Veranderingen pgb Begeleiding vanaf
1 januari 2015
Vanaf 1 januari 2015 verandert er veel
voor het persoonsgebonden budget (pgb).
Dit komt doordat delen van de Algemene
wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
overgaan naar de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). 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.
Behoud ik mijn pgb voor begeleiding in
2015?
Heeft u op 31-12-2014 een
persoonsgebonden budget voor
begeleiding? Dan kunt u dat houden
zolang het overgangsrecht duurt. Het
overgangsrecht duurt tot de einddatum op
uw AWBZ-indicatie, maar uiterlijk tot 1-12016.
Wordt in 2015 een korting toegepast op
het pgb voor begeleiding?
De systematiek van berekenen van de
hoogte van pgb-bedragen heeft het
college in december 2014 vastgesteld.
De gemeente past in 2015 voor
overgangsklanten geen korting toe op het
pgb-budget.
Houd ik als nieuwe cliënt of na een
herindicatie hetzelfde pgb-bedrag?
De hoogte van het pgb-tarief verschilt. Dat
heeft te maken met of u uw pgb inzet bij

een professionele beroepskracht of bij
iemand uit uw sociale netwerk.
De systematiek van berekenen van de
hoogte van pgb-bedragen stelt het college
in december 2014 vast.
Vanaf 1-1-2015 gaat dit als volgt:
Het pgb-bedrag voor professionele inzet is
maximaal gelijk aan 100% van het zorg-innatura tarief. De pgb-tarieven voor
begeleiding door iemand uit het sociale
netwerk is maximaal 75% van het zorg-innatura-tarief met een maximum van:
 maximaal € 20,- per uur voor
ondersteuning van
zelfredzaamheid (voorheen:
individuele begeleiding)
 € 20,- per dagdeel
ondersteuning
maatschappelijke deelname
(voorheen: groepsbegeleiding)
 € 30,- per etmaal voor
kortdurend verblijf
Kan ik in 2015 nog steeds een pgb
krijgen?
Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk
voor verschillende vormen van zorg en
ondersteuning.

Wat zijn de voorwaarden voor een pgb
in de Wmo 2015?
Als u in aanmerking komt voor een
maatwerkvoorziening Wmo, dan kunt 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). U mag
ook iemand machtigen om dit voor
u te doen.

•

De zorg die u inkoopt, moet
doeltreffend zijn (= bijdragen aan
uw zelfstandigheid), cliëntgericht
en veilig zijn.

Kan de gemeente een pgb weigeren of
intrekken?
De gemeente kan een pgb weigeren als
een inwoner bijvoorbeeld 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. U
ontvangt hiervoor wel een lager tarief dan
voor ondersteuning door een
beroepskracht.
Wanneer neemt de gemeente contact
met mij op in 2015?
U kunt 8 weken voor afloop van uw
indicatie een nieuwe aanvraag indienen.
De gemeente stuurt u hierover tijdig
bericht. Loopt uw AWBZ-indicatie af in
2016 of daarna? Dan neemt de gemeente
in 2015 contact met u op voor een
herindicatie.

Ik wil geen pgb meer ontvangen, maar
ondersteuning krijgen van een
zorgaanbieder via de gemeente. Kan
dat?
Ja, dat kan. U krijgt dan zorg in natura en
ondersteuning van een aanbieder die de
gemeente heeft gecontracteerd. U kunt
zelf een keuze maken uit de aanbieders
waarmee de gemeente een contract heeft
gesloten. U kunt hiervoor contact
opnemen met het Sociaal Loket.
Wat is het trekkingsrecht?
- U krijgt het pgb via de Wmo 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. Meer informatie hierover
vindt u op www.svb.nl/pgb
Sociaal Loket
Het Sociaal Loket Houten is te vinden aan
Het Onderdoor 25 (ingang gemeentehuis).
Tussen 9.00-12.00 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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