
Punten van aandacht, tips & tops na afgifte PGB beschikking (Stichting Jeugdteams ZHZ, najaar 2021) 
 

Weetjes, tips en tops 

in de dienstverlening vanuit jeugdprofessionals van Stichting 
Jeugdteams m.b.t. het PGB proces na advies tot besluit en 

afgifte PGB-beschikking 

(o.a. informatie, proces richting SVB en zorgovereenkomsten) 

 
 Bekijk de folder van het SVB: informatiefolder dienstverlening PGB (op website SVB). Deze folder 

bevat veel bruikbare informatie. 
 Bekijk https://www.svb.nl/nl/pgb (uitleg over het PGB, hier is allerlei informatie te vinden over diverse 

aspecten van een PGB). 
 Op de website van de rijksoverheid, kan PGB vaardigheid getoetst worden (handreiking, welke kennis 

en vaardigheden heeft u nodig om als budgethouder, vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp, te 
kunnen werken met een persoonsgebonden budget). 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgebonden-budget-pgb/vraag-en-antwoord/pgb-
vaardigheid 

 
 Berekening die de SVB hanteert bij een maanloon:  

1 maand = 4,333 weken  Maandloon : uren per week : 4,333 = uurtarief 
 Tip, kies uurloon i.p.v. maandloon. Maandloon wordt doorbetaald, ook als er iets niet geleverd wordt 

die maand. Ouders zouden dan officieel steeds een wijziging moeten indienen als zorg niet geleverd 
wordt en er dus niet betaald moet worden. 

 De Service Organisatie Jeugd (SOJ) hanteert voor een dagdeel 4 uur, dus 1 dagdeel = 4 uur. 
 Opbouw PGB tarief: inzet zorg, incl. reistijd, incl. rapportage. (Reiskosten worden niet apart vergoed). 

 
 Wijs ouders/wettelijk vertegenwoordigers op het invullen van de juiste zorgovereenkomst, of laat hen 

dit bepalen door op de website van SVB de tool hiervoor in te vullen. (Info over wat vul je in, hoe moet 
je de vragen beantwoorden om bij de juiste zorgovereenkomst uit te komen, met name 
netwerk/familielid) 

 Wijs ouders ook op het invullen van het machtingsformulier wettelijk vertegenwoordiger, naast de 
zorgovereenkomst. 

 Zorg voor een juist ingevulde looptijd op de zorgovereenkomst (gelijk aan looptijd betreffende PGB 
beschikking, looptijd kan niet langer zijn dan PGB beschikking). 

 Bij het invullen v/d zorgovereenkomst: KvK is niet verplicht voor zorgverlener (bijv. zzp’er bij een 
organisatie of als zelfstandige). Als een zorgverlener geen ondernemer is, dan is er geen KvK. Wel zijn 
dan persoonsgegevens en BSN (van zorgverlener) verplicht op de zorgovereenkomst.  
Professionele zorgverleners hebben een AGB code. Deze is nodig als de zorgverlener/hulpverlener het 
formele tarief wil ontvangen. AGB code is verplicht voor alle formele zorgverleners  dan ben je als 
formele zorgverlener geregistreerd. AGB code is niet nodig als er wel een SKJ registratie is.  
(Voor een ondernemer is een KvK verplicht).  

 Wanneer de professionals van Stichting Jeugdteams een PGB beschikken, gaat het om zorg van uit de 
Jeugdwet. 

 Pas als de zorgovereenkomst door de SVB en gemeente/SOJ is goedgekeurd, kan er gedeclareerd 
worden. 

 
 Geef uitleg over het (sociaal netwerk) tarief (is bruto, belasting erover betalen, mogelijk loonheffing). 

Houd indien nodig rekening met het wettelijk minimumloon: https://www.svb.nl/nl/pgb/een-
zorgovereenkomst-afsluiten/wanneer-betaalt-u-minimumloon-en-vakantiegeld 

 Tarieven, ouders informeren. Leg aan ouders uit dat wanneer zij een brief van de SVB ontvangen over 
een niet juist uurtarief, zij dit aan de jeugdprofessional doorgeven, zodat het in orde gemaakt kan 
worden. (De SVB neemt het ‘oude’ uurtarief over en de SOJ krijgt geen seintje dat er een ander 
uurtarief is).   
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