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Kunnen gemeenten via beleid, verordening of beleidsregels het verstrekken van Pgb’s in
algemene zin uitsluiten?
Nee, gemeenten kunnen een Pgb voor jeugdhulp en/of Wmo niet in algemene zin via beleid,
verordening of beleidsregels uitsluiten. Het niet toekennen van een Pgb kan alleen indien de
algemene voorziening volledig toereikend is om passende ondersteuning te bieden aan de individuele
aanvrager. Het is de individuele situatie van een inwoner die bepaalt of het niet verstrekken van een
maatwerkvoorziening of individuele voorziening in de vorm van een Pgb mogelijk is. Het uitsluiten kan
alleen indien de algemene voorziening volledig toereikend is om passende ondersteuning te bieden
aan de individuele aanvrager.
Kan een Pgb-tarief dat hoger ligt dan het ZIN-tarief reden zijn van weigering van het Pgb?
Nee. Een Pgb mag niet worden geweigerd als deze duurder is dan de ingekochte Zorg in Natura
(ZIN). Gemeenten kunnen er in dat geval voor kiezen om het Ppg alleen te verstrekken tot de hoogte
van het ingekochte ZIN-tarief. Een budgethouder kan een vrijwillige storting doen bij de SVB. De SVB
zorgt er dan voor dat een deel van het loon van de zorgverlener betaald wordt uit Pgb en de rest uit
een vrijwillige storting door de budgethouder. Op deze manier kunnen de meerkosten betaald worden
door de aanvrager.
Kunnen gemeenten Pgb’s financieel begrenzen?
Ja, gemeenten hebben vrijheid om zelf de hoogte van de tarief voor het Pgb vast te stellen. Wel wordt
verwacht dat gemeenten in de verordening vastleggen hoe zij de tarieven bepalen. Het tarief moet
toereikend zijn om de hulp ook echt te kunnen ‘inkopen’. Tariefdifferentiatie is mogelijk. Er kan
onderscheid worden gemaakt tussen ondersteuning door professionele hulpverleners die werken
volgens bepaalde kwaliteitsstandaarden en hulpverleners die dat niet doen (zoals werkstudenten en
zzp’ers zonder gespecialiseerde opleiding) en ondersteuning uit het sociale netwerk.
Is een Pgb-houder die voor meer dan vier dagen hulp en ondersteuning inkoopt een werkgever
met bijbehorende werkgeversplichten?
Afhankelijk van de afspraken die de budgethouder maakt, kan de budgethouder een zorg- of een
arbeidsovereenkomst afsluiten. Heeft de budgethouder een arbeidsovereenkomst afgesloten met
een zorgverlener die vier of meer dagen per week voor de budgethouder werkt, dan is de
budgethouder werkgever. De budgethouder is dan verplicht om een salarisadministratie bij te houden
en afdrachten te betalen aan de belastingdienst. Voor meer informatie, klik hier.
Moet de Pgb-houder belasting betalen over het bedrag dat hij of zij uitkeert aan een
hulpverlener?
Een PGB is geen inkomen voor de budgethouder. De Pgb-houder keert geen bedrag uit aan de
hulpverlener, aangezien de SVB sinds 1 januari 2015 formeel de enige instantie is die namens Pgbhouders betalingen kan doen aan hulpverleners. De hulpverlener wordt geacht zijn verplichtingen als
opdrachtnemer/werknemer na te komen, inclusief belasting betalen waar dat nodig is. De SVB regelt
straks alle betalingen en meldt deze bij de belastingdienst. De belastingdienst kan dit gebruiken voor
eventuele controles.

Is al meer bekend over het uitstellen van de eenmalige pgb’s, zoals woningaanpassingen?
Er is besloten om dit in ieder geval voor 2015 door gemeenten zelf te laten uitvoeren. Gemeenten
zijn gemandateerd om eenmalige Pgb’s voor maatwerkvoorzieningen, woningaanpassing en
vervoer te mogen uitvoeren. Voor meer informatie, klik hier.
In 2015 wordt aan cliënten die voor een pgb in aanmerking komen gevraagd een plan te
schrijven. Is hiervoor een format beschikbaar?
Nee, dit format is er niet.
Wat wordt bedoeld met een zorginhoudelijke toets van de overeenkomst?
De gemeente moet nagaan of de overeenkomst(en) die een budgethouder heeft afgesloten met
hulpverlener(s) conform indicatiebesluit zijn. Of het geld niet wordt uitgegeven aan zaken waarvoor
het niet is toegekend.
Blijft het mogelijk (zoals eerder in de AWBZ) dat budgethouders schuiven tussen
verschillende onderdelen waarvoor een budget is verstrekt bijvoorbeeld tussen
begeleiding en vervoer en hulp bij het huishouden?
Dit is aan gemeenten om te bepalen. Als een gemeente dit wel toestaat: De SVB kan
vooralsnog nog niet op uitgavenniveau, per zorgfunctie controleren.
Is het mogelijk voor een klant om zowel zorg in natura als Pgb te gebruiken?
De gemeente kan zelf bepalen of zij de combinatie zorg in natura en Pgb wil toestaan.
Blijven onderzoeken die zijn gedaan voor de indicatiestelling bij het CIZ geldig bij de
herindicatie bij de gemeente in 2015? Wie betaalt dan de kosten van een eventueel nieuw uit
te voeren onderzoek?
Indicaties CIZ blijven geldig tot het aflopen van het overgangsrecht, dus tot het einde van de
indicatie en uiterlijk tot 1 januari 2016. Gemeenten betalen het nieuwe onderzoek: het gesprek,
eventueel extern advies etc. Deze kosten zijn onderdeel van de uitvoeringskosten.

Jeugdwet
Kunnen gemeenten bij een Pgb jeugdhulp een plan van aanpak of budgetplan vragen van
ouders, zoals gebruikelijk bij de Wmo?
Ja dat is mogelijk. Het Pgb is in de Wmo 2015 en Jeugdwet zoveel mogelijk gelijk vormgegeven.
Gemeenten kunnen naast de 3 voorwaarden uit de Jeugdwet (artikel 8.1.1, tweede lid) (idem Wmo)
waar minimaal aan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een Pgb (voldoende eigen
kracht van de ouders, het motiveren waarom een individuele voorziening niet passend is en het
borgen van goede kwaliteit) een plan vragen, vergelijkbaar met een budgetplan. Door periodiek het
plan te gebruiken om vast te stellen wat de hulpverlening heeft opgeleverd, wordt ook de kwaliteit en
doelmatigheid van de geboden jeugdhulp inzichtelijk.
Hoe kan gemeente omgaan met de kwaliteit van jeugdhulpverlening bij Pgb?
Gemeenten kunnen waarborgen vragen over de kwaliteit van hulp die wordt geboden bij een Pgb
(Jeugdwet, art. 8.1.1, tweede lid, onder c). Afhankelijk van het type hulp dat wordt gevraagd kunnen
meer of minder eisen kunnen worden gesteld. Bijvoorbeeld dat aan de gemeente wordt doorgegeven

wie de hulp verleent, dat een VOG moet worden overgelegd of dat voor bepaalde vormen van hulp
een geregistreerde professional nodig is.
Kunnen mensen uit het sociale netwerk voor alle vormen van hulp worden ingezet bij een Pgb
jeugdhulp?
Gemeenten kunnen voorwaarden stellen aan de verlening van jeugdhulp door iemand uit het sociale
netwerk (Jeugdwet, artikel 8.1.1. derde lid), bijvoorbeeld door in de verordening aan te geven voor
welke hulp en ondersteuning Pgb-houders hun sociale netwerk mogen inschakelen. Het gebruik van
het Pgb voor niet-professionele hulp kan in de verordening niet worden uitgesloten, maar wel worden
beperkt. Tot het sociale netwerk worden personen gerekend uit de huiselijke kring en andere
personen met wie iemand een sociale relatie onderhoudt. Bij deze laatste groep kan gedacht worden
aan familieleden die niet in hetzelfde huis wonen, buren, vrienden, kennissen, etc.
Kan de gemeente bij een Pgb jeugdhulp eisen dat die hulp door een geregistreerde
professional wordt verricht?
Ja, gemeenten kunnen in de verordening bepalen voor welke jeugdhulp een professionele
hulpverlener nodig is. Professionele hulpverleners, in dienst van een jeugdhulpaanbieder of een
zzp’er, vallen onder de norm van de verantwoorde werktoedeling (Jeugdwet). Dat houdt in dat een
geregistreerde professional moet worden ingezet, tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat dit niet
nodig is.
Onder de AWBZ waren er ook ouders die een Pgb kregen voor de verzorging van hun
gehandicapte kind thuis. Bijvoorbeeld als zij daarvoor een (deel van) hun baan hebben moeten
opzeggen. Is hier de Pgb Jeugdhulp of Pgb Wmo van toepassing?
Zodra het gaat om hulp aan een minderjarige, is sprake van een Pgb jeugdhulp.
Moet bij het verstrekken van een nieuw pgb jeugdhulp waarbij ouders de hulp gaan verlenen
aan hun kind, door de ouders een VOG worden afgegeven aan de gemeente?
Nee, de kwaliteitseisen van de Jeugdwet gelden niet voor leden van het sociale netwerk.
Zijn er bestaande Pgb’s JR of JB?
Nee die zijn er niet. Sinds 1 januari 2015 is het ook mogelijk voor jeugdigen en zijn ouders in het
gedwongen kader een Pgb aan te vragen.

Wmo
Wat gebeurt er met jeugdigen die 19 jaar worden, voor hun 19

de

levensjaar een Pgb hadden

met indicatie die doorloopt in 2015, nu onder het overgangsrecht vallen en later onder Wmo
(al dan niet deels Wlz) vallen?
Hier is een factsheet over gepubliceerd. Deze vindt u hier. 	
  
Voor bestaande pgb’ers in de Wmo: Hoe gaan we om met de overgang van een
vierwekelijks naar een maandelijks systeem van bevoorschotting, betaling en
verantwoording?

In het kader van managementinformatie wordt gewerkt aan een rapportage voor gemeenten
waarin maandbedragen proportioneel worden omgerekend naar vier weken. Deze gewenste
aanpassing is moet in 2015 plaatsvinden.
Waar vind ik alles over het Pgb op vng.nl?
www.vng.nl/pgb

