
 
 

 

 

 

 

PGB-beleidsregels vanaf 1 januari 2017 
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1. Wanneer de cliënt de individuele voorziening/maatwerkvoorziening in de vorm van 

een PGB wenst te ontvangen wordt gewerkt met een budgetplan. In het budgetplan 

onderbouwt de cliënt waarom zorg in natura niet passend is (Jeugdwet), dan wel 

waarom de cliënt kiest voor een PGB (Wmo). In het budgetplan geeft de cliënt 

tevens aan hoe hij het budget wil gaan besteden, hoe de kwaliteit van de zorg/hulp 

gewaarborgd wordt en hoe de hulp wordt gecontinueerd bij afwezigheid van 

hulpverlener door bijvoorbeeld ziekte of verlof.   

 

2. Indien meerdere personen uit een huishouden ondersteuning nodig hebben en 

hiervoor een PGB wensen, wordt er een budgetplan voor het gehele huishouden 

gemaakt en wordt bekeken hoe bepaalde ondersteuningsvormen gecombineerd en 

afgestemd kunnen worden. 

 

De cliënt wordt bekwaam geacht om een PGB te beheren als:  

 

3. hij in staat is de eigen situatie te overzien, zelf de zorg te kiezen, te regelen en aan 

te sturen en de kwaliteit en voortgang van de zorg te bewaken 

en 

4. hij goed op de hoogte is van de rechten en plichten die horen bij het beheer van een 

PGB en in staat is de aan het PGB verbonden taken op een verantwoorde wijze uit 

te voeren. Deze taken omvatten onder andere het afsluiten van een 

zorgovereenkomst, het nakomen van werkgeversverplichtingen en het afleggen van 

verantwoording over de besteding van het PGB.  

 

5. Bij de beoordeling van de PGB-bekwaamheid van de cliënt wordt gebruik gemaakt 

van de PGB-test zoals deze wordt aangeboden door Per Saldo. 

  



 

6. De volgende omstandigheden kunnen aanleiding vormen om geen PGB toe te  

kennen vanwege onbekwaamheid, wanneer de cliënt niet beschikt over een netwerk 

dat dit kan compenseren: 

 schuldenproblematiek; 

 gok- of drugsverslaving; 

 aangetoonde fraude, minder dan 5 jaar geleden; 

 sterke vergeetachtigheid/verstandelijke beperking/psychische stoornis  

 analfabetisme of onvoldoende taal- of rekenvaardig 

 het leiden van een zwervend bestaan 

 

7. Wanneer de cliënt een vertegenwoordiger heeft om zijn belangen ten aanzien van 

het PGB te behartigen en de aan het PGB verbonden taken uit te voeren, stelt het 

college aan deze persoon dezelfde eisen als aan de cliënt. 

 

8. Beheer van het PGB mag niet worden uitgevoerd door de hulpverlener die ook uit 

het PGB wordt betaald, tenzij dit 1e of 2e graads familie is.  

 

9. Wanneer de gekwalificeerde hulpverlener zich (nog) niet kan registreren in het 

Kwaliteitsregister Jeugd wordt beoordeeld of de hulp van goed niveau is. 

Beoordeeld wordt of de hulpverlener beschikt over de juiste kwalificaties die relevant 

zijn voor het verlenen van de betreffende ondersteuning. Onder juiste kwalificaties 

kan worden verstaan: in het bezit van relevante diploma’s en aangesloten zijn bij 

een beroepsvereniging. 

Daarnaast geldt voor elke gekwalificeerde hulpverlener: 

 maakt gebruik van een hulpverleningsplan en stelt dit periodiek bij. 

 heeft een systeem voor het bewaken, beheersen en verbeteren van de 

kwaliteit; 

 beschikt over een VOG voor alle medewerkers; 

 houdt zich aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; 

 heeft een meldplicht calamiteiten en geweld; 

 stelt een vertrouwenspersoon in de gelegenheid zijn taak uit te oefenen; 

 beschikt over een klachtenregeling. 

Om de kwaliteitseisen te waarborgen wordt bij het budgetplan een ondertekende 

verklaring omtrent de kwaliteit en effectiviteit van de gekwalificeerde hulpverlener 

toegevoegd. In deze verklaring verklaart de hulpverlener dat en hoe hij aan de 

kwaliteitseisen voldoet.  

  



 

 

 

10. Een PGB kan worden besteed aan het inhuren van iemand uit het sociaal netwerk 

als aan onderstaande voorwaarden is voldaan: 

 de inzet van het sociaal netwerk leidt tot minimaal gelijkwaardige 

ondersteuning 

 de personen uit het sociaal netwerk die de hulp gaan verlenen, hebben zich 

voldoende op de hoogte gesteld van de verantwoordelijkheden die aan het 

bieden van ondersteuning en jeugdhulp verbonden zijn, en  

 er is bij de personen uit het sociaal netwerk die de hulp gaan verlenen geen 

sprake van dreigende overbelasting. 

 

11. Voor jeugdhulp geldt dat alleen de individuele voorzieningen van begeleiding en 

persoonlijke verzorging zich lenen voor inzet van een persoon uit het sociale 

netwerk. 

 

12. Van alle hulpverleners die uit het PGB worden betaald, gekwalificeerd of uit het 

sociale netwerk, wordt verwacht dat zij afstemmen en samenwerken met andere 

hulpverleners die betrokken zijn bij de cliënt.  

 
13. Een gekwalificeerde hulpverlener die tot het sociale netwerk van de cliënt behoort, 

ontvangt maximaal het tarief voor een persoon uit het sociale netwerk als voor de 

ondersteuning die deze hulpverlener biedt geen kwalificaties nodig zijn. 

 

14. Een PGB kan niet kan worden ingezet bij een spoedeisende situatie.  

15. Bestedingen uit het PGB: er is geen verantwoordingsvrij bedrag. De volgende 

uitgaven mogen niet worden betaald uit het PGB: 

 Feestdagenuitkering  

 Kosten voor bemiddeling  

 Kosten voor het voeren van een pgb-administratie 

 Reiskosten voor een hulpverlener 

 Kosten voor het aanvragen van een VOG 

 Kosten voor het deelnemen aan overleggen in het kader van afstemmen en 

samenwerken met andere hulpverleners  

 Kosten voor ondersteuning bij het aanvragen en beheren van het pgb. 

 Kosten voor het lidmaatschap van Per Saldo 

 Kosten voor het volgen van cursussen over het pgb 

 Kosten voor het bestellen van informatiemateriaal 

 Alle zorg en ondersteuning die onder een andere wet dan de Jeugdwet of de 

Wmo vallen. 

 Alle zorg en ondersteuning die onder een algemene voorziening en/of 

algemeen gebruikelijke voorzieningen vallen. 

 Eigen bijdragen. 

 

16. Betaling vanuit een PGB is alleen op declaratiebasis mogelijk. 


