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Bij het berekenen van het jaarbudget over 2014 dient u rekening 
te houden met de volgende punten:

•  Als de ingangsdatum van de functie of de ZZP (alleen GGZ-C)
gelijk is aan 01-01-2014 of daarvoor ligt, dan is het toegekende 
budget het toegekende AWBZ jaarbudget 2014.

•  Als de ingangsdatum van de functie of de ZZP na 01-01-2014 ligt, 
dan is het toegekende budget het toegekende AWBZ budgetbe-
drag over de periode van de ingangsdatum tot en met 
31-12-2014. Dit kan dan door gemeenten worden omgerekend 
naar een jaarbudget 2014, hiervoor moet het aantal dagen 
gedeeld worden door het bedrag van het toegekende budget en 
vermenigvuldigd worden met 365 om tot een jaarbedrag te 
komen. Deze berekening geldt ook indien er sprake is van  
een ZZP.

Vergelijking pgb budgetten  
van de ‘GO’-bestanden met 
beleidsinformatie

Bij de beleidsinformatie en de eerste levering van de GO is 
hetzelfde selectiemechanisme gebruikt (met uitzondering van 
palliatieve zorg). Bij de tweede levering van GO is de selectie 
‘verscherpt’. De cliënten met een indicatie die voor 31-12-2014 
afloopt, zijn niet meer in het pgb-bestand van de tweede 
levering van GO opgenomen. Deze aanpassing is doorgevoerd, 
omdat hiermee voor de gemeenten een geschoond bestand 
beschikbaar is, dat gebruikt kan worden voor de toekenning van 
de budgetten voor 2015. Als een pgb budgethouder met een 
aflopende indicatie voor 31-12-2014 alsnog wordt geherindi-
ceerd, dan ontvangt de gemeente in de volgende uitlevering  
van cliëntgegevens (GO) alsnog een pgb budget 2014, waarmee 
het budget voor 2015 kan worden berekend. 

Met de berekening van de individuele pgb budgetten voor 2015 
krijgt de gemeente ook zicht op het totaal aan pgb-budget 
voor de cliënten met overgangsrecht. Let wel, dit is dus alleen 
voor de budgethouders bekend per 30 september 2014 
(peildatum) en met een geldige indicatie voor 2015. 

In de tweede levering van de bestanden met cliëntgegevens (GO) 
op 6 oktober 2014 wordt ook inzicht geboden in de budgetgege-
vens van cliënten met een persoonsgebonden budget (pgb). Op 
basis van deze gegevens kunnen gemeenten de  budgetten voor 
2015 bepalen, rekening houdend met het overgangsrecht  
in de Wmo 2015. Deze informatiekaart biedt aan gemeenten 
handvatten voor de berekening van de door zorgkantoren 
toegekende budgetten uit 2014, door te vertalen naar een pgb 
budget voor 2015 en communicatie daarover naar cliënten.

Vooraf
Doel van deze tweede gegevensoverdracht is dat gemeenten 
zicht krijgen op het aan de pgb budgethouder (18 jaar en ouder) 
toegekende AWBZ budget in 2014. De pgb-gegevens die Vektis 
van de zorgkantoren ontvangt, bevatten budgetgegevens over 
de geïndiceerde en toegewezen functie of het toegekende pgb 
voor de ZZP vanuit de AWBZ. Vektis beschikt niet over 
informatie over de zorg die is geleverd met een pgb, of wie de 
zorgverlener was. Deze informatie kunnen gemeenten uit  de 
zorgovereenkomsten halen, in te zien in het portaal van de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB).

In de handreiking ‘overgangsrecht Wmo 2015’ is meer infor-
matie opgenomen over het overgangsrecht van pgb houders die 
nu in de AWBZ en straks onder de Wmo 2015 komen te vallen.

Berekening van de pgb-budgetten 
voor 2015
Aan de hand van de oktober levering van budgetgegevens 
kunnen gemeenten de hoogte van het AWBZ jaarbudget over 
2014 berekenen. Aan de hand hiervan kunt u, rekening houdend 
met de wettelijke overgangsregeling en de einddatum van de 
indicatie, het pgb-budget voor 2015 vaststellen. 

Functie Ingangsdatum 
(jaar, maand, dag)

Einddatum 
(jaar, maand, dag)

Toegekend budget
(in centen)

Aantal dagen in 2014 Berekend jaarbudget 
2014 (in EUR)

81 20140107 20290106 2666293 359 € 27.108,55

81 20120326 20250401 1589100 365 € 15.891,00

82 20140626 20160731 402003 189 € 7.763,55

82 20120101 20180101 1293900 365 € 12.939,00

81 20130301 20150102 186900 365 € 1.869,00

Voorbeelden berekening budgetgegevens voor 2014



Aanvullende aandachtspunten bij 
de pgb budgetbedragen
Gemeenten die op basis van de geleverde gegevens de 
pgb-budgetten voor 2015 gaan berekenen, zullen de uitkomst 
ook zo spoedig mogelijk aan de cliënten kenbaar moeten 
maken. Daarbij is het goed om in de communicatie rekening 
te houden met de volgende aandachtpunten:

•  De peildatum bij CIZ van de tweede levering GO is 30 
september 2014 en daarin zijn de pgb gegevens en mutaties 
tot en met augustus 2014 verwerkt. Ook na deze uitlevering 
kan later dit jaar het budgetbedrag voor een cliënt nog 
aangepast worden, door bijvoorbeeld een herindicatie. 
Eventuele wijzigingen worden bij de volgende levering 
zichtbaar. U zult daarom altijd de volgende uitlevering 
moeten controleren op wijzigingen. 

•  Als een cliënt in de GO-bestanden zowel een pgb budget  
als ZIN declaratieregels heeft, dient de gemeente met de  
cliënt in contact te treden om het exacte pgb budget voor 
2015 te bepalen.

 
•  Bij de berekening van een pgb budget voor een periode naar 

een pgb jaarbedrag kunnen er in verband met afrondingen 
kleine verschillen optreden. Dit kan overigens ook gelden  
bij de budgetbedragen waarbij de periode volledig in 2014 
valt. Ook dat heeft te maken met afrondingsverschillen, 
waarbij zorgkantoren het jaartarief hebben omgezet naar 
een dagtarief. 

•  Budgethouders met een pgb die afloopt voor 31-12-2014  
zijn niet in het bestand opgenomen. Door een herindicatie 
kunnen deze budgethouders in een volgende levering  
wel voorkomen.

•  De pgb-bedragen in het bestand zijn bruto pgb-bedragen, 
dus exclusief eventuele eigen bijdrage die de budgethouder 
moet betalen.

•  Een pgb-budget kan afwijken van wat een budgethouder 
AWBZ nu heeft, omdat  waar sprake is van verzorging/
verpleging, een deel van het pgb overgaat naar de Zvw. 
Gemeenten kunnen cliënten hier eventueel op wijzen.



Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst
mogelijke zorg besteed. Het TransitieBureau kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden,
noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.
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