dit proces is voor de gemeente niet 
zichtbaar in de portal totdat de SVB arbeidsrechtelijk heeft getoetst en ‘’open’’ heeft gezet voor de 
gemeente. Eventueel kan de gemeente tussentijds contact zoeken met de budgethouder als de 
TKB al lang geleden is afgegeven en de zorgovereenkomst uitblijft.  

Q: Kan ik ergens zien welke zorgovereenkomsten er zijn aangeleverd door budgethouders 

A: Nieuwe zorgovereenkomsten zijn altijd zichtbaar in de portal van de SVB. Wijzigingen op 
zorgovereenkomsten kunt u als gemeente helaas niet zien in de portal.  

Q: Moeten budgethouders bij een herindicatie (naar aanleiding van een indicatiegesprek) ook 
hun zorgovereenkomst wijzigen? 

A: Meestal wel want een herindicatie vraagt veelal om een nieuwe of gewijzigde zorgovereenkomst. 
Alleen als alles identiek is aan het bestaande contract en er bestaat geen harde einddatum dan 
hoeft het niet. 
Merk op: Als er niets is veranderd in de zorgovereenkomst dan hoeft de budgethouder zijn 
zorgovereenkomst ook niet opnieuw in te sturen. Doen ze dit wel en er is niets inhoudelijks 
veranderd aan de zorgovereenkomst, dan doet de SVB er niets mee. Dit wordt dus ook niet ter 
accordering aangeboden aan de gemeente. 

Q: Moeten er ook voor administratieve verlengingen nieuwe zorgovereenkomsten opgesteld 
worden? 

A:  Nee tenzij er sprake is van een einddatum die afloopt voor het eind van de verlengde periode. 

Q: Wanneer wordt een nieuwe zorgovereenkomst door de SVB aangeboden aan de 
gemeente? 

A: De SVB toetst AO en zet klaar voor gemeenten.  
Merk op: Als er iets verandert op het gebied van loon of het aantal uren (d.m.v. een 
wijzigingsformulier) dan verwerkt de SVB dit, maar dit wordt niet ter goedkeuring aangeboden aan 
de gemeente. 

Q: Wat gebeurt er als de gemeente een zorgovereenkomst afkeurt? 

A: De gemeente kan natuurlijk de zorgovereenkomst afkeuren als deze niet overeenkomt met de  
beschikking. Als er een zorgovereenkomst is afgekeurd, wordt er uiteraard niet betaald. Dan is het 
aan de gemeente om contact op te nemen met de budgethouder om ervoor te zorgen dat de 
zorgovereenkomst wordt aangepast. 
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Eigen bijdrage CAK 

Q: Wie geeft de informatie door aan het CAK voor de berekening van de eigen bijdrage? 

A: De gemeente geeft het budget dat is toegekend door aan het CAK voor de berekening van de 
eigen bijdrage. Er is hierover geen contact tussen de SVB en het CAK. 

Q: Waar wordt de eigen bijdrage op berekend? Per maand of per jaar met achteraf een 
correctie? 

A: Dit gaat per jaar. De gemeente geeft aan het CAK het budget per periode van vier weken door 
voor de berekening van de eigen bijdrage. Bij de afsluiting van een periode (kalenderjaar, einde 
indicatie) levert de SVB informatie over de uitputting van het budget aan bij de gemeente. Bij 
onderuitputting zal de gemeente een beschikking moeten afgeven op basis waarvan het CAK de 
eigen bijdrage, waar relevant, kan corrigeren. 

Q: Ik zie een probleem met de periodes van de eigen bijdrage (vier weken) en uitbetalingen 
per maand, hoe sluit dit op elkaar aan? 

A: Op termijn zal dit opgelost worden door voor het hele land en alle ketenpartners te kiezen voor de 
maandperiode of de vier weken periode. Dit wijzigen heeft echter een grote impact op alle partijen. 
De eigen bijdrage wordt in ieder geval voor 2016 nog per 4 weken berekend. 

Q: Wanneer zouden wij als gemeente actie moeten ondernemen in het corrigeren van de 
doorgegeven budgetbedragen bij het CAK? 

A: Correcties t.a.v. eigen bijdrage kunnen pas na 15 juni 2016 aan het CAK doorgegeven worden, 
aangezien ook pas dan bij de SVB de budgetafsluiting per budgethouder plaatsvindt. 

Q: Wanneer komt de afrekening 2015 per budgethouder m.b.t. de eigen bijdrage? 

A: Vanaf 15 april 2016 worden de uitnuttingsoverzichten naar de budgethouders verstuurd. Vanaf 
15 juni 2016 moeten dan alle eventuele correcties binnen zijn en verwerkt zijn. Op basis daarvan 
kan dan de definitieve budgetafsluiting per budgethouder plaatsvinden.   

Q: Wanneer en hoe gaan de afrekeningen pgb 2015 naar het CAK? 

A: Op 15 juni 2016 vindt de definitieve budgetafsluiting per budgethouder plaats. Hierover krijgen de 
gemeenten via de SVB bericht. Eventuele wijzigingen (op basis van deze budgetafsluitingen) 
kunnen de gemeente daarna aan het CAK gaan doorgeven, via het reguliere proces met de CAK 
(en met gebruikmaking van het bekend portal van het CAK). 

Q: Wanneer krijgt de budgethouder eventueel teveel betaalde Eigen Bijdrage 2015 van het 
CAK terug? 

A: De verwachting is dat dit vanaf het derde kwartaal van 2016 kan gaan plaatsvinden. 

Q: Wanneer vindt de financiële verrekening met gemeenten voor de voorschotten 2015 
plaats? 

A: Dit zal vanaf juli 2016 plaatsvinden. 

Verantwoordingsvrije bedragen overgangscliënten 

Q: Wat is het verantwoordingsvrij bedrag? 

A: Het verantwoordingsvrije bedrag (VVB) is een deel van het PGB dat bedoeld is voor het 
vergoeden van pgb-beheerkosten. Over dit deel hoeft de budgethouder geen verantwoording af te 
leggen. In 2015 hadden ook overgangscliënten recht op het VVB, omdat zij dat recht onder de 
AWBZ ook al hadden. Indien de gemeente de  VVB via een TKB heeft ingestuurd naar de SVB dan 
keert de SVB op verzoek het bedrag rechtstreeks aan de budgethouder uit. 
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Q: Hoe hoog is het VVB? 

A: Het VVB bedraagt 1,5% van het jaarbudget met een minimum van € 250,- en een maximum van 
€ 1250,-. Dit geldt voor een budget met een looptijd van een geheel jaar. Als het budget minder dan 
een jaar betreft, moet u het VVB naar rato berekenen. 

Q: Wat moet de gemeente doen? 

A: Stuur een toekenningsbericht naar de SVB en geef hierin aan wat de hoogte van het VVB is. De 
SVB kan het bedrag alleen aan de budgethouder uitbetalen wanneer zij een verantwoordingsvrij 
bedrag via een toekenningsbericht van de gemeente hebben ontvangen.  

Q: Zijn de budgetten voor 2015 al geregistreerd maar heeft u geen VVB doorgegeven?  

A: Dan is het belangrijk dat middels het herstelformulier ‘Budgetcorrecties GemeentenV2’ alsnog 
door te geven. De VNG stelt dit formulier beschikbaar via het online Forum Sociaal Domein. 

Maximumtarieven 

Q: Moet ik de maximumtarieven aanpassen? 

A: U dient de maximumtarieven niet aan te passen, tenzij:.  
• Zorgaanbieders per 1 januari 2016 inflatiecorrecties toepassen op hun tarieven. Het is mogelijk 

dat hun tarieven dan hoger uitvallen dan de gemeentelijke maximum tarieven, waardoor de SVB 
de declaratie niet mag betalen. 

• De automatische ophoging van de minimumlonenper 1 januari 2016 het maximum tarief 
overtreft   Als het maximum tarief gelijk staat aan het minimumloonkan hierdoor een 
betaalprobleem ontstaan. 

• Uw gemeente m.i.v 1 januari 2016 nieuw beleid heeft vastgesteld en in uitvoering neemt over 
de hoogte van de maximum tarieven. 

In samenspraak met de SVB ontvangt u een lijst op de portal (‘Uurloon’) waarop alle uurlonen en 
maximum tarieven vermeld staan. U kunt de maximum tarieven aanpassen (in de portal) per de 1

e
 

van de aankomende maand.  

Ondersteuning 

Q: Waar vind ik informatie? 

A: Er zijn verschillende bronnen, te weten: 

 www.vng.nl/pgb  
Nieuws en politiek/bestuurlijke informatie 

 Forum Sociaal Domein > Pgb Wmo en Jeugd (forum.vng.nl) Werkinstructies, Q&A’s, 
mailupdates, oproepen etc. 

 Communicatieplatform > Inhoudelijke thema's > Sociaal domein > Pgb Wmo en Jeugd (incl. 
trekkingsrecht) (forum.vng.nl) 
SVB brieven aan cliënten, standaardtekstblokken, SVB en gemeentelijke folders voor 
cliënten, Q&A’s voor klantcontactcentra 
NB: forum.vng.nl is alleen toegankelijk met een gemeentelijk emailadres.  

Via de website van SVB is ook informatie te vinden voor gemeenten: www.svb.nl/gemeente.  

Q: Wanneer vinden er webinars plaats? 

A: De webinars vinden op zeven verschillende data plaats. Deze zijn: 

 6 januari 

 20 januari 

 17 februari 

 2 maart 

http://www.vng.nl/pgb
http://www.svb.nl/gemeente
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 16 maart 

 30 maart 
Deze webinars vinden telkens plaats van 11.00 tot 12.00. 
 
 


