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Waarom Servicecentrum 
PGB?

U heeft zorg nodig, voor uzelf of voor een ander in uw gezin. Zorg die niet 
altijd vooraf te plannen is en die geleverd wordt door zorgverleners die u 
vertrouwd zijn. U houdt ook nog graag zélf de regie over deze zorg. U kiest 
daarom voor een persoonsgebonden budget (PGB). 

Het Servicecentrum PGB is er om u hiermee te helpen. Bijvoorbeeld door u 
advies op maat geven, door uw budget te beheren, of door de 
salarisadministratie voor u te doen. Daarnaast hebben wij voor u 
modelovereenkomsten beschikbaar. Hierin legt u afspraken met uw 
zorgverlener vast. U hoeft ons hier niets voor te betalen.

In deze brochure leest u wat wij voor u kunnen doen. Ook staan er wetten en 
regels in waar u rekening mee moet houden. Achterin vindt u een overzicht 
met belangrijke adressen en contactgegevens. Komt u in deze brochure 
moeilijke woorden tegen? Kijkt u dan ook even in de begrippenlijst achterin 
deze brochure. 

Twijfelt u, of vindt u niet wat u zoekt? Kijk dan ook eens op www.svb.nl/pgb. 
Hier staat veel informatie over het PGB. Ook kunt u brochures bekijken en 
formulieren downloaden. Op www.svb.nl vindt u ook informatie over andere 
regelingen die de SVB uitvoert, zoals de AOW en kinderbijslag. Natuurlijk kunt 
u ons altijd bellen, twitteren of een e-mail sturen. Wij helpen u graag verder.

Facilitaire Voorwaarden
Op onze diensten zijn de Facilitaire Voorwaarden van toepassing. Dat zijn 
afspraken tussen u en ons over onze diensten. U kunt deze voorwaarden 
downloaden van www.svb.nl/pgb, onder Brochures en formulieren.

Wmo, AWBZ en 
trekkingsrecht

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) kunt u voor bepaalde zorg 
een PGB krijgen. Een Wmo-budget krijgt u van uw gemeente. Een AWBZ-
budget komt van het zorgkantoor. Het kan ook zijn dat u zowel een AWBZ-
budget als een Wmo-budget krijgt. Dan heeft u te maken met zowel de 
gemeente als het zorgkantoor.  

Trekkingsrecht AWBZ
De overheid laat budgethouders met een AWBZ-budget in 2014 kennis maken 
met ’trekkingsrecht’. Trekkingsrecht AWBZ betekent dat het zorgkantoor het 
budget op de bankrekening van de SVB stort. Hiermee wil de overheid 
verzekeren dat het budget gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is. Doet u 
mee met trekkingsrecht? U krijgt uw AWBZ-budget dan niet op uw eigen 
rekening. Wij verzorgen alle betalingen aan uw zorgverleners. Dat kost u niets. 
U houdt zelf ook de regie over deze betalingen. Wij doen die betalingen 
alleen in opdracht van u. 
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Trekkingsrecht AWBZ wordt geleidelijk ingevoerd. Dat betekent, dat niet 
iedereen er op hetzelfde moment mee te maken krijgt. Totdat het 
trekkingsrecht voor u gaat gelden, maakt het zorgkantoor uw AWBZ-budget 
over op uw eigen rekening. Twijfelt u of trekkingsrecht voor u geldt? Vraag dit 
dan na bij uw zorgkantoor.

Trekkingsrecht Wmo
Krijgt u een PGB van uw gemeente voor hulp bij het huishouden (Wmo-
budget)? De meeste gemeenten maken in 2014 nog geen gebruik van 
trekkingsrecht. U ontvangt in die gemeenten uw Wmo-budget in 2014 nog op 
uw eigen rekening. In 2015 gaan alle gemeenten over op trekkingsrecht. Wilt 
u weten of uw gemeente in 2014 al meedoet aan trekkingsrecht? Neem dan 
contact op met uw gemeente.

Vrij besteedbaar bedrag Het vrij besteedbaar bedrag is een gedeelte van uw PGB, dat niet 
verantwoord hoeft te worden aan uw zorgkantoor of gemeente. Dit bedrag 
kunt u gebruiken voor kleine zorguitgaven.

Hoe hoog is uw vrij besteedbaar bedrag?
Heeft u een AWBZ-budget? Dan is het vrij besteedbaar bedrag 1,5 % van uw 
budget, met een minimum van € 250,- en een maximum van € 1.250,-. 

Krijgt u een Wmo-budget van uw gemeente? Gemeenten stellen zelf de 
hoogte van het vrij besteedbaar bedrag vast. Sommige gemeenten hanteren 
geen vrij besteedbaar bedrag. Wilt u weten wat de regels bij uw gemeente 
zijn? Vraag dit dan bij hen na.

Trekkingsrecht en vrij besteedbaar bedrag
Beheren wij uw AWBZ-budget, uw Wmo-budget of beide? Om te zorgen dat u 
zelf kleine zorgbedragen kunt uitbetalen, maken wij uw vrij besteedbaar 
bedrag aan u over. U kunt ons hiervoor opdracht geven met het formulier 
‘declaratie vrij besteedbaar bedrag’.

U kunt het volledige vrij besteedbare bedrag in één keer bij ons opvragen. 
U kunt ook met meerdere formulieren kleine bedragen bij ons opvragen.  
Deze formulieren kunnen wij u toesturen. Neemt u daarvoor contact met  
ons op.
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Werkgever of 
opdrachtgever: rechten 
en plichten

Als budgethouder koopt u zelf zorg in, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, 
verzorging, verpleging of begeleiding. In een overeenkomst spreekt u onder 
andere af wat uw zorgverlener voor u doet, tegen welk loon en op welke 
tijden. U bent door die afspraken officieel werkgever of opdrachtgever.  
Dit brengt rechten, maar ook plichten met zich mee. 

Wat als uw zorgverlener met vakantie wil, wat als uw zorgverlener ziek wordt, 
wat te doen bij een conflict, of schade aan uw eigendommen? Tal van vragen. 
In deze brochure leest u daarop de antwoorden.

Uw salarisadministratie 
uitbesteden

De salarisadministratie van uw PGB-betalingen kunt u zelf doen. U kunt die 
ook uitbesteden aan Servicecentrum PGB. In bepaalde gevallen moet u uw 
salarisadministratie aan ons uitbesteden.

Uitbesteding van uw salarisadministratie houdt in, dat wij met uw machtiging:
 - loonkosten van uw rekening of budget afschrijven
 - nettoloon betalen aan uw zorgverlener(s)
 - inhoudingen afdragen aan de Belastingdienst
 - loonstroken en jaaropgaven sturen
 - contact onderhouden met de Belastingdienst

Heeft u een overeenkomst met een zorginstelling? Dan hoeft u geen 
salarisadministratie bij te houden. Voor alle overige soorten 
zorgovereenkomsten geldt:

 - Heeft u alleen een Wmo-budget en wordt dit op uw eigen rekening 
gestort? Wij kunnen uw salarisadministratie dan alleen doen als uw 
gemeente een contract met ons heeft. Met de postcodechecker op www.
svb.nl/pgb kunt u dit eenvoudig nagaan. U kunt dit ook bij ons of bij uw 
gemeente navragen.

 - Heeft u een AWBZ-budget en wordt dit op uw eigen rekening gestort? Of 
heeft u zowel een AWBZ-budget als een Wmo-budget? Dan kunnen wij uw 
salarisadministratie doen.

 - Wordt uw AWBZ- of Wmo-budget op onze rekening gestort 
(trekkingsrecht)? Wanneer u met uw zorgverlener een arbeidsovereenkomst 
heeft op basis van 4 dagen per week of meer, dan moeten wij uw 
salarisadministratie doen. In andere gevallen kunt u kiezen of u gebruik 
maakt van onze salarisadministratie. Over de arbeidsovereenkomst en 
andere soorten zorgovereenkomsten leest u meer in het volgende 
hoofdstuk.
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Opting-in
Heeft uw zorgverlener een arbeidsovereenkomst voor maximaal 3 dagen per 
week? Of heeft u een overeenkomst met uw partner, een familielid of een 
freelancer? Dan bent u niet verplicht belasting en premies op het loon in te 
houden. U kunt dan kiezen:
 - U betaalt (of wanneer trekkingsrecht geldt: wij betalen) het brutoloon aan 

uw zorgverlener: uw zorgverlener betaalt zelf de belastingen aan de 
Belastingdienst.

 - U kiest samen met uw zorgverlener voor opting-in: elke maand houden wij 
de loonheffingen in op het loon. U krijgt van ons loonstroken en een 
jaaropgave. De zorgverlener kan die gebruiken voor de aangifte 
inkomstenbelasting.

Om de salarisadministratie voor u te kunnen doen, hebben wij de volgende 
documenten van u nodig: 
1. Formulier ‘Aanmelding salarisadministratie’
2. Kopie zorgovereenkomst
3. Kopie toekenningsbeschikking(en) zorgkantoor en/of gemeente
4.  Kopie geldig paspoort of identiteitskaart (voor- en achterkant) van uw 

zorgverlener. Geen rijbewijs.
5. Een van de twee machtigingen voor afdracht aan de Belastingdienst:
 - Verklaring opting-in, als uw zorgverlener werkt op basis van:

 - een arbeidsovereenkomst maximaal 3 dagen per week 
 - een overeenkomst met partner of familielid 
 - een overeenkomst met een freelancer

 - Machtiging afdragen inhoudingen, als uw zorgverlener op basis van een 
arbeidsovereenkomst 4 of meer dagen per week werkt

Uitzonderingen
 - Geldt trekkingsrecht voor u? Dan hoeft u ons geen toekenningsbeschikking 

van uw zorgkantoor of gemeente te sturen.
 - Heeft u met een familielid in de eerste of tweede graad een 

arbeidsovereenkomst voor 4 dagen of meer per week? Dan hebben wij ook 
het formulier ‘Vragenlijst familieverhoudingen’ van u nodig.

 - Heeft u een overeenkomst met een freelancer? Dan vragen wij u ook een 
VAR-Wuo van uw zorgverlener toe te sturen. Meer hierover leest u in het 
volgende hoofdstuk.

Met de checklist kunt u ook bepalen welke formulieren u naar ons op moet 
sturen. De checklist en de formulieren vindt u op www.svb.nl/pgb onder 
Brochures en formulieren. U kunt deze ook bij ons opvragen.

Heeft u de salarisadministratie aan ons uitbesteed en met uw zorgverlener 
een uurloon afgesproken? Geef dan de gewerkte uren aan ons door. U leest 
hier meer over in het hoofdstuk ‘Gewerkte uren doorgeven’.
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Welke 
zorgovereenkomst  
heeft u nodig?

Met uw zorgverlener of zorginstelling sluit u een schriftelijke overeenkomst af 
voor de zorg die u nodig heeft. Het Servicecentrum PGB biedt u vier 
modelovereenkomsten. Deze kunt u downloaden van www.svb.nl/pgb of 
telefonisch opvragen. U kunt de overeenkomst ook online invullen, printen,
ondertekenen en opsturen.

Weet u niet zeker welke zorgovereenkomst u nodig heeft? Kijk dan bij ‘Een 
zorgovereenkomst afsluiten’ op www.svb.nl/pgb. Door de vragen in te vullen, 
komt u bij de juiste overeenkomst.

Heeft u meerdere zorgverleners? Dan sluit u met iedere zorgverlener apart 
een zorgovereenkomst af.

Zorgovereenkomst: arbeidsovereenkomst
U heeft met uw zorgverlener een arbeidsovereenkomst als: 
 - uw zorgverlener het werk zelf doet;
 - er tussen u en uw zorgverlener een gezagsverhouding is. U bepaalt dan welk 

werk moet worden gedaan en u neemt de beslissingen. Er is meestal geen 
gezagsverhouding tussen (groot)ouder en (klein)kind, of tussen broer en zus.

Wanneer uw zorgverlener nog niet de AOW-leeftijd heeft moet hij of zij bij een 
arbeidsovereenkomst minimaal het wettelijk minimumloon betaald krijgen.

Heeft u met uw zorgverlener een arbeidsovereenkomst? Dan moeten u en uw 
zorgverlener zich houden aan de Arbeidstijdenwet. Kijk voor meer informatie 
op www.rijksoverheid.nl.

Een bijzondere overeenkomst is de vervangingsovereenkomst. Deze gebruikt 
u als een andere zorgverlener uw vaste zorgverlener vervangt wanneer die 
bijvoorbeeld ziek is, of met vakantie gaat. Deze overeenkomst eindigt zodra 
uw vaste zorgverlener weer gaat werken. Het is handig om in deze 
overeenkomst een uurloon af te spreken.

Zorgovereenkomst met een partner of familielid
U of uw minderjarige kind krijgt zorg van uw partner of van een familielid in de 
eerste of tweede graad (opa, oma, vader, moeder, broer of zus). 

Zorgovereenkomst met een freelancer
Een freelancer is iemand die werkt voor wisselende opdrachtgevers. Vraag aan 
de freelancer of hij/zij een zogenoemde ‘Verklaring Arbeidsrelatie’ van het 
type ‘winst uit onderneming’ (VAR-Wuo) heeft. Dat is een papier waarmee uw 
zorgverlener aan u kan bewijzen dat hij of zij echt freelancer is. U weet dan 
zeker dat er voor deze zorgverlener geen loonheffing en premies voor de 
werknemersverzekeringen (WW, WIA, ziektewet) ingehouden en afgedragen 
hoeven te worden. Uw  freelancer vraagt de VAR-verklaring aan bij de 
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Belastingdienst. Deze is een jaar geldig. Bewaar een kopie hiervan in uw 
administratie. Besteedt u de salarisadministratie aan ons uit? Stuur ons dan 
een kopie van de Verklaring.

Zorgovereenkomst met een instelling
Dit kan bijvoorbeeld een thuiszorginstelling zijn waar uw zorgverlener voor 
werkt. U spreekt met de zorginstelling de vergoeding af en betaalt deze ook 
aan die instelling.

Overeenkomsten met een partner, familielid, freelancer of instelling worden 
‘overeenkomst van opdracht’ genoemd.

Een zorgovereenkomst 
invullen: stap voor stap

Hieronder leggen we verschillende begrippen uit die in de zorgovereenkomsten 
voorkomen. Kijk voor meer begrippen in de begrippenlijst achterin deze brochure.

Werkzaamheden
Hier kruist u aan wat voor werkzaamheden uw zorgverlener doet. Heeft u 
recht op een budget van uw gemeente? Dan kiest u voor ‘Hulp bij het 
huishouden’. Heeft u recht op een budget van het zorgkantoor? Dan kiest  
u een van de overige werkzaamheden. Heeft u een indicatie voor een Zorg 
Zwaarte Pakket (ZZP)? Dan kunt u naast de overige werkzaamheden ook 
kiezen voor ‘Hulp bij het huishouden’.

Looptijd
U kunt in de zorgovereenkomst een einddatum afspreken. Spreekt u geen 
einddatum af, dan geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd. Als u een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verlengt, ontstaat er in de volgende 
gevallen een overeenkomst voor onbepaalde tijd:
 - als arbeidsovereenkomsten elkaar binnen 3 maanden opvolgen en langer 

duren dan 36 maanden; of
 - als er sprake is van meer dan 3 arbeidsovereenkomsten die elkaar telkens 

binnen 3 maanden opvolgen.

Een overeenkomst van opdracht kunt u altijd verlengen zonder dat er een 
overeenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Werkafspraak en werktijden
Hier spreekt u af hoeveel uren en op welke dagen uw zorgverlener komt 
werken. Spreekt u een uurloon af? Dan hoeft u niet in te vullen wanneer uw 
zorgverlener werkt. Besteedt u de salarisadministratie aan ons uit en heeft u 
een arbeidsovereenkomst afgesproken met een vast maandloon? Dan moet u 
altijd invullen op hoeveel en welke dagen uw zorgverlener gaat werken.

Bij het afspreken van de werktijden moet u rekening houden met de 
Arbeidstijdenwet:
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40 uur per week
Werkt uw zorgverlener op basis van een zorgovereenkomst met een partner of 
familielid, of een zorgovereenkomst met een freelancer? Dan mag uw 
zorgverlener volgens de PGB-regeling niet meer dan 40 uur per week werken.

De zorgverlener werkt op 3 of minder dagen per week
Heeft u een arbeidsovereenkomst voor maximaal 3 dagen per week? Dan bent 
u niet inhoudingsplichtig. U kunt echter met uw zorgverlener kiezen voor 
opting-in.

De zorgverlener werkt op 4 of meer dagen per week
Heeft u een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener voor 4 of meer dagen 
per week? Dan bent u inhoudingsplichtig. Dit betekent dat u:
 - loonheffing in moet houden op het brutoloon;
 - het werkgeversdeel voor de premies werknemersverzekeringen moet 

afdragen aan de Belastingdienst;
 - de werkgeversheffing Zvw moet afdragen aan de Belastingdienst.

Het Servicecentrum PGB kan deze inhoudingen voor u doen. Valt u onder 
trekkingsrecht? Dan hebben wij uw budget op onze rekening staan. Wij moeten 
dan de inhoudingen voor u doen. Het loon dat na deze inhoudingen overblijft is 
het nettoloon. Dit nettoloon wordt overgemaakt aan uw zorgverlener.

In het lijstje inhoudingen – hierboven - ziet u ook het werkgeversdeel van de 
premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zvw staan. Deze 
werkgeverslasten komen bovenop het brutoloon. Samen zijn ze ongeveer 20% 
van het brutoloon. Houdt u hier rekening mee, bij het berekenen van het 
brutoloon van uw zorgverlener.

Voorbeeld U heeft per maand € 2.000,- te besteden voor uw zorgverlener. Het maximale 
brutoloon berekent u als volgt: € 2.000,- : 1,20 = € 1.666,66. U kunt met uw 
zorgverlener een brutoloon afspreken van € 1.666,66.

Voor een indicatie van de werkgeverslasten kunt u contact opnemen met het 
Servicecentrum PGB en vragen om een loonberekening, of maak een bruto-
netto loonberekening via Mijn PGB. 

Maandloon, uurloon of vergoeding
Heeft u een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener? Dan spreekt u een 
brutoloon af. U spreekt een uurloon af als de zorgverlener variabele uren 
werkt. Werkt uw zorgverlener elke week op dezelfde dagen en in totaal 
hetzelfde aantal uren? Dan spreekt u een maandloon af.

Heeft u een overeenkomst met een partner of familielid, freelancer of 
zorginstelling? Dan legt u geen loon maar een vergoeding vast. Deze 
vergoeding is altijd exclusief BTW. In bepaalde gevallen mag de zorgverlener
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of zorginstelling BTW bij u in rekening brengen. Of u BTW verschuldigd bent, 
kunt u nagaan in de zorgovereenkomst onder ‘Wat u verder nog afspreekt’.

AWBZ- of Wmo-loon
Voert uw zorgverlener zowel AWBZ- als Wmo-taken uit? Dan kunt u in de 
zorgovereenkomst invullen welk loon vanuit uw AWBZ-budget betaald moeten 
worden en welk deel vanuit uw Wmo-budget. Besteedt u uw salarisadministratie 
aan ons uit? Dan ziet u deze splitsing ook op de loonstroken terug.

Het loon dat u met uw zorgverlener afspreekt is het brutoloon.

Afwijkende vergoedingen
Werkt uw zorgverlener over? Of werkt hij/zij op afwijkende tijden, bijvoorbeeld 
‘s avonds of ’s nachts? Dan kunt u naast het loon of de vergoeding ook 
afwijkende vergoedingen afspreken. Geef daarbij ook aan waarvoor ze gelden.

Loonheffingskorting
Iemand die een inkomen heeft, mag loonheffingskorting laten toepassen. In 
dat geval wordt over een gedeelte van het inkomen geen loonheffing betaald. 
Laat uw zorgverlener de heffingskorting niet toepassen? Dan wordt het hele 
brutoloon belast (belasting). Heeft uw zorgverlener meerdere inkomens? Dan 
mag er maar op één van deze inkomens loonheffingskorting worden 
toegepast. Dit is meestal het hoogste inkomen.

Laat uw zorgverlener op twee inkomens de loonheffingskorting toepassen? 
Dan kan het zijn dat uw zorgverlener achteraf een bedrag moet terugbetalen 
aan de Belastingdienst.

Krijgt uw zorgverlener AOW? Meestal wordt de loonheffingskorting hierop al 
toegepast. Geef dan in de zorgovereenkomst aan dat loonheffingskorting niet 
moet worden toegepast.

Werkbonus
De werkbonus is ook een korting op de loonheffing. Uw zorgverlener heeft 
hier in 2014 recht op, als:
 - hij of zij is geboren in 1950, 1951, 1952 of 1953, en
 - zijn of haar inkomen hoger is dan € 17.327,- en lager dan € 33.694,- euro. 

Besteedt u de salarisaministratie aan ons uit? Dan houden wij automatisch 
rekening met deze werkbonus. Als u niet wilt dat wij de werkbonus toepassen, 
dan kunt u ons dat in een ondertekende brief vertellen. Noem daarbij ook de 
zorgverlener(s) om wie het gaat. Blijkt er achteraf toch recht te zijn op de 
werkbonus, dan zorgt de Belastingdienst er aan het eind van het jaar voor, dat 
uw zorgverlener dit alsnog krijgt.

De hoogte van de werkbonus hangt af van de hoogte van het totale inkomen 
van de zorgverlener. Rekenvoorbeelden vindt u op www.belastingdienst.nl.
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Reiskosten
U mag uw zorgverlener een vergoeding betalen van de reiskosten voor het 
woon-/werkverkeer.
 - Reist de zorgverlener met eigen vervoer? Dan geldt een 

maximumvergoeding van € 0,19 per kilometer. U mag de werkelijk gereden 
kilometers achteraf vergoeden.

 - Reist de zorgverlener met het openbaar vervoer? Dan geldt dezelfde 
maximumvergoeding van € 0,19 per kilometer. Heeft u uw 
salarisadministratie uitbesteed aan het Servicecentrum PGB en wilt u in 
plaats van een vergoeding per kilometer de werkelijke kosten vergoeden? 
Stuur ons dan de originele vervoersbewijzen.

 - Over de reiskostenvergoeding hoeft uw zorgverlener geen belasting te 
betalen.

 - Reiskosten kunt u vergoeden tot maximaal de belastingvrije bedragen.

Bij een vast maandloon mag u een vaste reiskostenvergoeding geven. Wij 
kunnen u helpen met de berekening daarvan. U kunt ook kijken op  
www.svb.nl/pgb.

Heeft u uw salarisadministratie uitbesteed aan het Servicecentrum PGB? Dan 
staat de reiskostenvergoeding vermeld op de loonstroken die u van ons 
ontvangt. Doet uw zorgverlener zowel Wmo- als AWBZ-taken? Rechtsonder op 
de loonstrook staan dan ‘loonkosten AWBZ’ en ‘loonkosten Wmo’. De 
reiskostenvergoeding is hier evenredig gesplitst.

Heeft u een PGB op basis van de Wmo? Niet iedere gemeente accepteert een 
reiskostenvergoeding. Vraag daarom na bij uw gemeente of u uw zorgverlener 
een reiskostenvergoeding mag geven.

Proeftijd
Wilt u eerst kijken of de samenwerking met uw zorgverlener bevalt? Dan kunt u 
een proeftijd afspreken. Bevalt de samenwerking niet? Dan kunt u tijdens de 
proeftijd de zorgovereenkomst direct beëindigen. Een proeftijd is niet verplicht. 
In de arbeidsovereenkomst mag u een proeftijd van 1 maand afspreken. Is de 
arbeidsovereenkomst 2 jaar of langer geldig, of geldt de arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd? Dan kan de proeftijd maximaal 2 maanden duren. De 
proeftijd is niet geldig als u een langere proeftijd afspreekt dan is toegestaan.

Ondertekening
U en uw zorgverlener ondertekenen allebei de zorgovereenkomst. Een 
vertegenwoordiger mag de zorgovereenkomst namens de budgethouder 
ondertekenen. Stuurt u voor het eerst een zorgovereenkomst naar het 
Servicecentrum PGB? Dan vragen wij zowel de vertegenwoordiger als de 
budgethouder om te tekenen. Zo is duidelijk dat de vertegenwoordiger is 
gemachtigd. Een wettelijke vertegenwoordiger moet altijd de 
zorgovereenkomst ondertekenen.
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Een zorgovereenkomst 
beëindigen

Beëindigen arbeidsovereenkomst
Een arbeidsovereenkomst kan op 3 manieren eindigen:
 - Door opzegging
 - Met wederzijds goedvinden
 - Door ontbinding van de overeenkomst door de kantonrechter

Hieronder wordt dit verder uitgelegd.

Opzegging
Wanneer u opzegt moet u zich houden aan een opzegtermijn van minimaal  
1 maand. En minimaal 2 maanden bij een dienstverband van 5 jaar of meer. 
Opzeggen kan alleen tegen het einde van de maand. Zegt u bijvoorbeeld de 
overeenkomst op per 10 april, dan loopt de overeenkomst door tot en met de 
laatste werkdag van mei. U zegt de overeenkomst schriftelijk op en vermeldt 
daarbij de reden(en).

Werkt uw zorgverlener 4 of meer dagen per week, dan is voor opzegging 
vooraf toestemming nodig van het UWV. Dit is de zogenaamde 
ontslagvergunning. Pas als u een ontslagvergunning van UWV heeft 
ontvangen mag u de arbeidsovereenkomst opzeggen.

Een bijzondere vorm van opzeggen is het opzeggen wegens een dringende 
reden, het zogenaamde ontslag op staande voet. De arbeidsovereenkomst 
eindigt dan direct. Maar pas op! De werknemer kan naar de rechter stappen en 
als de rechter onvoldoende redenen vindt voor een ontslag op staande voet, 
kan hij u veroordelen tot doorbetaling van loon inclusief rente, proceskosten en 
een aanzienlijke wettelijke verhoging van het loon (tot wel 50%!). Wij raden u 
daarom sterk aan om hiermee op te passen. Bent u van plan om uw 
zorgverlener op staande voet te ontslaan? Vraag dan eerst aan ons advies.

Tijdens ziekte of zwangerschap van uw zorgverlener mag u de 
arbeidsovereenkomst nooit opzeggen!

Met wederzijds goedvinden
Dit betekent dat u en uw zorgverlener samen overeenkomen dat de 
overeenkomst op een bepaalde datum eindigt. Daarbij kunnen nadere 
afspraken worden gemaakt over verrekening van loon, uitbetalen van 
vakantiedagen, etc. Heeft u een arbeidsovereenkomst voor 4 dagen of meer? 
Dan adviseren wij u om de afspraken vast te leggen in een zogenaamde 
“vaststellingsovereenkomst”. Deze kunt u bij ons opvragen.

Ontbinding van de overeenkomst door de kantonrechter
Zowel de werkgever als de werknemer kan een verzoek indienen bij de 
kantonrechter om de arbeidsovereenkomst op een bepaalde datum te 
beëindigen. Deze procedure kan heel snel. Maar hiervoor moet u dan wél
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proceskosten betalen. Het is beter om een vaststellingsovereenkomst (zie 
hiervoor) te gebruiken.

In geval van een arbeidsconflict kunt u een beroep doen op onze 
rechtsbijstandverzekering. Meer hierover leest u in hoofdstuk  
‘Rechtsbijstand bij conflicten en ontslag’.

Opzeggen zorgovereenkomst met partner, familielid, freelancer, of
zorginstelling
De opzegtermijn is precies 1 maand, of korter wanneer u dat heeft 
afgesproken. U zegt de overeenkomst schriftelijk op met vermelding van  
de reden(en). Zegt u de overeenkomst op per 10 april? Dan eindigt de 
overeenkomst op 10 mei.

Wanneer eindigt de zorgovereenkomst direct?
De overeenkomst eindigt direct als de budgethouder overlijdt, of als het zorg-
kantoor (AWBZ) of de gemeente (Wmo) beslist dat er geen recht meer is op een 
budget. Weet u van te voren dat het recht op een budget eindigt? Meld dit dan 
aan de zorgverlener en zeg de overeenkomst op. Heeft u de salarisadministratie 
aan ons uitbesteed? Geef dit dan ook zo snel mogelijk aan ons door.

Eenmalige uitkering
Als de arbeidsovereenkomst, overeenkomst met partner of familielid of 
overeenkomst met een freelancer direct eindigt, kunt u een eenmalige 
uitkering geven als uw budget dit toelaat. Bij een AWBZ-budget is de 
uitkering één gemiddeld maandloon, berekend over de laatste 3 gewerkte 
maanden. Bij een Wmo-budget is het afhankelijk van wat de gemeente 
toestaat. Vraag dit na bij uw gemeente.

Laat ons op tijd weten wanneer de overeenkomst eindigt
Geef zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor de tiende van de maand, aan 
ons door als de zorgovereenkomst eindigt. Anders kunnen wij dat niet op tijd 
voor u verwerken.

Gewerkte uren 
doorgeven

In uw zorgovereenkomst heeft u moeten kiezen tussen een maandloon en een 
uurloon. Besteedt u de salarisadministratie aan ons uit, en heeft u met uw 
zorgverlener een vast maandloon afgesproken? Dan betalen wij uw 
zorgverlener elke maand het nettoloon uit. U hoeft dan dus geen gewerkte 
uren door te geven. Heeft u gekozen voor een uurloon? Dan werkt het anders:

Urenbriefjes
De gewerkte uren van uw zorgverlener geeft u na afloop van de maand aan 
ons door met urenbriefjes. Dit kunt u met uw DigiD gemakkelijk en snel 
regelen via Mijn PGB (zie ook hoofdstuk ‘Mijn PGB: digitale dienstverlening’),  
of met de urenbriefjes die u van ons krijgt. 
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Ontvangen wij de urenbriefjes voor de 10e van de maand? Dan krijgt uw 
zorgverlener nog dezelfde maand uitbetaald. De betaaldata vindt u op  
www.svb.nl/pgb.

Binnen 6 weken declareren
Gewerkte uren en onkosten moet uw zorgverlener binnen 6 weken bij u 
declareren. Anders kan er misschien niet op tijd verantwoording over uw 
budget afgelegd worden aan uw zorgkantoor of gemeente. Voor deze 
verantwoording is het belangrijk om alle urenbriefjes, declaraties en facturen 
te bewaren.

Vakantie-uren geeft u apart aan op de urenbriefjes. Bij een uurloon inclusief 
vakantie-uren zijn de vakantie-uren bij het loon inbegrepen. U geeft dan alleen 
de gewerkte uren door.

Vakantie, verlof en 
bijzondere uitgaven

Heeft uw zorgverlener een arbeidsovereenkomst? Dan heeft uw zorgverlener 
jaarlijks recht op minimaal 4 weken vakantie, waarvan minimaal twee weken 
aaneengesloten. En natuurlijk moet uw zorgverlener ook eens een dag vrij 
kunnen nemen. Hoe zit het met doorbetaling van loon? 

 - Uw zorgverlener heeft recht op 1 uur vakantie voor 12 gewerkte uren.
 - Uurloon: u kunt een uurloon exclusief vakantie-uren afspreken. Dan betaalt 

u bij een vrije dag de vakantie-uren uit. U kunt ook een uurloon afspreken 
inclusief vakantie-uren. U hoeft dan geen uren meer uit te (laten) betalen als 
uw zorgverlener vakantie neemt. Die zitten dan al in het uurloon verwerkt.

Bijzonder verlof
Soms moet uw zorgverlener vrij nemen voor een bijzondere situatie. Bij een 
arbeidsovereenkomst bent u verplicht het loon door te betalen. Voorbeelden 
van bijzondere situaties:
 - aangifte van een pasgeboren kind
 - stem uitbrengen als kiesgerechtigde
 - bevalling echtgenote
 - zorgverlener gaat trouwen
 - begrafenis van een naaste (partner, huisgenoot of een familielid in de eerste 

of tweede graad)

Bijzonder verlof geldt niet als vakantiedagen.

Bijzondere uitgaven
Sommige uitgaven van uw zorgverlener kunnen belastingvrij worden vergoed. 
Bijvoorbeeld noodzakelijke cursussen, beschermende materialen, of zakelijke
telefoonkosten. Onder bepaalde voorwaarden geldt dit ook voor werkkleding.
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Als uw zorgverlener ziek 
wordt

Uw zorgverlener moet ziekte meteen aan u doorgeven. Bij een overeenkomst 
van opdracht heeft hij of zij geen recht op doorbetaling van het loon. En uw 
zorgverlener krijgt dan geen begeleiding van de arbodienst. Bij een 
arbeidsovereenkomst moet er wél loon doorbetaald worden en moet uw 
zorgverlener begeleid worden door de arbodienst. Wij regelen dat voor u.

Hoe het precies zit met loondoorbetaling bij ziekte leest u bij ‘Vergoeding 
loonkosten’. Wij schakelen ook een arbodienst in voor de verzuimbegeleiding 
van uw zorgverlener (zie ‘Begeleiding van uw zieke zorgverlener’).

Heeft u alleen een PGB vanuit de Wmo? Dan kunt u alleen gebruikmaken van 
de loonvergoeding en arbodienst als uw gemeente een contract met ons 
heeft afgesloten. Zoek dit op met de postcodechecker op www.svb.nl/pgb 
onder ‘Uw budget valt onder de Wmo’. Of bel ons of uw gemeente hierover 
op. 

Ziekmelding
Geef een ziekmelding binnen 24 uur aan ons door via 030 264 82 00, of via 
e-mail: www.svb.nl/pgb. Wij willen dan het volgende van u weten: 
 - voorletters en achternaam, adres, telefoonnummer en burgerservicenummer 

(BSN) van u en uw zorgverlener
 - geboortedatum van uw zorgverlener
 - de werkzaamheden van uw zorgverlener
 - het aantal dagen en uren dat uw zorgverlener gemiddeld per week bij u 

werkt
 - gegevens op de toekenningsbeschikking van het zorgkantoor en/of uw 

gemeente
 - het verblijfadres van de zorgverlener
 - of de ziekte het gevolg is van een zwangerschap

Enkele van deze gegevens hebben wij al, als u de salarisadministratie aan ons 
heeft uitbesteed, of wanneer u onder trekkingsrecht valt. 

Geeft u een ziekmelding vóór 10.00 uur door, dan regelen we alles dezelfde 
dag nog voor u. Wacht u langer dan 24 uur? Dan start de arbodienst de 
verzuimbegeleiding vanaf de dag van de ziekmelding. Over de dagen waarop 
geen verzuimbegeleiding is geweest, krijgt u het loon niet vergoed.

Spoedcontrole
Vertrouwt u een ziekmelding van uw zorgverlener niet? U kunt gratis een 
spoedcontrole laten uitvoeren door de arbodienst. Vraagt u de spoedcontrole 
voor 10.00 uur bij ons aan? Dan voert de arbodienst de controle dezelfde dag 
uit en brengt u direct op de hoogte van de bevindingen.
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Beter melden
Ook een betermelding geeft u binnen 24 uur via telefoon of e-mail aan ons 
door. Ook als uw zorgverlener nog niet volledig werkt. Wij stellen de 
arbodienst op de hoogte. Wordt uw zorgverlener binnen 4 weken opnieuw 
ziek? Dan tellen we de nieuwe ziektedagen op bij de vorige ziektedagen en 
vormen deze dagen samen één ziekteperiode.

Voorbeeld Zorgverlener Karina wordt ziek op 2 september. U meldt haar ziek bij ons.  
Op 10 september gaat zij weer aan het werk. U meldt haar weer bij ons beter  
op 10 september. Op 20 september wordt zij opnieuw ziek. U meldt dat weer 
aan ons. De 8 dagen die zij ziek is geweest worden opgeteld bij de dagen dat 
zij ziek is vanaf 20 september en vormen samen één ziekteperiode. De dagen 
tussen 10 en 20 september tellen niet mee.  

Voorkom ziekte
Is uw zorgverlener niet tevreden over de arbeidsomstandigheden tijdens het 
werk? Of kan uw zorgverlener het werk niet goed doen vanwege privéproblemen? 
Voorkom ziekte of arbeidsongeschiktheid en adviseer uw zorgverlener een gratis 
gesprek met een bedrijfsarts van de arbodienst. Dit gesprek is vertrouwelijk. Dat 
betekent dat zij u niet hoeven te vertellen wat er besproken is.

Vergoeding loonkosten U kunt een vergoeding van de loonkosten ontvangen als uw zorgverlener ziek 
is. Met deze vergoeding kan vervangende zorg betaald worden. Spreek een 
uurloon af met uw vervangende zorgverlener. Na de ziekmelding ontvangt u 
van ons een brief met uitleg.

Loondoorbetaling tijdens ziekteperiode
Hoe lang er loon wordt doorbetaald, hangt af van het aantal werkdagen van 
uw zorgverlener.
 - Maximaal 3 werkdagen in de week: maximaal 6 weken loondoorbetaling 

tijdens ziekte.
 - 4 of meer werkdagen in de week: maximaal 104 weken loondoorbetaling 

tijdens ziekte (52 weken 100%, daarna 52 weken 70% doorbetaling).

Een vervangende zorgverlener die ziek wordt, krijgt doorbetaald voor de 
afgesproken duur van de vervanging. Tot een maximum van 6 of 104 weken 
volgens de hierboven genoemde regels.

Wij vergoeden het loon rond de 9e of de 10e van de maand die volgt op de 
maand waarin uw zorgverlener ziek was. 

Doorbetaling reiskosten
Bij ziekte is het toegestaan de reiskostenvergoeding tijdelijk door te betalen 
als u een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten met een vast maandloon en 
een vaste reiskostenvergoeding:
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 - 3 of minder dagen in de week: vergoeding maximaal 6 weken onbelast 
doorbetalen.

 - 4 of meer dagen in de week: vergoeding tijdens de eerste ziektemaand en 
de maand erna onbelast doorbetalen.

Daarna mag de onbelaste reiskostenvergoeding pas weer betaald worden vanaf 
de maand die volgt op de maand waarin uw zorgverlener weer gaat werken.

De reiskostenvergoeding vergoeden wij niet.

Heeft u uw salarisadministratie aan ons uitbesteed? Dan stoppen en starten 
wij de onbelaste reiskostenvergoeding voor u.

Voorbeeld Uw zorgverlener meldt zich ziek op 15 juni: de onbelaste reiskostenvergoeding 
mag doorbetaald worden tot 1 augustus. Uw zorgverlener herstelt en gaat op  
21 augustus aan het werk: vanaf 1 september kan de onbelaste 
reiskostenvergoeding weer betaald worden.

Werkt u met urenbriefjes? Dan kunt u tijdens ziekte van uw zorgverlener geen 
reiskosten vergoeden.

Betaling vervangende zorgverlener bij salarisadministratie
Bij een vast maandloon en een vervangende zorgverlener voor uw zieke 
zorgverlener is de wijze van betalen van belang. 
 - Zorgovereenkomst met vervangende zorgverlener op basis van een uurloon: u 

stuurt na afloop van de maand waarin gewerkt is de urenbriefjes naar ons toe. 
Dan halen wij het loon in de maand dat u de vergoeding van ons ontvangt van 
uw rekening of van uw budget af. Wij raden u aan om deze optie te kiezen.

 - Zorgovereenkomst met vervangende zorgverlener op basis van een vast 
maandloon: in de maand dat uw zorgverlener ziek is halen wij ook het loon 
voor uw vervangende zorgverlener van uw rekening of van uw budget. Op 
dat moment heeft u de vergoeding voor de zieke zorgverlener echter nog 
niet. Wij raden u dus aan om voor een uurloon te kiezen.

Begeleiding van uw 
zieke zorgverlener

Als werkgever bent u verplicht om zieke werknemers te begeleiden. Wij 
helpen u hierbij. Hiervoor schakelen wij een arbodienst in voor professionele 
begeleiding van uw zorgverlener. U hoeft de kosten van de arbodienst en het 
re-integratietraject niet zelf te betalen. Werkt u of uw zorgverlener niet aan de 
begeleiding mee? Dan kunnen wij de vergoeding van loonkosten stoppen.

Hoe lang is begeleiding van een zieke zorgverlener verplicht?
 - Bij een contract voor 4 of meer dagen per week krijgt uw zorgverlener 

maximaal 104 weken begeleiding van de arbodienst.
 - Bij een contract voor maximaal 3 dagen per week krijgt uw zorgverlener 

maximaal 6 weken begeleiding.



Servicecentrum PGB voor budgethouders 17 van 31

Een wijziging doorgeven Doen wij de salarisadministratie voor u, en verandert er iets in de 
zorgovereenkomst of in de salarisadministratie? Geef dit dan aan ons door, in 
ieder geval voor de tiende van de maand waarin de wijziging ingaat. Dan 
kunnen wij uw wijziging op tijd verwerken. 

Voorbeelden van wijzigingen in de zorgovereenkomst
Veranderingen in de zorgovereenkomst geeft u aan ons door met het 
formulier ‘Wijziging zorgovereenkomst’. Bijvoorbeeld wanneer uw 
zorgverlener een ander aantal uren voor u gaat werken, een loonsverhoging  
of een andere reiskostenvergoeding. 

Voorbeelden van wijzigingen in de salarisadministratie
Heeft u of uw zorgverlener een nieuw bankrekeningnummer, wilt u een 
adreswijziging doorgeven of heeft u een nieuwe vertegenwoordiger? Geef dit dan 
aan ons door via Mijn PGB. Meer over Mijn PGB leest u in het volgende hoofdstuk. 
U kunt ook gebruik maken van het formulier ‘Wijziging salarisadministratie’.

Downloaden of telefonisch aanvragen
U kunt beide wijzigingsformulieren downloaden of telefonisch bij ons 
aanvragen. Vergeet niet om het formulier te ondertekenen. Veranderen de 
gegevens van uw zorgverlener? Dan is ook zijn of haar handtekening nodig. 

Als uw zorgverlener 
zwanger is

Als uw zorgverlener zwanger is, horen wij dat graag van u. Zij komt wellicht in 
aanmerking voor een uitkering. Hieronder leest hoe dit werkt.

Meld de zwangerschap op tijd
Geef aan ons de vermoedelijke bevallingsdatum door. Doe dit minimaal  
4 weken voordat uw zorgverlener met zwangerschapsverlof gaat. Het 
zwangerschapsverlof begint 4 tot 6 weken voor de uitgerekende datum. De 
precieze begindatum van het verlof bepaalt uw zorgverlener in overleg met u.

Wordt uw zorgverlener ziek in de periode tussen 6 en 4 weken vóór de 
vermoedelijke dag van de bevalling en is het verlof nog niet begonnen? Dan 
tellen de ziektedagen mee als zwangerschapsverlof. Het verlof loopt in dat 
geval eerder af dan gepland. Het maakt hierbij niet uit of de ziekte te maken 
heeft met de zwangerschap of een andere oorzaak heeft.

Voorbeeld Liza is 1 juli uitgerekend. Zij spreekt met haar werkgever af dat haar verlof  
4 weken vóór 1 juli ingaat. Een week vóórdat haar verlof ingaat, wordt Liza  
3 dagen ziek. Daarna werkt ze weer gewoon door tot de geplande 
ingangsdatum van het verlof. De 3 ziektedagen worden van haar totale verlof
afgetrokken. Haar verlof is dan 3 dagen eerder afgelopen dan zij had gepland.
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Vergeet na afloop van het verlof niet aan ons door te geven dat uw 
zorgverlener weer aan het werk is.

Zwangerschapsuitkering
Uw zwangere zorgverlener kan mogelijk een zwangerschapsuitkering krijgen 
tijdens het zwangerschapsverlof. UWV beslist hierover. Wie die uitkering bij 
UWV aan moet vragen, hangt af van uw zorgovereenkomst.

Werkt uw zorgverlener op grond van een arbeidsovereenkomst van maximaal 3 
dagen per week, een zorgovereenkomst met een partner of familielid of een 
zorgovereenkomst met een freelancer? Na uw melding van het 
zwangerschapsverlof ontvangt u een brochure en een formulier van UWV. 
Hiermee kan uw zorgverlener een uitkering aanvragen bij  UWV. UWV beslist of 
de uitkering wordt toegekend en betaalt de uitkering direct aan uw 
zorgverlener. U hoeft nu geen loon aan uw zwangere zorgverlener uit te 
betalen. U kunt het budget dus gebruiken om vervangende hulp in te 
schakelen. Heeft u de salarisadministratie aan ons uitbesteed? Dan stoppen wij 
de loonbetaling aan uw zorgverlener wanneer het zwangerschapsverlof ingaat.

Werkt uw zorgverlener op 4 of meer dagen per week? Dan ontvangt zij de 
zwangerschapsuitkering. Als u uw salarisadministratie aan ons uitbesteedt, 
vragen wij namens u een zwangerschapsuitkering aan bij UWV. De uitkering 
wordt bijgeschreven op het rekeningnummer van uw zorgverlener. U hoeft uw 
zorgverlener dan niet door te betalen en kunt uw budget gebruiken voor 
vervangende hulp.

Doet u de salarisadministratie zelf, en valt u nog niet onder trekkingsrecht? 
Dan betaalt u uw zorgverlener zelf door. In dat geval vraagt u zelf bij UWV een 
uitkering aan voor uw zorgverlener. Geef op het aanvraagformulier van UWV 
aan dat de uitkering niet naar uw zorgverlener, maar naar u moet worden 
overgemaakt. Met de uitkering kunt u uw zorgverlener doorbetalen tijdens het 
zwangerschapsverlof.

Ziekte als gevolg van zwangerschap
Gaat uw zorgverlener voor of na het zwangerschapsverlof niet aan het werk, 
omdat zij ziek is geworden door haar zwangerschap? Geef dit zo snel mogelijk 
aan ons door.
 - Werkt uw zorgverlener op maximaal 3 dagen? Dan moet uw zorgverlener 

maximaal 6 weken doorbetaald krijgen. Deze loonkosten vergoeden wij. 
Daarmee kunt u vervangende hulp inschakelen.

 - Werkt uw zorgverlener op 4 of meer dagen per week? Dan krijgt zij een 
Ziektewetuitkering. De gang van zaken is dezelfde als bij de 
zwangerschapsuitkering.
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Mijn PGB: digitale 
dienstverlening

Met Mijn PGB regelt u eenvoudig en snel via internet uw persoonlijke zaken bij
Servicecentrum PGB. Alle budgethouders kunnen Mijn PGB gratis gebruiken.

Wat kunt u regelen met Mijn PGB?
In de tabel op de volgende pagina ziet u wat u met ons kunt regelen, 
afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Inloggen met DigiD
U logt in op Mijn PGB als budgethouder of vertegenwoordiger. U doet dit met 
uw persoonlijke DigiD, dit is een gebruikersnaam en wachtwoord. Zo weet het 
Servicecentrum PGB zeker dat ze met u te maken hebben. Heeft u nog geen 
DigiD? Vraag deze aan bij www.digid.nl. Binnen 5 dagen ontvangt u per post 
uw activeringscode.

Hulp bij Mijn PGB
Kijk voor meer informatie over Mijn PGB in de brochure ‘Mijn PGB: digitale 
dienstverlening voor budgethouders’. U kunt deze downloaden van  
www.svb.nl/pgb. Hier staan ook veelgestelde vragen. Komt u er niet uit?  
Bel dan met één van onze medewerkers op (030) 264 82 00.
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Trekkingsrecht Geen trekkingsrecht

Salarisadministra-

tie uitbesteed aan 

SVB

Salarisadministra-

tie niet uitbesteed 

aan SVB

Salarisadministra-

tie uitbesteed aan 

SVB

Salarisadministra-

tie niet uitbesteed 

aan SVB

Persoonsgegevens 

bekijken of 

wijzigen

Persoonsgegevens 

bekijken of 

wijzigen

Persoonsgegevens 

bekijken of 

wijzigen

Persoonsgegevens 

bekijken of 

wijzigen

Documenten 

opsturen

Documenten 

opsturen

Documenten 

opsturen

Documenten 

opsturen

Verantwoordings-

formulier invullen 

en opsturen naar 

uw gemeente 

(wanneer hierom 

gevraagd wordt)

Verantwoordings-

formulier invullen 

en opsturen naar 

uw gemeente 

(wanneer hierom 

gevraagd wordt)

Verantwoordings-

formulier invullen 

en opsturen naar 

gemeente of 

zorgkantoor *

Verantwoordings-

formulier invullen 

en opsturen naar 

gemeente of 

zorgkantoor *

Ziekte- of 

hersteldmelding 

van uw 

zorgverlener 

doorgeven

Ziekte- of 

hersteldmelding 

van uw 

zorgverlener 

doorgeven

Ziekte- of 

hersteldmelding 

van uw 

zorgverlener 

doorgeven

Ziekte- of 

hersteldmelding 

van uw 

zorgverlener 

doorgeven

Zwangerschap van 

uw zorgverlener 

doorgeven

Zwangerschap van 

uw zorgverlener 

doorgeven

Zwangerschap van 

uw zorgverlener 

doorgeven

Zwangerschap van 

uw zorgverlener 

doorgeven

Urenbriefjes 

indienen

Urenbriefjes 

indienen

Betalingsgegevens 

inzien

Betalingsgegevens 

inzien

Loonstroken 

downloaden

Loonstroken 

downloaden

Declaraties en 

facturen voor 

instellingen en 

freelancers 

indienen

Declaraties en

facturen voor

instellingen en

freelancers

indienen

Budgetoverzicht 

inzien

Budgetoverzicht 

inzien

Bruto-netto 

loonberekening 

maken

Bruto-netto 

loonberekening 

maken

Bruto-netto 

loonberekening 

maken

Bruto-netto 

loonberekening 

maken

*  sommige zorgkantoren accepteren geen verantwoordingsformulier via Mijn PGB.
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Wettelijke 
aansprakelijkheid en 
schadevergoeding

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan gebeuren dat uw zorgverlener tijdens 
het werk schade bij u veroorzaakt. Het is ook mogelijk dat uw zorgverlener tijdens 
het werk schade oploopt waarvoor u als budgethouder wettelijk aansprakelijk 
bent. Het Servicecentrum PGB heeft voor beide risico’s een regeling: een 
collectieve regeling zaakschade en een aansprakelijkheidsverzekering. Als uw 
eigen verzekering of die van uw zorgverlener de schade niet dekt, dan kunt u bij 
het Servicecentrum PGB terecht.

Zaakschade
Brengt uw zorgverlener schade toe aan uw eigendommen, bijvoorbeeld aan 
een kast, televisie of vloerbedekking, dan heet dit zaakschade. Vaak komt 
deze schade voor uw eigen rekening, omdat u als budgethouder formeel 
werkgever of opdrachtgever bent. Daarom hebben wij voor u de collectieve
regeling zaakschade.

Aansprakelijkheidsverzekering
U bent als werkgever of opdrachtgever meestal zelf aansprakelijk voor de 
opgelopen schade tijdens het werk. Daarom hebben wij voor de volgende 
twee situaties een aansprakelijkheidsverzekering:
 - Uw zorgverlener heeft schade: de kleding of eigendommen van uw 

zorgverlener raken tijdens het werk beschadigd. Of uw zorgverlener krijgt 
tijdens het werk een ongeluk of loopt letsel op.

 - Iemand anders heeft schade: u of uw zorgverlener veroorzaakt tijdens het 
werk aan iemand anders of diens eigendommen schade.

Wanneer kunt u een vergoeding krijgen
Zaakschade en letsel kunt u, als u een AWBZ-budget heeft, altijd bij ons 
melden. Bij een Wmo-budget kunt u alleen bij ons terecht als uw gemeente 
een contract met ons heeft gesloten. Met de postcodechecker op  
www.svb.nl/pgb kunt u dit nagaan.

Wij vergoeden bij zaakschade (schade aan uw eigendommen) maximaal € 1000 
per keer dat er schade is. Het eigen risico is € 125 per keer dat u schade heeft. 
Per jaar is het eigen risico maximaal € 250 bij meerdere keren schade.

Voor een vergoeding gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:
 - U heeft een zorgovereenkomst met uw zorgverlener.
 - De schade moet tijdens het werk zijn veroorzaakt.
 - U meldt de schade bij ons binnen 6 maanden nadat die is ontstaan.
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Niet vergoed wordt:
 - Schade door opzet of bewuste roekeloosheid van de zorgverlener.
 - Schade veroorzaakt door een zorgverlener die in dienst is bij een instelling. 

Geef deze schade aan bij uw zorginstelling.
 - Schade die al vergoed wordt door een andere verzekering van u of uw 

zorgverlener, bijvoorbeeld een inboedelverzekering of een 
aansprakelijkheidsverzekering.

 - Schade waarvoor u als budgethouder niet aansprakelijk bent.

Schade melden
U downloadt een schadeformulier van www.svb.nl/pgb, vult dit in en stuurt 
het op aan Servicecentrum PGB. Meestal komt een schade-expert de schade 
beoordelen. Heeft u of uw zorgverlener een eigen verzekering? Meld dan de 
schade eerst bij die verzekeraar.

Rechtsbijstand bij 
conflicten en ontslag

Wij hebben een collectieve rechtsbijstandverzekering voor alle budgethouders. 
Daar kunt u een beroep op doen wanneer u een arbeidsconflict krijgt met uw 
zorgverlener.

Houdt uw zorgverlener of zorginstelling zich bijvoorbeeld niet aan de afspraken 
in de zorgovereenkomst? Of wilt u uw zorgverlener ontslaan? Bel ons dan zo 
snel mogelijk op via (030) 264 82 00. Aan de hand van uw situatie geven wij u 
juridisch advies. Zonodig geven wij uw melding door aan de juridisch adviseurs 
van de rechtsbijstandverzekering. Vanaf dat moment helpen zij u verder. 

Wanneer krijgt u rechtsbijstand?
U kunt een beroep doen op de rechtsbijstandverzekering als uw situatie 
voldoet aan de volgende voorwaarden:

 - U heeft een persoonsgebonden budget.
 - U heeft een conflict met uw zorgverlener of zorginstelling.
 - De zorgovereenkomst staat op papier en is door beide partijen ondertekend.
 - De zorgovereenkomst wijkt inhoudelijk niet af van de modelovereenkomst 

van het Servicecentrum PGB.
 - Het conflict gaat over een bedrag van € 150 of meer.
 - U heeft over het conflict nog geen andere gerechtelijke procedure gevoerd.

Krijgt u uw budget van de gemeente? Dan kunnen wij u alleen helpen als uw 
gemeente een contract met ons heeft afgesloten. Kijk hiervoor op de 
postcodechecker op www.svb.nl/pgb. Er zijn voor u geen kosten verbonden 
aan de rechtsbijstand.
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U heeft een klacht Als u een klacht heeft, dan horen wij dat graag van u. Een klacht betekent 
namelijk dat onze dienstverlening niet voldoet aan uw verwachting. Het is dus 
niet alleen voor u, maar ook voor het Servicecentrum PGB belangrijk om uw 
klacht in behandeling te nemen. Zo kunnen wij onze dienstverlening nog 
verder verbeteren.

U kunt een klacht indienen over de werkwijze van de SVB en haar 
medewerkers. Nadat uw klacht bij ons is binnengekomen nemen wij binnen 
een week telefonisch contact met u op. Samen proberen wij dan tot een 
oplossing te komen.

Heeft u een klacht of wilt u meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op  
www.svb.nl/pgb, in de brochure ‘U heeft een klacht’, of bel ons op  
(030) 264 82 00.

Andere regelingen van 
de SVB en uw PGB

De SVB voert verschillende regelingen uit. Sommige daarvan zijn afhankelijk 
van inkomen, zoals de toeslag op het AOW-pensioen, de kinderbijslag en de 
nabestaandenuitkering Anw. Heeft u of uw zorgverlener een uitkering van de 
SVB? Vraag uw zorgverlener dan om zelf gegevens over de inkomsten uit PGB 
door te geven aan de SVB. Op grond van privacywetgeving mag 
Servicecentrum PGB dit namelijk niet doen. Hieronder leest u om welke 
regelingen het gaat. Meer informatie vindt u op www.svb.nl. Daarnaast kunt u 
voor vragen altijd bellen met de SVB.

AOW en partnertoeslag
De toeslag voor de partner is inkomenafhankelijk. Inkomsten uit PGB moet de 
zorgverlener doorgeven aan de SVB.

AOW met AIO
Ontvangt uw zorgverlener een gedeeltelijk AOW-pensioen met een 
Aanvullende Inkomensvoorziening voor Ouderen (AIO)? Het bedrag dat uw 
zorgverlener krijgt uit uw PGB telt mee voor de AIO-aanvulling. Uw 
zorgverlener is verplicht om de inkomsten zelf door te geven aan de SVB.

Kinderbijslag
Wordt u verzorgd door uw kind en ontvangt u voor hem of haar kinderbijslag? 
Het bedrag dat u uw kind betaalt uit uw PGB wordt gezien als inkomen uit 
arbeid. Is uw kind jonger dan 16 jaar en woont uw kind bij u thuis? Dan maakt 
het niet uit wat uw kind bijverdient. Is uw kind 16 of 17 jaar, of woont uw kind 
niet bij u thuis? Dan kan het zijn dat u recht heeft op minder kinderbijslag. 
Daarom bent u verplicht om deze inkomsten door te geven aan de SVB.



Servicecentrum PGB voor budgethouders 24 van 31

Nabestaandenuitkering Anw
Ontvangt uw zorgverlener een nabestaandenuitkering Anw? Het bedrag dat 
uw zorgverlener ontvangt uit uw PGB is van invloed op de hoogte van de 
Anw-uitkering. Uw zorgverlener is verplicht om deze inkomsten zelf door te 
geven aan de SVB.

TOG-regeling
Bent u ouder of verzorger van een minderjarige met een PGB? Als u thuis een 
gehandicapt kind verzorgt, kunt u misschien een tegemoetkoming TOG krijgen 
(Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen). 
Kijk voor meer informatie op www.svb.nl/tog of bel naar (0475) 36 80 40.

Adressen en belangrijke
Instanties

SVB Servicecentrum PGB
U kunt bij ons terecht met vragen over trekkingsrecht en uw rechten en plichten 
als opdrachtgever of werkgever. U kunt ons bellen over uw salarisadministratie, 
ziekte of zwangerschap van uw zorgverlener, schadevergoeding en rechtsbijstand.

Telefoon: (030) 264 82 00
Fax: (030) 264 82 09
E-mail: pgb@svb.nl
www.svb.nl/pgb
Postadres: Postbus 8038, 3503 RA Utrecht

Heeft u andere vragen? Dan kunt u terecht bij één van de volgende instanties.

Zorgkantoor
Heeft u vragen over de aanvraag of de hoogte van uw budget? Of wilt u 
weten welke zorg u wel of niet mag inkopen? Neem dan contact op met het 
zorgkantoor in uw regio. Vraag het telefoonnummer op bij uw zorgverzekeraar. 
Of kijk op www.ciz.nl, daar vindt u een zoeker.

Gemeente
Heeft u een budget voor hulp bij het huishouden? Dit valt onder de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt met uw vragen terecht bij uw 
gemeente.

Belastingdienst
Draagt u zelf belasting af over het loon van uw zorgverlener? Bij de 
Belastingdienst kunt u terecht met vragen over loonheffing, premies 
werknemersverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet. U kunt er ook 
informatie krijgen over de belastingregels voor secundaire arbeidsvoorwaarden.

Telefoon: 0800 05 43
www.belastingdienst.nl
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UWV
Als uw zorgverlener zwanger is, beslist UWV of uw zorgverlener recht heeft op 
een zwangerschapsuitkering. Daarnaast kan uw zorgverlener met UWV te 
maken krijgen als hij of zij in aanmerking komt voor een WW- of WIA-uitkering. 
Telefoon: 0900 92 95
www.uwv.nl

UWV WERKbedrijf
Voor vragen over ontslag en voor het aanvragen van een ontslagvergunning 
kunt u terecht bij UWV WERKbedrijf (voorheen CWI). Kijk op www.werk.nl 
voor het telefoonnummer van de dichtstbijzijnde vestiging.

Belangenvereniging Per Saldo
Per Saldo is in Nederland de grootste belangenvereniging voor alle 
budgethouders. Per Saldo geeft informatie, advies en juridische 
ondersteuning aan haar leden.
Telefoon: (030) 230 40 66 
www.pgb.nl

TOG
Bent u ouder of verzorger van een minderjarige met een PGB? Voor ouders of 
verzorgers van een gehandicapt kind is er de tegemoetkoming 
onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG). Kijk voor 
meer informatie op www.svb.nl/tog of bel naar (0475) 36 80 40.

Begrippenlijst Afdrachten
Premies en loonheffing die de werkgever afdraagt aan de Belastingdienst.

Arbeidsovereenkomst
Een arbeidsovereenkomst moet voldoen aan drie eisen: de arbeid moet door 
uw zorgverlener persoonlijk worden verricht, u moet de zorgverlener een loon 
betalen en de zorgverlener moet bij u in dienst zijn. Dit laatste houdt in dat 
tussen u en uw zorgverlener een gezagsverhouding moet bestaan.

Arbeidstijdenwet
In de Arbeidstijdenwet staat hoeveel uur en op welke dagen uw zorgverlener 
mag werken en wanneer hij recht heeft op pauze of rusttijd. Die regels zijn er 
met het oog op gezondheid, veiligheid en welzijn, maar ook om werk, privé en 
zorgtaken te kunnen combineren. De regels gelden voor zorgverleners
Van achttien jaar en ouder. Voor jongeren tot achttien jaar gelden aparte regels. 
Ook gelden enkele speciale regels voor zwangere of pas bevallen vrouwen. Het 
is belangrijk dat u zelf in de gaten houdt of uw zorgverleners zich aan deze 
tijden houden. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/werktijden. 
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Arbodienst
Als u werkgever bent, bent u wettelijk verplicht om uw zorgverlener bij ziekte 
te begeleiden. Dit heet verzuimbegeleiding. De arbodienst helpt u hierbij. Het 
Servicecentrum PGB heeft voor u een contract afgesloten met een arbodienst. 
Deze neemt contact op met uw zorgverlener als u uw zorgverlener bij ons ziek 
heeft gemeld.

AWBZ
Algemene wet bijzondere ziektekosten.  

Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
Bedrag voor de Zorgverzekeringswet dat de zorgverlener betaalt als er 
opting-in is afgesproken.

Brutoloon
Het loon dat u afspreekt in de zorgovereenkomst is altijd een brutoloon. Van 
het brutoloon moet nog loonheffing worden afgehaald en afhankelijk van wat 
voor  zorgovereenkomst u heeft afgesproken, ook nog de bijdrage Zvw. Na 
aftrek van deze bedragen blijft het nettoloon over.

BTW
BTW is een afkorting van Belasting over Toegevoegde Waarde. BTW is 
omzetbelasting die een ondernemer over de omzet betaalt. Een zorgverlener 
die werkt op basis van een overeenkomst van opdracht, kan als ondernemer 
beschouwd worden. Het maakt niet uit of hij in dienst is van een zorginstelling, 
of freelancer is. Voor een groot aantal diensten die voorkomen bij een PGB 
hoeft de zorgverlener geen BTW te betalen. In de modelovereenkomsten 
leest u om welke diensten het gaat.

Budgethouder
De budgethouder is de persoon die van het zorgkantoor en/of van de 
gemeente een budget heeft toegekend gekregen.

DigiD
DigiD is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid. Met DigiD 
kunt u overheidszaken regelen via internet. Voor meer informatie of het 
aanvragen van een DigiD: www.digid.nl.

Familie in de eerste of tweede graad
Familie in de eerste of tweede graad: (groot)ouders, (klein)kinderen en hun 
echtgenoten, (schoon)zussen, broers of zwager. Is de budgethouder 
minderjarig? Dan moet u voor de keuze van de juiste zorgovereenkomst ook 
letten op de familieverhouding tussen de wettelijke vertegenwoordigers van 
de budgethouder (meestal de ouders) en de zorgverleners.
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Gezagsverhouding
Een gezagsverhouding betekent dat u bepaalt welk werk moet worden 
gedaan en dat u de beslissingen neemt. Is uw zorgverlener een (groot)ouder, 
(klein)kind, of broer of zus? Dan is er meestal geen sprake van een 
gezagsverhouding tussen u en uw zorgverlener.

Indicatie
Voordat u een persoonsgebonden budget krijgt, wordt gekeken hoeveel zorg 
u nodig heeft. Dit noemt men indiceren. De uitkomst hiervan wordt indicatie 
genoemd.

Inhoudingsplichtig
Bij een arbeidsovereenkomst voor vier of meer dagen per week bent u als 
werkgever verplicht loonheffing in te houden en af te dragen aan de 
Belastingdienst. Hiernaast bent u ook premieplichtig (zie bij ‘Premieplicht’). 
als u en uw zorgverlener kiezen voor opting-in, gaat u de verplichting aan
om loonheffing in te houden en af te dragen.

Jaaropgave
Als u uw salarisadministratie heeft uitbesteed aan het Servicecentrum PGB, 
ontvangt u na afloop van het jaar twee jaaropgaven. Hierop kunt u zien 
hoeveel loon uw zorgverlener heeft ontvangen en hoeveel ingehouden is voor 
de Belastingdienst. Een exemplaar geeft u aan uw zorgverlener.

Loonbelasting (loonheffing)
Belasting op het loon of salaris die door de werkgever wordt ingehouden.

Loonkosten
Het brutoloon dat u met de zorgverlener afspreekt, het werkgeversdeel van 
de premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zvw zijn 
samen de totale loonkosten. Eventueel aangevuld met andere vergoedingen 
die u met uw zorgverlener afspreekt, zoals reiskostenvergoeding.

Loonstrook
Als u uw salarisadministratie heeft uitbesteed aan het Servicecentrum PGB, 
ontvangt u vooraf aan de salarisbetaling twee loonstroken. Hierop ziet u het 
brutoloon, het bedrag dat is ingehouden voor de Belastingdienst en het 
nettoloon. Een exemplaar geeft u aan uw zorgverlener.

Minimumloon
Als werkgever bent u verplicht om uw werknemer ten minste een wettelijk 
minimumloon te geven. Het wettelijk minimumloon wordt van tijd tot tijd 
opnieuw vastgesteld door de overheid. De actuele bedragen kunt u vinden op 
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www.svb.nl/pgb, of u kunt ons hierover bellen. Als de overheid de bedragen 
verhoogt, passen wij de bedragen automatisch aan voor budgethouders voor
wie wij de salarisadministratie doen en die het wettelijk minimumloon betalen.

Modelovereenkomst
Een standaard overeenkomst waarin alle afspraken staan, zodat u niet zelf een 
zorgovereenkomst hoeft op te stellen. Op www.svb.nl/pgb vindt u verschillende 
modelovereenkomsten waar u gebruik van kunt maken: arbeidsovereenkomst, 
overeenkomst van opdracht met partner of familielid, freelancer of zorginstelling.

Nettoloon
Zie brutoloon.

Onbepaalde tijd
Er is geen einddatum afgesproken in de zorgovereenkomst.

Opting-in
Een afspraak tussen de budgethouder en de zorgverlener, die inhoudt dat de 
budgethouder op het brutoloon van de zorgverlener loonheffing inhoudt en 
afdraagt terwijl dit niet verplicht is. Door te kiezen voor opting-in ontstaat die 
verplichting alsnog.

Persoonsgebonden budget (PGB)
Als u voor zorg bent geïndiceerd, kunt u een PGB krijgen. Met een PGB koopt 
u zelf zorg in. Een PGB voor AWBZ-zorg krijgt u van het zorgkantoor. Een PGB 
voor hulp in het huishouden valt onder de Wmo en kunt u aanvragen bij uw 
gemeente.

Premieplicht
Bij een arbeidsovereenkomst voor vier of meer dagen per week bent u als 
werkgever verplicht om premies te berekenen en af te dragen voor de 
werknemersverzekeringen (WW, WIA en Ziektewet). U als werkgever moet 
deze premies betalen.

Premies werknemersverzekeringen
Heffingen op loon en inkomsten waarmee door de overheid geregelde 
verzekeringen en sociale voorzieningen gefinancierd worden.

Rechtsbijstandverzekering
Het Servicecentrum PGB heeft voor alle budgethouders die gebruik mogen 
maken van onze dienstverlening een collectieve rechtsbijstandverzekering 
afgesloten. Hier kunt u een beroep op doen als u een conflict heeft met de 
zorgverlener of zorginstelling.
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Salarisadministratie
Met uw PGB kunt u zelf zorgverleners in dienst nemen. U wordt dan werkgever 
of opdrachtgever van deze zorgverleners. Vanaf dat moment bent u verplicht 
om een salarisadministratie bij te houden. U kunt ervoor kiezen om uw 
salarisadministratie uit te besteden aan het Servicecentrum PGB.

Servicecentrum PGB
Het Servicecentrum PGB is een kantoor van de Sociale Verzekeringsbank. Het 
Servicecentrum PGB ondersteunt, in opdracht van het College voor 
zorgverzekeringen (CVZ) en gemeenten die een contract hebben met het 
Servicecentrum PGB, budgethouders bij werkgevers- en opdrachtgeverstaken. 
Maakt u gebruik van trekkingsrecht? Dan staat het budget op de rekening van 
Servicecentrum PGB.

Toekenningsbeschikking
Van het zorgkantoor of de gemeente ontvangt u een (toekennings)beschikking 
waarop staat dat u recht heeft op een persoonsgebonden budget.

Trekkingsrecht
Trekkingsrecht betekent dat een geldbedrag op de rekening van een andere 
instantie gestort wordt. Zo komt uw PGB op de rekening van Servicecentrum 
PGB te staan. De uitbetalingen gaan dan via Servicecentrum PGB. U blijft zelf 
verantwoordelijk voor de uitgaven.

Urenbriefjes
Als vooraf niet vaststaat op hoeveel uren en dagen uw zorgverlener per week 
werkt, dan vult u na afloop van de maand de gewerkte uren in op een 
urenbriefje. U krijgt urenbriefjes toegestuurd als u uw salarisadministratie aan 
het Servicecentrum PGB heeft uitbesteed en u heeft een uurloon afgesproken 
met uw zorgverlener. Of u regelt dit via Mijn PGB.

Uurloon
Een bedrag dat u per uur met uw zorgverlener afspreekt. Dit loon wordt 
vervolgens vermenigvuldigd met de gewerkte uren, zodat u weet wat u uw 
zorgverlener moet betalen. Als u vooraf niet weet hoeveel uren uw 
zorgverlener komt werken, dan spreekt u een uurloon af.

Vakantie-uren
Bij een arbeidsovereenkomst heeft uw zorgverlener recht op vakantie-uren.

Vaststellingsovereenkomst
Een overeenkomst waarin de budgethouder en de zorgverlener aangeven dat de 
arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. U gebruikt deze overeenkomst wanneer 
de arbeidsovereenkomst niet kan worden voortgezet. Bijvoorbeeld wegens een 
conflict of als de budgethouder niet meer genoeg budget van het zorgkantoor/ 
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gemeente krijgt om de zorgverlener te betalen. Een invulexemplaar van deze 
vaststellingsovereenkomst is op te vragen bij het Servicecentrum PGB.

Verantwoording
Over uw persoonsgebonden budget moet er verantwoording afgelegd 
worden aan uw zorgkantoor en/of gemeente. 

Verklaring Arbeidsrelatie van het type ‘winst uit onderneming’
Met een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR-Wuo) van het type ‘winst uit 
onderneming’ kan uw zorgverlener aantonen dat hij of zij een freelancer is. De 
VAR kan door uw zorgverlener bij de Belastingdienst worden aangevraagd En 
is in principe één kalenderjaar geldig. U moet een kopie van de verklaring Bij 
uw administratie bewaren. U weet dan zeker dat u geen loonheffing en 
premies voor de werknemersverzekeringen (WW, WIA, ziektewet) hoeft in te 
houden en af te dragen. Als u uw salarisadministratie aan ons heeft 
uitbesteed, stuur ons dan een kopie van de Var-Wuo.

Vertegenwoordiger
Een vertegenwoordiger is iemand die namens u contact met ons onderhoudt 
met Servicecentrum PGB. Zo mag een vertegenwoordiger bijvoorbeeld 
namens u zorgovereenkomsten ondertekenen. Bij uitbesteding van uw 
salarisadministratie aan het Servicecentrum PGB geeft u met een eenmalige 
machtiging aan dat iemand anders uw zaken regelt. Als de budgethouder 
minderjarig is of onder bewind of curatele staat, dan spreken wij van wettelijke 
vertegenwoordiging. De wettelijke vertegenwoordiger is automatisch degene 
die de zaken van de budgethouder behartigt.

Verzuimbegeleiding
Zie Arbodienst.

Volksverzekeringen
Verzekeringen die voor iedereen verplicht zijn, zoals AOW, Anw en AWBZ.  
De premie hiervoor zit in de loonheffing verwerkt.

Werkgever
Werkgever bent u als u met een zorgverlener een arbeidsovereenkomst heeft 
afgesloten.

Werkgeversdeel premies werknemersverzekeringen
Gedeelte van premies werknemersverzekeringen (bijvoorbeeld WW of WIA) 
dat door de werkgever wordt bekostigd.

Werkgeversgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw)
Bedrag voor de Zorgverzekeringswet dat de werkgever of budgethouder 
betaalt als een zorgverlener op vier dagen of meer werkt en een 
arbeidsovereenkomst heeft.
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Wmo
Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo regelt onder meer het budget 
voor hulp bij het huishouden en wordt uitgevoerd door gemeenten.

Zorginstelling
Een zorginstelling is een instelling waarbij u zorg in kunt kopen. Bijvoorbeeld 
een thuiszorginstelling.

Zorgkantoor
Het zorgkantoor verstrekt het AWBZ-persoonsgebonden budget.

Zorgovereenkomst
Spreekt u met een zorgverlener af dat hij/zij voor u komt werken? Zet dan alle 
afspraken op papier. Het Servicecentrum PGB heeft voor u (afhankelijk van uw 
situatie) modelovereenkomsten die u kunt gebruiken. De afspraken staan hier 
al grotendeels in. U hoeft alleen samen met uw zorgverlener in te vullen wat 
nog niet is afgesproken, zoals de werktijden en het loon.

Zorgverlener
De zorgverlener (opdrachtnemer, werknemer) verricht op basis van een 
zorgovereenkomst werkzaamheden voor de budgethouder die worden 
bekostigd uit het persoonsgebonden budget.

Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de 

fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen 

van het leven. Als kind, als ouder, als nabestaande. 

Schoolgaand, werkend of gepensioneerd. Dan keert de SVB 

uit. Beheert ze, verzorgt ze. Doelmatig, rechtmatig en 

geruisloos. Voor het leven.
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