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(Onder het voorbehoud van parlementaire goedkeuring)
1. Tarieven 2009
De tarieven 2009 zijn voor het PGB-AWBZ
met 3,9% verhoogd. Bij dit
informatiebulletin ontvangt u een tabel
met de nieuwe tarieven.
Als u bent geïndiceerd voor langdurig
verblijf is uw budget in 2008 misschien
opgehoogd met een ‘budgetgarantie’. Als
dat het geval is, wordt uw PGB in 2009 met
1,9% verhoogd.
2. Eigen bijdrage
Als de Eerste Kamer instemt met de Wet
tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten dan wordt de eigen
bijdrage verlaagd. Maar het zorgkantoor
kan en mag nu nog geen rekening houden
met dit wetsvoorstel. In de
toekenningsbeschikking 2009 zal daarom
eerst nog een voorlopige eigen bijdrage
staan opgenomen. In de loop van 2009
ontvangt u een beschikking met de
definitieve eigen bijdrage. Bijgevoegd
ontvangt u een rekenhulp waarin al
rekening is gehouden met deze wet. U
kunt daarmee zelf uw definitieve eigen
bijdrage voor 2009 berekenen.
3. Ondersteunende en activerende
begeleiding
De staatssecretaris van VWS heeft besloten
om de functies ‘ondersteunende
begeleiding’ en ‘activerende begeleiding’
met ingang van 1 januari 2009 te
vervangen door de nieuwe functie
‘begeleiding’.
Begeleiding geldt vanaf 1 januari 2009
alleen voor mensen met matige/zware

beperkingen voor wie anders de
zelfredzaamheid in het geding komt.
Hiervan is sprake als het risico dreigt dat
iemand verwaarloost zonder deze
begeleiding. Met deze begeleiding zijn
mensen (langer) in staat om thuis te
blijven wonen. Opname in een instelling
kan dan worden voorkomen.
Verder wordt een gedeelte van de functie
‘activerende begeleiding’ overgebracht
naar de functie ‘behandeling’. Voor die
functie kunt u geen PGB krijgen.
Er is in 2009 nog sprake van algemeen
overgangsrecht. Voor bepaalde groepen
budgethouders is er in 2009 ook nog
sprake van specifiek overgangsrecht.
4. Algemeen overgangsrecht 2009
Op het algemeen overgangsrecht bestaan
een aantal uitzonderingen. Deze
uitzonderingen staan in paragraaf 5.
Als u een indicatiebesluit heeft voor de
functies ondersteunende en/of activerende
begeleiding dan houdt u in 2009 nog recht
op een PGB voor ondersteunende en/of
activerende begeleiding tot het einde van
de duur van uw indicatie-besluit. Het
overgangsrecht eindigt op 31 december
2009.

Einde indicatiebesluit in 2009
Als uw indicatiebesluit in de loop van 2009
eindigt, of als u zelf om een nieuwe
indicatie vraagt, dan zal het indicatieorgaan (het CIZ of Bureau Jeugdzorg) in
2009 een nieuw indicatiebesluit afgeven.
In dat indicatiebesluit zal staan of u
geïndiceerd bent voor de nieuwe functie
begeleiding.
Als u op dat moment niet wordt
geïndiceerd voor de nieuwe functie
begeleiding dan wordt uw oude
indicatiebesluit voor ondersteunende en
activerende begeleiding tijdelijk verlengd.
Daarbij gelden de volgende
‘gewenningsperioden’:
- 6 maanden: als uw indicatiebesluit
eindigt tussen 1 januari en 30 juni
2009.
- 3 maanden: als uw indicatiebesluit
eindigt tussen 1 juli en 30 september
2009.
- tot 31 december 2009: als uw
indicatiebesluit eindigt tussen 1
oktober en 31 december 2009.
Hierdoor heeft u tijd om u voor te bereiden
op de nieuwe situatie.
Einde indicatiebesluit ná 2009
Ook als uw indicatiebesluit doorloopt tot
ná 1 januari 2010, zal het indicatie-orgaan
in de loop van 2009 een nieuw
indicatiebesluit nemen. Vanwege het grote
aantal herindicaties zullen die besluiten in
de loop van het jaar worden afgegeven.
Dat nieuwe indicatiebesluit zal ingaan op
1 januari 2010, ook als het besluit eerder
wordt genomen.
5. Uitzonderingen
In deze paragraaf staan de uitzonderingen
op het in paragraaf 4 beschreven
algemene overgangsrecht.
In uw indicatiebesluit staat de ‘grondslag’
vermeld waarop u geïndiceerd bent. Als in
uw indicatiebesluit meerdere grondslagen
staan vermeld, dan vervallen alleen de
hieronder genoemde grondslagen. Het kan
dan zijn dat uw PGB doorloopt op basis
van de andere grondslag(en).

a. Ondersteunende begeleiding in uren op
de grondslag somatiek
Als u bent geïndiceerd voor
ondersteunende begeleiding in uren op de
grondslag somatiek dan is, in tegenstelling
tot eerdere berichtgeving, het algemene
overgangsrecht op u van toepassing.
b. Ondersteunende begeleiding in uren op
de grondslag psychosociaal
Als u bent geïndiceerd voor
ondersteunende begeleiding in uren op de
grondslag psychosociaal dan eindigt uw
PGB voor deze functie op 31 december
2008. Ook als in uw indicatiebesluit een
latere einddatum staat.
c. Ondersteunende begeleiding in
dagdelen op de grondslag
psychosociaal
Als u bent geïndiceerd voor
ondersteunende begeleiding in dagdelen
op de grondslag psychosociaal dan loopt
uw PGB in 2009 door tot het einde van de
duur van het indicatiebesluit. De
gewenningsperiode is niet op u van
toepassing.
d. Persoonlijke verzorging op de
grondslag psychosociaal
Als u bent geïndiceerd voor persoonlijke
verzorging op de grondslag psychosociaal
dan loopt uw PGB in 2009 door tot het
einde van de duur van het indicatiebesluit.
De gewenningsperiode is niet op u van
toepassing.
e. Activerende begeleiding op de
grondslag psychiatrie
Als u bent geïndiceerd voor activerende
begeleiding op de grondslag psychiatrie
dan loopt, in tegenstelling tot eerdere
berichtgeving, uw PGB in 2009 door tot het
einde van de duur van het indicatiebesluit.
Verder valt u in 2009 onder het algemene
overgangsrecht.
f. Verpleging op de grondslag psychiatrie
Als u bent geïndiceerd voor verpleging op
de grondslag psychiatrie dan eindigt uw
PGB voor deze functie op 31 december
2008. Ook als in uw indicatiebesluit een
latere einddatum staat.

6. PGB en langdurig verblijf
Als u bent geïndiceerd voor langdurig
verblijf is uw budget in 2008 misschien
opgehoogd met een ‘budgetgarantie’. Als
dat het geval is, wordt uw PGB in 2009 niet
met 3,9% verhoogd maar met 1,9%.
Als u ná 1 januari 2009, na herindicatie,
wordt geïndiceerd voor langdurig verblijf,
dan kunt u, vanaf dat moment, uw PGB ook
gebruiken voor de betaling van
huishoudelijke hulp.

10. Servicebericht
Het "Servicebericht" is een nieuwsbrief
waarin het SVB Servicecentrum PGB u
informeert over veranderingen per
1 januari 2009. U ontvangt dit
Servicebericht uiterlijk 17 december 2008.
Als u het Servicebericht op 17 december
nog niet ontvangen hebt, dan kunt u een
exemplaar opvragen bij het SVB
Servicecentrum PGB
(tel.: 030 - 26 48 200).

7. Verantwoordingsformulier 2009
De verantwoordingsformulieren voor het
voor 2009 toegekende PGB mogen alleen
nog maar worden ondertekend door de
budgethouder of de wettelijk
vertegenwoordiger (ouder,voogd, curator,
bewindvoerder). Als het
verantwoordingsformulier door iemand
anders wordt ondertekend, bv. een
bemiddelingsorganisatie, dan mag het
zorgkantoor het verantwoordingsformulier
niet in behandeling nemen.

11. Meer informatie

8. Verantwoordingsformulier 2008
Denkt u eraan dat u uw (laatste)
verantwoordingsformulier 2008 vóór
donderdag 12 februari 2009 opstuurt?
Als u uw verantwoordingsformulier niet op
tijd instuurt stopt het zorgkantoor vanaf
1 april 2009 de betaling van uw PGB. Vraag
daarom aan uw zorgverleners om hun nota
over december op tijd aan u toe te sturen.
9. Opgaafformulier Belastingdienst
Voor iedere zorgverlener die u in 2008
vanuit uw PGB hebt betaald, moet u een
opgaafformulier invullen voor de
Belastingdienst. Ook de opgaafformulieren
voor de Belastingdienst moet u vóór
donderdag 12 februari 2009 naar het
zorgkantoor opsturen.
Het zorgkantoor stuurt de
opgaafformulieren dan door naar de
Belastingdienst.
Heeft u geen opgaafformulier meer? U
kunt ze opvragen bij het zorgkantoor. Let
op: u hoeft geen opgaafformulier in te
sturen voor zorgverleners voor wie de SVB
de salarisadministratie volledig verzorgt.

Zorgkantoor
Algemene vragen over de regeling PGBAWBZ: aanvraag, toekenningsbeschikking,
bevoorschotting en verantwoording.
SVB Servicecentrum PGB
Modelovereenkomsten, collectieve
verzekeringen (rechtsbijstand, WA,
loondoorbetaling bij ziekte) en advies op
het gebied van arbeidsrecht.
Telefoon: (030) 26 48 200.
Internet: www.svb.nl/pgb.
Per Saldo
Per Saldo is de vereniging van
budgethouders in Nederland.
Telefoon: (0900) 742 48 57
Internet: www.pgb.nl
Belastingdienst
Vragen over loonbelasting en premies
volksverzekeringen.
Telefoon: 0800 – 0543.
Internet: www.belastingdienst.nl.
Indicatiestelling
Het CIZ verzorgt de indicatiestelling:
www.ciz.nl.
Het Bureau Jeugdzorg zorgt voor de
indicatiestelling van jeugdigen (jonger dan
18 jaar) met een psychiatrische
aandoening:
www.bureaujeugdzorg.info/debuurt
Uw gemeente
Voor vragen over de Wet maatschappelijke
ondersteuning (WMO) (daaronder valt ook
het PGB voor hulp bij het huishouden).
Uw zorgverzekeraar
Voor vragen over een PGB voor
hulpmiddelen bij een visuele handicap en
voor op genezing gerichte geestelijke
gezondheidszorg.

Dit informatiebulletin is een uitgave van het College voor zorgverzekeringen
(www.pgb.cvz.nl)

Tarieven PGB-AWBZ 2009
Alle bedragen zijn jaarbedragen.
Op de tarieven voor persoonlijke verzorging en verpleging wordt voor budgethouders ouder dan
18 jaar een eigen bijdrage in mindering gebracht.
Ondersteunende begeleiding

Persoonlijke verzorging

Uren

Dag (zonder vervoer)

Klasse Uren per
week

Dag (met vervoer)

Tarief
per jaar

Klasse/
dagdelen

Tarief per
jaar

Klasse/
dagdelen

Tarief
per jaar

Klasse Uren per
week

Tarief per
jaar

1.837

1

2.387

1

2.676

1

0- 1,9

1.471
4.414

1

0- 1,9

2

2- 3,9

5.512

2

4.776

2

5.352

2

2- 3,9

3

4- 6,9

10.105

3

7.163

3

8.028

3

4- 6,9

8.089

4

7- 9,9

15.617

4

9.552

4

10.705

4

7- 9,9

12.502

5 10-12,9

21.126

5

11.939

5

13.381

5 10-12,9

16.914

6 13-15,9

26.639

6

14.327

6

15.481

6 13-15,9

21.327

7 16-19,9

33.066

7

16.715

7

18.158

7 16-19,9

26.474

8 20-24,9

41.335

8

19.103

8

20.544

8 20-24,9

33.092

9

21.491

9

22.933

Activerende begeleiding

Verpleging

Uren

Dag (zonder vervoer)

Klasse Uren per
week

Dag (met vervoer)

Tarief
per jaar

Klasse/
dagdelen

Tarief per
jaar

Klasse/
dagdelen

Tarief per
jaar

Klasse Uren per
week

Tarief per
jaar

1

0- 1,9

2.818

1

2.745

1

3.034

0

0- 0,9

1.269

2

2- 3,9

8.452

2

5.491

2

6.068

1

1- 1,9

3.787

3

4- 6,9

15.498

3

8.235

3

9.102

2

2- 3,9

7.570

4

7- 9,9

23.951

4

10.982

4

12.134

3

4- 6,9

13.877

5

13.727

5

15.168

4

7- 9,9

21.450

6

16.473

6

17.627

5 10-12,9

29.017

7

19.217

7

20.661

6 13-15,9

36.589

8

21.963

8

23.407

7 16-19,9

45.421

9

24.708

9

26.151

Begeleiding
Uren

Dag (zonder vervoer)

Klasse Uren per
week

Dag (met vervoer)

Tarief
per jaar

Klasse/
dagdelen

Tarief per
jaar

Klasse/
dagdelen

Tarief per
jaar

1

0- 1,9

1.848

1

2.404

1

2.641

2

2- 3,9

5.739

2

4.809

2

5.281

3

4- 6,9

10.603

3

7.213

3

7.922

4

7- 9,9

16.439

4

9.617

4

10.562

5 10-12,9

22.275

5

12.022

5

13.203

6 13-15,9

28.112

6

14.426

6

15.607

7 16-19,9

34.921

7

16.830

7

18.011

8 20-24,9

43.675

8

19.234

8

20.415

9

21.639

9

22.820

Tijdelijk verblijf: € 100 per etmaal

Als het aantal geïndiceerde uren of dagdelen hoger is dan de bovengrens van de bovenste klasse,
dan wordt het tarief van de hoogste klasse verhoogd met het volgende bedrag:
Klasse 1 vermenigvuldigd met het aantal uren of dagdelen waarmee de bovengrens van de
hoogste klasse wordt overschreden.
Uitzondering 1: bij verpleging 'klasse 1' vervangen door '€ 2.529'.
Uitzondering 2: bij (ondersteunende en activerende) begeleiding met vervoer wordt deze
verhoging gebaseerd op klasse 1 van (ondersteunende en activerende) begeleiding zonder
vervoer.

P O S TA D R E S

Postbus 320
1110 ah Diemen

Rekenhulp
Deze rekenhulp is bedoeld voor uw eigen informatie. U hoeft de ingevulde rekenhulp dus niet op te
sturen naar het zorgkantoor. (Onder het voorbehoud van parlementaire goedkeuring.)

Eigen bijdrage PGB AWBZ 2009
1. Wat is het jaarbedrag voor persoonlijke verzorging?
2. Wat is het jaarbedrag voor verpleging?

e

x 33% =

e

x 20% =

e

e

+/+

3. Tel de bedragen 1 en 2 bij elkaar op. Dit is uw zorgafhankelijk maximum.

e

e

4. Wat was uw verzamelinkomen in 2007?
5. Wat was het verzamelinkomen in 2007 van uw partner?

e

+/+

6. Tel de bedragen 4 en 5 bij elkaar op
e

7. Woont u samen met een partner?
Ja

Nee

Bent u allebei ouder dan 65 jaar?

Bent u ouder dan 65 jaar?

Ja: vul in:

e

20.431

Nee: vul in:

e

26.535

Ja: vul in:

e

14.812

Nee: vul in:

e

21.703

e

-/e

8. Trek het bedrag 7 af van het bedrag 6 (maar nooit minder dan 0)

e

9. Vermenigvuldig het bedrag van 8 met 15%
10. Woont u samen met een partner?
Ja: vul in:

e

320,68

Nee: vul in:

e

224,21

e

+/+

11. Tel de bedragen 9 en 10 bij elkaar op. Dit is uw inkomensafhankelijk maximum.

12. Vergelijk regel 3 en regel 11 met elkaar en vul het laagste bedrag in:
13. Vermenigvuldig het bedrag van regel 12 met 0,67.

e

e

e

Dit is de eigen bijdrage die het zorgkantoor, op jaarbasis, op uw PGB in
mindering zal brengen.

Deze rekenhulp is een uitgave van het College voor zorgverzekeringen. Aan deze rekenhulp kunnen
geen rechten worden ontleend.

