
 

 

 
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. Wij willen u graag over het volgende 
informeren: 
 
Geen interventies  
Deze week heeft het ministerie van VWS op basis van bestuurlijke reacties en de meest recente gegevens over 
de aanlevering van tkb’s besloten geen interventies uit te voeren. Nagenoeg alle gemeenten hebben, ondanks 
het vervroegen van de deadline met 2 maanden, de budgetten aangeleverd. Hiermee mogen we aannemen dat 
de administratie zo goed als volledig is. Een mooi resultaat! 
 
Meer informatie: 
Vandaag heeft Ketenregie een geactualiseerde versie van de landkaart gepubliceerd met de stand van zaken 
op 14 december jl. Zie voor meer informatie: http://tnopresenter.nl/VoortgangTKB/ 
 
Herstelactie combicontracten: let op budgetten zorg verzekeringswet (Zvw) 
Bij de herstelactie combicontracten wordt duidelijk dat er nog een categorie budgethouders is die ten onrechte 
een ambtshalve budget toegekend heeft gekregen: budgethouders die volledig onder Zvw-zorg zouden moeten 
vallen en waarvan de declaraties ten laste van de Zvw moeten komen. 
 
SVB en zorgverzekeraars voeren herstelactiviteiten uit 
Ambtshalve budgetten in deze categorie worden door SVB/zorgverzekeraars vervangen voor Zvw-budgetten en 
zij herstellen de declaraties die ten laste van een ambtshalve budget (WMO/Jeugd) zijn gebracht. Hierdoor 
verdwijnt de gemeentelijke registratie, wordt het een Zvw-registratie. De herstelactiviteiten worden volledig 
uitgevoerd door de SVB en de zorgverzekeraars. Van gemeenten worden geen bijzondere herstelactiviteiten 
verwacht.  
Aangezien dit herstel nog enkele maanden kost dienen gemeenten er rekening mee te houden dat de 
genoemde ambtshalve budgetten nog wel enige tijd zichtbaar zullen zijn in de portal “Mijn PGB gemeenten”. 
 
Wat moet u doen? 
Gemeenten worden verzocht om  in voorkomende gevallen hun budgethouders te informeren hoe zij juist 
kunnen declareren bij hun zorgverzekeraar. 
 
Meer informatie: 
Informatie voor budgethouder: Hoe moet ik declareren? vindt u op p. 22 van de Werkinstructie combicontracten: 
https://forum.vng.nl/do/note?id=506829-6e6f7465 
 
SVB brief aan budgethouders: einde budget 
De SVB stuurt deze week aan budgethouders een brief voor wie geen tkb 2016 is ontvangen. De boodschap: 
de SVB beëindigt de dienstverlening. Wanneer de budgethouder behoort tot een uitzondering (bijv. wel een 
besluit/beschikking van gemeente ontvangen), wordt gevraagd contact op te nemen met de gemeente. Het is 
van belang bereikbaar te zijn gedurende de aankomende week.  
 
Meer informatie: 
De brief “Geen TKB 2016, afsluiting PGB budget”: https://forum.vng.nl/do/note?id=535189-6e6f7465 
 
Accorderen zorgovereenkomsten 
Het is de verwachting dat in de laatste twee weken van december nog een groot aantal zorgovereenkomsten 
geaccordeerd moeten worden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke check; zonder deze 
goedkeuring kan er in januari geen betaling plaatsvinden. Houd daarom ook tussen Kerst en Oud & Nieuw de 
SVB-portal in de gaten. 
 
Planning verlengde budgetten 
Heeft uw gemeente budgetten verlengd tot 1 mei 2016?  
Dan is dit de planning: 

• 1 februari: gemeente informeert de budgethouder over z’n resterende budget na 1 mei 2016 

• 1 maart: gemeente levert de TKB aan bij de SVB 

• 1 april: budgethouder levert zorgovereenkomst aan bij SVB (indien nieuw of gewijzigd)* 



• 1 mei: ingangsdatum nieuw budget  

 
Budgetcorrecties doorvoeren? 
Uw gemeente kan eventuele budgetcorrecties waarover is besloten verwerken in het TKB dat ingaat vanaf 1 
mei 2016. Het is hierbij wel van belang dat u het gecorrigeerde budget voor 1 februari heeft gecommuniceerd 
aan de budgethouder. 
 
Heeft uw gemeente verlengd tot 1 juni of verder?  
Dan kunt u de planning afleiden van bovenstaande: budgethouders moeten 3 maanden voor het aflopen van 
hun budget geïnformeerd worden over hun nieuwe budget, gemeenten moeten 2 maanden voor het aflopen 
van het budget de TKB insturen, budgethouders moeten 1 maand voor het ingaan van hun nieuwe budget, 
waar nodig een nieuwe /gewijzigde zorgovereenkomst insturen. 
 
Uw gemeente ontvangt via de portal van de SVB tweewekelijks een update over de voortgang van de 
aanlevering van tkb’s.  
 
Meer informatie: 
Werkinstructie tkb: https://forum.vng.nl/do/note?id=496290-6e6f7465  
Tekstblokken besluit/beschikking: https://forum.vng.nl/do/note?id=497547-6e6f7465 
Voorbeelden beschikking: https://forum.vng.nl/do/document?id=497589-646f63756d656e74 / 
https://forum.vng.nl/do/document?id=497558-646f63756d656e74  
 
Financiën 
In het bestuurlijk overleg op 8 september jl. heeft de VNG heeft met het ministerie van VWS afgesproken nader 
in gesprek te gaan om gemeenten te compenseren op drie vlakken: 
1. Uitvoeringskosten SVB voor 2016 
2. Meerkosten als gevolg van de herstelwerkzaamheden in 2015 
3. Besparingsverliezen vanwege verplichte verlenging tot 1 mei 2016 
 
De uitkomsten van onderzoek en sessies met gemeenten hebben geresulteerd in de compensatie van €51 
mln.: 
1. De gemeentelijke bijdrage aan de uitvoeringskosten van de SVB in 2016 zijn €47,6 mln. Het Rijk 
compenseert gemeenten voor €12,5 mln., waardoor de uitvoeringskosten voor 2016 voor Wmo en Jeugdwet 
uitkomen op €35,1 mln. 
2. Compensatie van de extra kosten is €31,5 mln, waarvan €20 mln reeds beschikbaar is gesteld in de 
meicirculaire. 
3. De raming voor het besparingsverlies voor de periode januari t/m april 2016 is vastgesteld op €7 mln. 
 
Decembercirculaire, paragraaf 3.4: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2015/12/14/decembercirculaire-gemeentefonds-2015  
 
Webinar ‘Aandachtspunten 2015-2016’ (10 december) t erugkijken? 
Het webinar “Budget- en jaarafsluiting” kunt u via deze link (opnieuw) bekijken: https://youtu.be/o3-L4Wqe9CA 
 
Maximum tarieven  

Wij vragen nogmaals uw aandacht voor de maximum tarieven die uw gemeente hanteert voor pgb-zorg/ondersteuning. 

De verwachting is dat enkele aanbieders 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. Hierdoor kan de zorgcontinuïteit in gevaar komen. Daarom adviseren wij gemeenten na te gaan of het 

maximumtarief om bijstelling vraagt.  

Om de week zet de SVB een Excel-bestand Uurloon klaar in de portal. Via het portaal en “Downloaden documenten” kunt 

u dit bestand ophalen. In dit bestand staat per overeenkomst het uurloon en het daarbij behorende max tarief. Als u de 

tarieven selecteert die gelijk zijn aan de uurtarieven, heeft u inzicht in mogelijke bijstelling. 
 
Vragen of mailupdates nalezen? 
• Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met het Ondersteuningsteam PGB, 
otpgb@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 (forum.vng.nl) 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 VNG.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. VNG ontvangt maandelijks een geüpdatete lijst 
van de SVB.  
 
Met vriendelijke groet, 



 
Karin Sleeking 
Hoofd EC Sociaal Domein 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


