Een pgb brengt verplichtingen met zich mee. Het niet (tijdig) voldoen aan deze verplichtingen
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PGB VERPLICHTINGEN
Recht op pgb
U kunt alleen een pgb krijgen als u in Nederland woont. Uit de Basisregistratie Personen (BRP) moet
•	
blijken dat u een woonadres hebt in Nederland.
Komt u uit het buitenland en wordt u bij vestiging in Nederland verzekerd vanuit de Wet langdurige
•	
zorg (Wlz)? Dan kan een wachttijd gelden voordat u gebruik kunt maken van de Wlz.
U mag géén gebruik maken van een pgb als u verblijft in een zorginstelling, zoals bedoeld in de Wlz
•	
of de Zorgverzekeringswet (Zvw).
Gedurende detentie hebt u geen recht op een pgb.
•	

Zorg inkopen
U mag met een pgb alleen Wlz-zorg inkopen. Besteedt u het pgb aan zorg die u niet met uw pgb mag
•	
inkopen? Dan kunnen wij uw pgb stopzetten of intrekken. Wij zullen dan het bedrag dat u declareerde
terugeisen.
De zorg die u inkoopt, moet van goede kwaliteit zijn.
•	
Koopt u de functie verpleging in? Dan adviseren wij ten zeerste dat u dit doet bij iemand met
•	
verpleegkundige deskundigheid.
U mag uw pgb gebruiken voor de kosten van vervoer van uzelf van en naar uw dagbesteding als:
•	
- u een pgb krijgt voor begeleiding groep en u bent geïndiceerd voor vervoer, óf;
- u een pgb ontvangt voor een indicatie ZZP V&V (verzorging en verpleging).
U mag geen zorg inkopen bij een huisgenoot, partner of ouder die eigenlijk gebruikelijke zorg op zich
•	
zou nemen, maar daartoe niet in staat is wegens (dreigende) overbelasting.
U moet per Wlz-functie kiezen hoe u de zorg wilt ontvangen: via een pgb of via zorg in natura.
•	
Voor één Wlz-functie tegelijk een pgb en zorg in natura ontvangen mag niet.

Afspraken over de zorg
De zorgovereenkomst moet van de SVB zijn. Dit is sinds april 2017 ivm invoering van het derdenbeding.
•	
Is het Arbeidstijdenbesluit niet van toepassing op uw zorgverlener? Dan mag u deze zorgverlener niet
•	
meer dan veertig uur in één week voor u laten werken.
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Doorgeven wijzigingen
U moet uw zorgovereenkomst en/of zorgbeschrijving direct aanpassen als er iets verandert.
•	
U moet wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden meteen schriftelijk doorgeven aan
•	
het zorgkantoor.
De volgende zaken moet u ook altijd schriftelijk melden bij het zorgkantoor:
•	
- Een aanvraag/uitspraak WSNP, surseance van betaling of faillissement.
- Emigratie. Uw pgb wordt beëindigd per emigratiedatum.
- Detentie.
- Opname voor langer dan twee maanden.
- Als u voor een functie pgb ontvangt en er voor kiest om deze zorg in natura te willen ontvangen.
- Als u langer dan 13 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijft.
Wijzigingen kunt u aan het zorgkantoor doorgeven met een wijzigingsformulier. Dit formulier kunt u
downloaden op www.cz.nl/zorgkantoor/brochures-en-formulieren of telefonisch opvragen via (013) 594 91 06.

Zorg declareren
U laat betalingen aan de zorgverlener of zorgverlenende instantie uitsluitend verrichten door de
•	
Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Uw zorgverlener moet rekeningen op tijd bij u indienen. U moet een rekening uiterlijk zes weken
•	
na de maand waarin de zorg is geleverd hebben ontvangen.
U moet de rekeningen binnen vier weken na ontvangst ter betaling doorzenden aan de SVB.
•	
	
• Declaraties die u indient bij de Sociale Verzekeringsbank moeten voldoen aan de eisen van de SVB.
Een voorbeeld vindt u op de website van de SVB, www.svb.nl.
Een declaratie van de zorgverlener aan u moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:
Gegevens Zorgverlener/
Zorgverlenende instantie
•	Naam
•	Adres
•	BSN zorgverlener
•	BTW/KvK-nummer
•	Handtekening

Gegevens budgethouder

Gegevens verleende zorg

•	Naam
•	BSN
•	Handtekening

•	Datum geleverde zorg
• Geleverde functie
• Uurtarief functie
•	Aantal gewerkte uren/
etmalen/dagdelen

Te laat ontvangen of ingediende declaraties kunt u niet door de SVB laten betalen met uw pgb.

Een pgb brengt verplichtingen met zich mee. Het niet (tijdig) voldoen aan deze verplichtingen
heeft gevolgen voor uw pgb en kan leiden tot terugvorderingen.

Pgb bij verblijf elders
•	U mag uw pgb maximaal 13 weken per kalenderjaar gebruiken voor het inkopen van zorg in het buitenland.
•	Verblijft u langer dan zes weken in het buitenland en huurt u daar zorgverleners in die niet onder de
Nederlandse sociale en belastingwetgeving vallen? Dan moet u dat schriftelijk aan het zorgkantoor te
melden. Het zorgkantoor zal het pgb dan voor die periode verlagen op grond van het voor dat land
geldende ‘aanvaardbaarheidspercentage’.
•	U mag maximaal 156 etmalen per kalenderjaar logeren bij een zorgaanbieder.
•	U mag uw pgb niet besteden aan logeeropvang buiten de Europese Unie.

Controles
•	U moet met elke zorgverlener een zorgovereenkomst afsluiten. Gebruik hiervoor altijd de zorgovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daarnaast stelt u een zorgbeschrijving op waaruit blijkt
welke zorg de zorgverlener aan u levert en hoe hij/zij dit doet.
	
• Het zorgkantoor moet jaarlijks een aantal materiële controles uitvoeren. Deze materiële controle voert het
zorgkantoor uit door het afleggen van huisbezoeken. Door het aanvraagformulier te ondertekenen geeft u
toestemming voor een dergelijke controle. Als u het huisbezoek weigert, zal het zorgkantoor op basis van
artikel 5.20 lid 2 van de Regeling langdurige zorg uw pgb intrekken.
	
• Voor de declaratie van vervoerskosten zonder overeenkomst wordt een model verplicht gesteld.
Dit verplichte model is gepubliceerd op de website van de SVB.
•	Het zorgkantoor kan de SVB verzoeken om gedurende 13 weken geen betalingen te doen als er sprake is
van een vermoeden van fraude.

Eigen bijdrage

255.027-1751

Ben u ouder dan 18 jaar? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor Wlz-zorg. Het Centraal Administratiekantoor
(CAK) legt deze eigen bijdrage op. Met het ondertekenen van het aanvraagformulier gaat u ermee akkoord
dat het zorgkantoor de benodigde gegevens voor het berekenen en opleggen van de eigen bijdrage doorstuurt
naar het CAK.

