
 

 

 
Veranderingen pgb Jeugd vanaf         
1 januari 2015 

Deze informatie is bestemd voor inwoners die in 2014 persoonsgebonden budget (pgb) voor 
Jeugdzorg ontvangen. 
 

Vanaf 1 januari 2015 verandert er veel 
voor het persoonsgebonden budget 
(pgb). Dit komt doordat taken van 
Jeugdzorg overgaan naar de gemeente. 
Daarnaast zijn er veranderingen in de 
tarieven en krijgt u te maken met het 
zogeheten ‘trekkingsrecht’. Hieronder 
leest u meer over de veranderingen in het 
pgb. 

 
Ik heb nu een pgb voor jeugdzorg. 
Houd ik die in 2015? 
Heeft u op 31-12-2014 een 
persoonsgebonden budget voor 
jeugdzorg? Dan kunt u dat houden zolang 
het overgangsrecht duurt. Het 
overgangsrecht duurt tot de einddatum op 
uw indicatie, maar uiterlijk tot 1-1-2016. 
 
Kan ik in 2015 nog steeds een pgb 
krijgen? 
Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk 
voor jeugdhulp. Er gelden wel andere 
regels. 
 
Wat zijn de voorwaarden voor een pgb 
jeugdzorg? 
Als u in aanmerking komt voor jeugdhulp 
dan kun u kiezen voor een 
persoonsgebonden budget (pgb). U moet 
daarvoor uitleggen waarom de zorg in 
natura niet geschikt is in uw situatie. 

 
Verder moet u voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 

 U moet het budget kunnen beheren 
(zelf zorg inkopen en zorgverleners 
aansturen).  

 De zorg die u inkoopt, moet van 
voldoende kwaliteit zijn. 

 
Kan de gemeente een pgb weigeren? 
De gemeente kan een pgb weigeren als 
een inwoner bjivoorbeeld onvoldoende 
inzicht heeft in de eigen situatie, ooit 
misbruik heeft gemaakt van de pgb, 
verslaafd is of schulden heeft. De 
gemeente kan een pgb intrekken als er 
bijvoorbeeld onjuiste of onvolledige 
gegevens zijn verstrekt, het pgb voor een 
ander doel is gebruikt of geen gebruik 
wordt gemaakt van het pgb. 
 
Kan ik met een pgb een familielid of 
mantelzorger betalen? 
U kunt in principe de hulp van familieleden 
en mantelzorgers inkopen met een pgb. 
Het moet dan wel gaan om meer dan 
“gebruikelijke zorg”: dagelijkse zorg die 
nodig is in een gezin. U ontvangt hiervoor 
wel een lager tarief dan voor 
ondersteuning door een beroepskracht.  
 
Wat is de hoogte van het budget pgb? 
In 2015 blijft het budget zoals u op basis 
van uw huidige indicatie ontvangt. Bij het 
aflopen van de indicatie gaat de gemeente 
samen met u kijken welke hulp er nodig is. 
Op basis van het gesprek wordt de hoogte 
van het budget bepaald: Dat mag niet 
hoger zijn dan de kostprijs van de 



 

 

goedkoopst passende voorziening in 
natura. 
 
Mijn indicatie loopt af in 2015. Wat moet 
ik doen? 
U krijgt 6 tot 8 weken voor de datum 
waarop uw indicatie afloopt een oproep 
voor een gesprek met de gemeente (het 
sociaal team). Samen bespreekt u welke 
zorg en ondersteuning nodig is. Dat wordt 
vastgelegd in een plan.  
 
Ik wil geen pgb meer ontvangen, maar 
ondersteuning krijgen van een 
zorgaanbieder via de gemeente. Kan 
dat? 
Ja dat kan. Neem daarvoor contact op met 
de gemeente. 
 
Wat is het trekkingsrecht? 

- U krijgt het pgb vanaf 1 januari 
2015 niet meer op uw eigen 
bankrekening. De gemeente maakt 
dit bedrag over naar de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB).  

- U moet met iedere zorgverlener die 
aan u betaalde diensten verleent, 
een zorgovereenkomst opstellen. 
Deze zorgovereenkomst stuurt u 
naar de SVB.  

- De facturen die u van de 
zorgverlener krijgt  stuurt u naar de 
SVB (per post of digitaal).   

- De SVB betaalt de facturen en 
declaraties rechtstreeks uit aan de 
zorgverlener(s). 

- De SVB stuurt na afloop van elk 
kalenderjaar of bij beëindiging van 
het pgb een totaaloverzicht van alle 
betalingen die namens u zijn 
gedaan. U hoeft dus geen aparte 
verantwoording bij de gemeente in 
te dienen. 

- Meer informatie hierover vindt u op 
www.svb.nl/pgb 

 

Welke gegevens heeft de gemeente 
over mij? 
De gemeente heeft algemene gegevens 
ontvangen, zoals uw 
burgerservicenummer, welke indicatie u 
heeft, begin en einddatum van de indicatie 
en de hoogte van uw pgb. De gemeente 
mag deze gegevens niet aan derden 
verstrekken zonder uw toestemming.  
 
Wat als ik het niet eens ben met het 
besluit van de gemeente? 
Zowel de gemeente als de zorgaanbieder 
hebben een klachtenregeling waar u 
gebruik van kunt maken. Daarnaast is er 
een onafhankelijke vertrouwenspersoon 
(het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg 
AKJ).  Als u het niet eens bent, kunt u een 
zogeheten “second opinion”  aanvragen 
door een onafhankelijke derde. Ook is er 
een wettelijke bezwaar- en 
beroepsprocedure van de gemeente.  
 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Het CJG is te vinden aan Hollandsspoor 3 
in Houten. Telefonisch bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag van 9.00-
16.30 uur via 030-880 22 10.  
E-mail info@cjghouten.nl, website 
www.cjghouten.nl 
 
Sociaal Loket Houten 
Het Sociaal Loket Houten is te vinden aan 
Het Onderdoor 25 (ingang gemeentehuis). 
Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u op 
werkdagen zonder afspraak binnenlopen 
of bellen (030) 63 92 611. E-mail 
info@sociaallokethouten.nl 
 
Meer weten? 

 www.hoeverandertmijnzorg.nl 

 www.svb.nl 

 www.pgb.nl (website van Per 
Saldo) 
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