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Ik wil als zelfstandig zorgverlener 
werken. Kan dat?

Hoe kan ik als zelfstandig zorgverlener werken?
Een zelfstandig zorgverlener is niet in loondienst, maar:
• Werkt als zzp’er (zelfstandig ondernemer zonder personeel), of
• Werkt via de regeling dienstverlening aan huis. 

Zzp’er in de zorg
Als zzp’er neemt u opdrachten aan. Dat kan bij:
• Een budgethouder  

Budgethouders hebben een persoonsgebonden budget (pgb) om zelf zorg in te kopen. Zij kunnen u inhuren. U levert 
dan pgb-zorg. 

• Het zorgkantoor, zorgverzekeraar of de gemeente 
Deze instanties sluiten soms direct contracten af met zzp’ers. U levert dan zorg in natura. 

• Een zorgaanbieder 
Sommige zorgaanbieders huren zzp’ers in. Bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie of een bemiddelingsbureau. Het kan 
dan gaan om zorg in natura of pgb-zorg. 

Regeling dienstverlening aan huis
Levert u minder dan 4 dagen per week huishoudelijk werk of pgb-zorg bij iemand thuis? Dan kunt u deze regeling 
gebruiken. U bent dan niet in loondienst. Zie Rijksoverheid.nl voor informatie. 

Welke zorg kan ik geven als zelfstandig zorgverlener?

Vier zorgwetten
Als zelfstandig zorgverlener krijgt u te maken met de zorgwetten. Alle zorg en ondersteuning wordt geregeld vanuit een 
zorgwet. Er zijn vier zorgwetten: 
• De Jeugdwet (gemeente)
• De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (gemeente)
• De Zorgverzekeringswet (zorgverzekeraar)
• De Wet langdurige zorg (CIZ/zorgkantoor)

Welke wet geldt, hangt af van de precieze zorgvraag en situatie van de persoon die zorg nodig heeft. Als zorgverlener kunt 
u vanuit meerdere wetten betaald worden. 

Meer informatie over de zorgwetten staat op www.informatielangdurigezorg.nl. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dienstverlening-aan-huis/vraag-en-antwoord/ik-doe-huishoudelijk-werk-voor-iemand.-wat-kan-ik-afspreken
http://www.informatielangdurigezorg.nl/soorten-zorg
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Hoe wordt vastgesteld welke zorg iemand nodig heeft?
Zorg wordt aangevraagd door de persoon die zorg nodig heeft, zijn vertegenwoordiger of een gemachtigde. Een deskundige 
stelt vast welke zorg de persoon nodig heeft. Dit heet indicatiestelling of toegang tot zorg en ondersteuning. 

Is duidelijk welke zorg of ondersteuning iemand nodig heeft? Dan kiest hij de manier waarop de zorg georganiseerd wordt. 
Dit heet de leveringsvorm. Hij kan kiezen tussen: 
• zorg in natura (een zorgaanbieder regelt alles) 
• een persoonsgebonden budget (zelf zorg inkopen en zorgverlener aansturen). 

Mensen met een pgb hebben meer regie over hun zorg. Dat brengt ook veel werk met zich mee, zoals zorgverleners zoeken, 
contracten afsluiten, roosters maken. 

Zie ook: informatie voor cliënten over de aanvraag van zorg en pgb. 

Welke zorg kan ik geven vanuit een pgb?
Zelfstandige zorgverleners leveren vaak pgb-zorg. Iedere zorgwet heeft eigen regels over het pgb. 

Jeugdwet-pgb vanuit de gemeente
• Voor kinderen en jongeren die jeugdhulp nodig hebben. 
• Voorbeelden van jeugdhulp: begeleiding, persoonlijke verzorging en logeeropvang. Zie pgb.nl voor meer informatie. 

Wmo-pgb vanuit de gemeente
• Voor volwassenen die ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven. 
• Voorbeelden van ondersteuning: huishoudelijke hulp, zoals schoonmaken en boodschappen doen, en begeleiding.  

Zie pgb.nl voor meer informatie. 

Zvw-pgb vanuit de zorgverzekeraar (ook pgb verpleging verzorging genoemd)
• Voor volwassenen die persoonlijke verpleging en/of verzorging thuis nodig hebben.
• Voor kinderen en jongeren die verpleging thuis nodig hebben. 
• Voorbeelden van verzorging: hulp bij het opstaan, wassen en aankleden. Voorbeelden van verpleging: injecties geven, 

wondverzorging. Zie pgb.nl voor meer informatie. 

Wlz-pgb vanuit het zorgkantoor
• Bedoeld voor mensen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en 

mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of aandoening.
• Voorbeelden van Wlz-zorg: verpleging, verzorging, begeleiding, dagbesteding. Zie de Vergoedingenlijst pgb voor meer 

informatie. 

https://www.pgb.nl/pgb/jeugdwet/welke-zorg/
https://www.pgb.nl/pgb/wmo/welke-zorg/
https://www.pgb.nl/pgb/zvw/voor-wie-welke-zorg/
https://www.pgb.nl/pgb/pgb-vergoedingenlijst/
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Hoe start ik als zzp’er in de zorg?
Om zzp’er in de zorg te werken moet u een aantal stappen zetten: 
1. Schrijf u in bij de Kamer van Koophandel
2. Vul de vragenlijst in van de inspectie (IGJ) 
3. Voor verpleegkundigen: Schrijf u in het BIG-register in
4. Vraag een AGB-code aan
5. Toon aan dat u zelfstandige bent
6. Geef de juiste zorg  
7. Voldoe aan kwaliteitseisen
8. Bepaal uw prijs (reken het juiste tarief )
9. Stel algemene voorwaarden op
10. Regel uw verzekeringen
11. Meld uw bedrijf aan huis
12. Leg patiëntendossiers aan 
13. Meld kindermishandeling en huiselijk geweld

Een toelichting per stap staat op het Ondernemersplein.

Let op: een inschrijving van de Kamer van Koophandel betekent niet automatisch dat u ondernemer bent voor de 
Belastingdienst. Met de Ondernemerscheck van de Belastingdienst kunt u nagaan of u aan alle voorwaarden voldoet. 

https://ondernemersplein.kvk.nl/stappenplan-starten-als-zzper-in-de-zorg/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/checken-of-ik-ondernemer-ben-voor-de-inkomstenbelasting
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Ik wil professionele pgb-zorg 
geven. Waar krijg ik mee te maken?

Kwaliteitseisen voor professionele pgb-zorgverleners
De kwaliteitseisen zijn afhankelijk van het soort zorg dat u geeft. Ze gelden zowel voor zelfstandige pgb-zorgverleners, als 
voor zorgverleners die in dienst zijn van de budgethouder of een zorgorganisatie. 

Aan welke kwaliteitseisen moet pgb-zorg uit de Jeugdwet voldoen?
Geeft u jeugdhulp vanuit de Jeugdwet? Dan moet u voldoen aan deze eisen:
• U staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ-registratie) of BIG-register. 
• U heeft een actuele verklaring omtrent gedrag (VOG).
• De gemeente heeft u aangemeld bij het Inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd. 

Aan welke kwaliteitseisen moet pgb-zorg uit de Wmo voldoen?
In de Wmo staan de basis-eisen voor Wmo-ondersteuning. Iedere gemeente beschrijft uitgebreide eisen in een 
verordening. Die eisen gelden voor zorg in natura. Budgethouders met een Wmo-pgb mogen alleen goede zorg inkopen. 
De eisen daarvoor zijn meestal ongeveer hetzelfde als de eisen aan zorg in natura. 

Aan welke kwaliteitseisen moet pgb-zorg uit de Zvw of Wlz voldoen?
Zorg vanuit de Zorgverzekeringswet en vanuit de Wet langdurige zorg wordt ‘verzekerde zorg’ genoemd. Voor deze zorg 
geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Ook voor zzp’ers. De eisen hierin zijn:
• U heeft een kwaliteitssysteem. 
• U heeft een klachtenregeling.
• U leert van incidenten.
• U heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (geldt voor Wlz-zorg).
• U heeft ‘vergewisplicht’ als u een waarnemer of andere zorgverlener inschakelt. U moet controleren of die persoon 

geschikt is voor het werk.  
• Als u werkt met medische technologie: u bent in staat om de technologie te gebruiken (u bent bekwaam). En het 

onderhoud van de technologie is op orde.
• U meldt signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling aan Veilig Thuis.
• U geeft keuze-informatie aan de cliënt.

Uitgebreide informatie per eis staat in de handreiking Wkkgz voor zzp’ers van het ministerie van VWS. 

Registratie in het BIG-register is noodzakelijk als u voorbehouden handelingen verricht, zoals injectie toedienen of 
sondevoeding toedienen. 

https://skjeugd.nl/professionals/
https://www.bigregister.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/vog-aanvragen
https://www.toezichtsociaaldomein.nl/inspectieloket-sociaal-domein
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/08/08/handreiking-wkkgz-voor-zzp-ers
https://www.bigregister.nl/


Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport8 | Pgb-informatie voor zorgverleners

Waar vind ik de kwaliteitsstandaarden die voor mij gelden?
Voor professionele zorgverleners gelden verschillende kwaliteitsstandaarden. Een overzicht van kwaliteitsstandaarden staat 
op Zorginzicht. 

Wat is de rol van de Inspectie?
Inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg vanuit de Jeugdwet, Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg. Als er 
meldingen binnen komen over een zelfstandige zorgverlener, doet de Inspectie onderzoek. De Inspectie kan een aantal 
maatregelen nemen, zoals een aanwijzing of een bevel.

Administratieve eisen voor professionele pgb-zorgverleners

Welke inschrijvingen zijn verplicht?
Als zelfstandige zorgverlener moet u zich:
• Inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
• Melden bij de Inspectie als u zorg vanuit de Zorgverzekeringswet en/of Wet langdurige zorg gaat geven.
• Inschrijven in het BIG-register als dat voor uw beroep geldt. Om de 5 jaar moet u zich herregistreren. Per functie en 

beroep gelden werkervarings- en scholingseisen. 

Heb ik een AGB-code nodig? 
Iedere zorgaanbieder heeft een unieke code, de AGB-code. U heeft een AGB-code nodig om zorgovereenkomsten af te 
sluiten met de budgethouder. Dit geldt ook voor zelfstandige zorgverleners. Er is een speciale AGB-code voor zorgverleners 
die alleen pgb-zorg geven. 

U vraagt de AGB-code pgb aan bij Vektis. Zie ook de veelgestelde vragen over de AGB-code. 

Moet ik een zorgovereenkomst afsluiten?
Een zorgovereenkomst is een contract tussen u en de budgethouder. De budgethouder moet met elke zorgverlener een 
zorgovereenkomst afsluiten. In de zorgovereenkomst staan de afspraken over de zorg, de werktijden en de vergoeding.

Het is verplicht een modelovereenkomst van de SVB te gebruiken. Op de website van de SVB kunt u een zorgovereenkomst 
kiezen en downloaden. 
• zzp’ers: ‘zorgovereenkomst van opdracht’. 
• Bij de budgethouder in dienst: ‘zorgovereenkomst arbeidsovereenkomst’

Moet ik algemene voorwaarden hebben?
In de algemene voorwaarden staat wat uw cliënten van u mogen verwachten en andersom. Voor zzp’ers is het niet verplicht 
om algemene voorwaarden op te stellen. Het wordt wel aangeraden (zie Kamer van Koophandel). 

Beroepsverenigingen stellen het gebruik van algemene voorwaarden soms verplicht. 

Ben ik verzekerd?
Als zelfstandige bent u zelf verantwoordelijk voor verzekeringen tegen bedrijfsrisico’s. Denk aan arbeidsongeschiktheid en 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekeringen zijn niet verplicht. Meer informatie vindt u op 
Ondernemersplein. 

https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten?sortering=zorggebied
https://www.igj.nl/onderwerpen/maatregelen
https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven/
https://www.meldennieuwezorgaanbieders.nl/
https://www.bigregister.nl/
https://www.agbcode.nl/Content/AGB-registratie%20PGB
https://www.agbcode.nl/Content/AGB-registratie%20PGB
https://www.vektis.nl/support/veelgestelde-vragen#AGB-code
https://www.svb.nl/nl/pgb/een-zorgovereenkomst-afsluiten/kies-de-juiste-zorgovereenkomst
https://www.svb.nl/nl/pgb/een-zorgovereenkomst-afsluiten/kies-de-juiste-zorgovereenkomst
https://ondernemersplein.kvk.nl/algemene-voorwaarden-opstellen/
https://ondernemersplein.kvk.nl/bedrijfsverzekeringen/
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Taken en verantwoordelijkheden van zorgverlener en 
budgethouder
Bij pgb-zorg heeft de budgethouder (of zijn vertegenwoordiger) regie over de zorg. De budgethouder is uw opdrachtgever 
of werkgever. Hij wil bepaalt zelf hoe, waar, wanneer en van wie hij zorg krijgt.

Wat mag de budgethouder van u verwachten?
De budgethouder mag verwachten dat u: 
• Goede zorg levert. Zie hiervoor Kwaliteitseisen. 
• De administratie op orde heeft. Zie hiervoor Administratieve eisen. 
• Bewust kiest voor pgb-zorg, waarbij de budgethouder de regie houdt over de zorg.

Wat mag u van de budgethouder verwachten?
U mag verwachten dat de budgethouder ‘pgb-vaardig’ is. De organisatie die het pgb toekent, controleert dat. Pgb-vaardig 
houdt in dat de budgethouder:
• Overzicht kan houden over zijn eigen situatie. 
• Weet welke regels horen bij het pgb. 
• Een overzichtelijke pgb-administratie heeft. 
• Kan communiceren met de gemeente/zorgverzekeraar/zorgkantoor, de SVB en met u als zorgverlener. 
• Zelfstandig handelt en zelf voor zorgverleners kiest. 
• Zelf afspraken maakt, bijhoudt en zich eraan houdt. 
• Beoordeelt of de zorg die u geeft, goed is en bij hem past. 
• Zelf de zorg regelt met u en eventuele andere zorgverleners. 
• Ervoor zorgt dat u weet wat u moet doen. 
• Als werkgever of opdrachtgever kan optreden. 

Een toelichting hierop staat op Rijksoverheid.nl. 

Rechten van pgb-zorgverleners
Als professionele pgb-zorgverlener heeft u een aantal rechten. Het verschilt wel of u als zelfstandige werkt, of in dienst 
bent bij de budgethouder. Hieronder staan de belangrijkste rechten genoemd. 

Heb ik recht op loondoorbetaling en verlof?

Bent u in dienst bij de budgethouder? 
Wordt de budgethouder opgenomen in het ziekenhuis? Bij een pgb vanuit de Wlz krijgt u uw loon maximaal 2 maanden 
doorbetaald. Dat geldt niet voor de andere pgb’s.

Bent u zzp’er?
• U heeft geen recht op loondoorbetaling bij ziekte, betaald verlof of vakantie. 
• De budgethouder hoeft u niet te betalen als u zwangerschapsverlof neemt. U heeft misschien wel recht op een 

zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen. U kunt deze uitkering aanvragen bij UWV. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/pgb-vaardigheid
https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-zez-uitkering-voor-zwangere-zelfstandigen.aspx
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Bouw ik pensioen op?
Als zelfstandig zorgverlener bouwt u niet vanzelf een pensioen op. U kunt zelf een pensioenregeling afsluiten. 

Ben ik verzekerd voor conflicten of schade?
Voor juridisch advies bij arbeidsconflicten moet u zelf een rechtsbijstandverzekering afsluiten.

Bij schade is de budgethouder meestal verantwoordelijk. 
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Ik geef pgb-zorg. Wat moet ik 
regelen?

Zorgovereenkomst afsluiten met de budgethouder

Wat is een zorgovereenkomst?
Een zorgovereenkomst is een contract tussen u en de budgethouder. De budgethouder sluit met elke zorgverlener een 
zorgovereenkomst af. In de zorgovereenkomst staan zakelijke afspraken, zoals uw werktijden en uw vergoeding.

U moet een modelovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gebruiken. 

Welke zorgovereenkomst moet ik gebruiken?
• Voor zzp’ers: zorgovereenkomst ‘van opdracht’.
• Als u bij de budgethouder in dienst gaat: zorgovereenkomst ‘arbeidsovereenkomst’.
• Als familielid: zorgovereenkomst ‘met een partner of familie’. 

Zie Verschillende zorgovereenkomsten (website SVB) voor meer informatie. U kunt de overeenkomsten daar ook 
downloaden. De SVB controleert of de zorgovereenkomst goed is ingevuld. 

Wat is het verschil met een zorgbeschrijving?
Heeft uw budgethouder een pgb vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan moet u ook een zorgbeschrijving maken.  
Daarin staat welke zorg u geeft, wat u precies doet en wat het doel is van de zorg. Het zorgkantoor van de budgethouder 
geeft hierover meer informatie. 

Hoe mag het budget besteed worden?
Zie hiervoor: Welke zorg kan ik geven als zelfstandig zorgverlener?

Administratie van pgb-zorgverleners

Hoe moet ik declareren?

Heeft de budgethouder een pgb uit de Wmo, Jeugdwet of Wlz?
U declareert iedere maand de gemaakte uren bij de budgethouder. Dit kan digitaal via MijnPGB. U kunt ook op papier 
declareren. De SVB heeft daarvoor voorbedrukte urenbriefjes. 
• Zie Correct declareren voor de eisen aan uw declaraties.
• Stuur uw declaratie binnen 6 weken na afloop van de gewerkte maand naar de budgethouder. U kunt hiervoor 

voorbedrukte urenbriefjes van de SVB gebruiken. 

https://www.svb.nl/nl/pgb/een-zorgovereenkomst-afsluiten/kies-de-juiste-zorgovereenkomst
https://www.svb.nl/int/nl/pgb/informatie_voor_zorgverleners_en_zorginstellingen/correct_declareren/
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• De budgethouder stuurt uw declaratie binnen 4 weken naar de SVB. 
• De SVB controleert de declaratie. Als alles in orde is, betaalt de SVB u uit. 

Heeft u een vast maandloon afgesproken? Dan hoeft u niet te declareren. 

Heeft de budgethouder een pgb uit de zorgverzekering? 
U stuurt uw declaraties naar de budgethouder. De budgethouder heeft twee keuzes: 
• De budgethouder betaalt u zelf een bruto bedrag uit. 
• De SVB regelt de salarisadministratie voor de budgethouder. Dan krijgt u netto uitbetaald.

In beide gevallen controleert de zorgverzekeraar de declaraties. 

Meer informatie: website van de SVB of bij de zorgverzekeraar van de budgethouder.  

Moet ik werken in MijnPGB of PGB Portaal?

MijnPGB van de SVB
Veel budgethouders werken in MijnPGB, een persoonlijke pagina op de website van de SVB. Budgethouders kunnen hier: 
• Declaraties indienen en volgen
• Het budgetoverzicht bekijken
• Documenten insturen
• Gegevens van hun zorgverleners bekijken of wijzigen
• Ziekte, herstel of zwangerschap van hun zorgverleners doorgeven
• Loonstroken downloaden (als de SVB de salarisadministratie doet)

Als zorgverlener werkt u niet in MijnPGB. 

Het nieuwe PGB Portaal
Alle budgethouders met een pgb vanuit de Jeugdwet, Wmo en/of Wlz gaan over naar het nieuwe PGB Portaal. Een deel van 
de budgethouders werkt daar al in. Zie hiervoor: Overgang naar nieuw portaal. 
In het nieuwe portaal werken budgethouders, zorgverleners, zorgkantoren, gemeenten en de SVB samen in dezelfde 
digitale omgeving. Als zorgverlener kunt u in het nieuwe portaal:
• De zorgovereenkomst opstellen (samen met de budgethouder)
• Declaraties voorbereiden (de budgethouder dient ze in)
• De status van declaraties zien
• Persoonlijke gegevens wijzingen

U heeft hiervoor een AGB-code en VECOZO-certificaat nodig. Meer informatie vindt u op Mijnpgb.nl. 

Wat moet ik doen als er iets wijzigt in de zorg? 
Verandert er iets in de zorg die u verleent? Dan moet de budgethouder een wijziging in de zorgovereenkomst doorgeven. 
Soms is een nieuwe zorgovereenkomst nodig. 

Ook wijzigingen in uw persoonlijke gegevens geeft de budgethouder door. Als u werkt in het PGB Portaal kunt u zelf 
gegevens wijzigen. 

Meer informatie staat op de website van de SVB. 

https://www.svb.nl/nl/pgb
https://www.mijnpgb.nl/overgang-naar-nieuw-portaal
https://www.mijnpgb.nl/zorgverleners/aanvragen-agb-code-en-vecozo-certificaat
https://www.svb.nl/nl/pgb
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Uurtarief of loon voor pgb-zorgverleners

Wat krijg ik betaald?
U spreekt met de budgethouder af wat u betaald krijgt. Ieder pgb heeft regels over de vergoedingen.  

Formeel of informeel tarief
Ieder pgb kent een formeel en een informeel tarief. Het formele tarief is bedoeld voor professionele zorgverleners. Op de 
pagina Formeel en informeel tarief staat wanneer u het formele tarief mag rekenen. 

Bent u professioneel zorgverlener maar verzorgt u uw kind of een familielid? Dan geldt toch het informele tarief. 

Het informele tarief is in 2019: €20 (Wlz) of € 23,- (Zvw). Gemeenten stellen zelf het informele tarief vast. Dit verschilt per gemeente.

Vast maandloon of vaste maandvergoeding
• Voor pgb-zorg vanuit de Wlz kunt u een vast bedrag per maand afspreken. Dat kan alleen als u een vast aantal uren per 

maand werkt. 
• Geeft pgb-zorg vanuit de Jeugdwet of Wmo? Het verschilt per gemeente of een vast bedrag per maand toegestaan is. 
• Bij pgb-zorg vanuit de Zvw is een vast bedrag per maand niet mogelijk. 

Uurloon of uurtarief
Werkt u onregelmatige uren of is een vast bedrag per maand niet mogelijk? Dan spreekt u een bedrag per uur af. 

Minimumloon
Het minimumloon is van toepassing bij deze zorgovereenkomsten:
• Arbeidsovereenkomst 
• Overeenkomst met partner of familie
• Overeenkomst van opdracht, maar alleen als u volgens de Belastingdienst géén ondernemer bent

In die situatie mag de vergoeding niet lager zijn dan het minimumloon. Hoger mag wel. Meer informatie staat op de 
website van de SVB.

Maximumtarieven
Bij ieder pgb gelden maximumtarieven. 
• Voor de Wlz zijn tarieven landelijk vastgesteld. Zie Tarieventabel Wlz-pgb 2019. 
• Voor de Zvw stellen zorgverzekeraars zelf tarieven vast. De zorgverzekeraar die het pgb verstrekt geeft hierover meer 

informatie.
• Voor de Jeugdwet en Wmo-ondersteuning stellen gemeenten zelf tarieven vast. De gemeente die het pgb verstrekt geeft 

hierover meer informatie. 

Wilt u een hoger tarief vragen?
U kunt afwijken van de vastgestelde tarieven. Als u een hoger tarief vraagt, moet de budgethouder het verschil wel zelf bijbetalen.

Btw 
Zelfstandig ondernemers moeten vaak btw betalen. Maar als zorgverlener bent u vaak vrijgesteld van btw. Dit hangt samen 
met het soort zorg dat u geeft. Kijk bij de Belastingdienst of dit voor u geldt: 
• Vrijstelling btw voor Wmo en Wlz-zorg
• Vrijstelling btw voor dagbesteding, arbeidstraining of dagopvang
• Vrijstelling btw voor verpleging en verzorging

Bent u bij de budgethouder in loondienst? Dan rekent u geen btw. 

https://www.informatielangdurigezorg.nl/onderwerpen/formeel-tarief
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon
http://www.svb.nl/pgb/minimumloon
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36950.html#d17e954
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/gezondheidszorg/vrijstelling_voor_maatschappelijke_ondersteuning_en_langdurige_zorg
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/gezondheidszorg/vrijstelling_voor_dagbesteding_arbeidstraining_of_dagopvang
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/gezondheidszorg/medische_beroepsbeoefenaren/


Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport14 | Pgb-informatie voor zorgverleners

Extra vergoedingen voor pgb-zorgverleners

Krijg ik een reiskostenvergoeding?
De regels voor reiskosten verschillen per soort pgb. 
• Bij een Wlz-pgb is een reiskostenvergoeding altijd toegestaan. 
• Bij een budget van de gemeente (Wmo of Jeugdwet) is soms een reiskostenvergoeding mogelijk. Dit verschilt per 

gemeente. 
• Bij een Zvw-pgb kunt u geen reiskosten declareren. Deze kosten moeten in het uurtarief zijn opgenomen. 

Over een reiskostenvergoeding betaalt u geen belasting. 

De informatie hieronder geldt als u inderdaad reiskosten mag rekenen. 

Werkt u met urenbriefjes?
• U kunt maximaal 0,19 cent per kilometer rekenen voor eigen vervoer of voor openbaar vervoer. De budgethouder moet 

een kilometerregistratie bijhouden voor de Belastingdienst. 
• Bij openbaar vervoer kunt u de werkelijk gemaakte kosten rekenen. Geef de originele vervoersbewijzen of een overzicht 

van de OV-chipkaart aan de budgethouder. En bewaar zelf een kopie. De Belastingdienst kan erom vragen. 

Heeft u een vast maandloon?
U kunt een vast bedrag voor reiskosten afspreken. Dit bedrag zet u in de zorgovereenkomst. Op SVB.nl staat hoe u het vaste 
bedrag berekent. 

Worden extra uren uitbetaald?
Vraagt de budgethouder u om extra uren te komen werken? Dan kunt u die uren uitbetaald krijgen. 
Soms is het nodig de zorgovereenkomst aan te passen. Dat geldt als:
• Er een vast aantal uren in de zorgovereenkomst staat, én
• Er niets is afgesproken over extra uren. 

Pas dan de zorgovereenkomst aan voordat u extra uren maakt. De budgethouder kan dit doen met het formulier Wijziging 
zorgovereenkomst. Naast het vaste uur- of maandloon spreekt u een uurloon af voor de extra zorg. Vul dit in bij ‘Afwijkende 
vergoedingen’.

U kunt de extra uren maandelijks bij de budgethouder in rekening brengen met een urenbriefje of factuur. 

https://www.svb.nl/pgb/formulieren
https://www.svb.nl/pgb/formulieren
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Hoe krijg ik als pgb-zorgverlener uitbetaald?
Wie de betalingen regelt verschilt per wet:
• Geeft u pgb-zorg vanuit de Jeugdwet, de Wmo of de Wlz? Dan krijgt u altijd via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 

uitbetaald. 
• Geeft u pgb-zorg vanuit de Zorgverzekeringwet? Dan betaalt de budgethouder u uit. Behalve als de budgethouder kiest 

voor salarisadministratie bij de SVB. Dan betaalt de SVB u uit. 

Hoe gaat uitbetaling via de SVB?
Heeft u met de budgethouder een uurtarief afgesproken? Dan stuurt de budgethouder iedere maand een declaratie naar de 
SVB. Een declaratie is een factuur of urenbriefje. De declaratie kan digitaal op per post gestuurd worden. 

Declaratie indienen
• Zie Declareren voor uw zorgverlener voor de eisen aan uw declaraties.
• Stuur uw declaratie binnen 6 weken na afloop van de gewerkte maand naar de budgethouder. De SVB biedt hiervoor 

voorbedrukte urenbriefjes. 
• De budgethouder stuurt uw declaratie binnen 4 weken naar de SVB. 
• De SVB controleert de declaratie. Als alles in orde is, betaalt de SVB u uit. 

Betaaldagen
Op de website van de SVB staat een overzicht van betaaldagen voor zowel vaste maandbedragen als urendeclaraties. 

Hoe gaat uitbetaling door de budgethouder zelf?
Bij een Zvw-pgb kan de budgethouder u zelf uitbetalen. Dit gaat als volgt:
• U stuurt uw declaratie naar de budgethouder.
• De budgethouder dient de declaratie in bij de zorgverzekeraar. 
• De zorgverzekeraar maakt het benodigde bedrag aan de budgethouder over.
• De budgethouder betaalt u. Dit is een bruto bedrag. U moet zelf belastingen en premies betalen. 

Termijnen en voorwaarden staan op de website van de zorgverzekeraar van de budgethouder. 

Krijgt u bruto of netto betaald?
U spreekt een vergoeding af met uw budgethouder. Dat kan een maandloon of een uurtarief zijn. Dit bedrag is altijd bruto. 
Over dat bedrag moet u belasting en premies betalen.

De SVB kan de belasting en premies voor u aan de Belastingdienst betalen. Dan krijgt u een netto bedrag. De SVB moet dan 
de salarisadministratie voor de budgethouder doen. Dit kan bij alle pgb’s. Soms is het verplicht. En soms kunt u als 
zorgverlener kiezen of u bruto of netto uitbetaald wilt krijgen. 

Zie hiervoor de informatie over salarisadministratie op de website van SVB.

https://www.svb.nl/nl/pgb/declareren-en-betalen/declareren-voor-uw-zorgverlener
https://www.svb.nl/nl/pgb/declareren-en-betalen/wanneer-betalen-wij-uw-zorgverlener
http://www.svb.nl/pgb/sa
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Ik verzorg mijn kind of een naaste

Kan ik betaald worden als ik mijn kind of naaste verzorg?
Ja dat is soms mogelijk. Naasten kunnen betaald worden uit een persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb is een 
geldbedrag waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen. De budgethouder bepaalt zelf wie zijn hulpverlener wordt. 

Er zijn vier soorten pgb’s:
• Vanuit de Jeugdwet (gemeente)
• Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (gemeente)
• Vanuit de Zorgverzekeringswet (zorgverzekeraar)
• Vanuit de Wet langdurige zorg (zorgkantoor)

Bij alle pgb’s mag een naaste betaald worden voor de zorg. Dit heet ‘informele zorg’. 

Voorwaarde is dat u de zorg of ondersteuning geeft waarvoor het pgb bedoeld is. De gemeente, zorgverzekeraar en het 
zorgkantoor kunnen aanvullende voorwaarden stellen. Als u aan alle voorwaarden voldoet, mag het pgb niet geweigerd worden.

Zie voor meer informatie:
• Pgb vanuit de Jeugdwet
• Pgb vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning
• Pgb vanuit de zorgverzekering
• Pgb vanuit de Wet langdurige zorg

Een budgethouder kiest voor een pgb om zelf regie te houden over de zorg. Als u een naaste verzorgt, kan dat uw relatie 
beïnvloeden. Uw naaste wordt officieel uw opdrachtgever.

Een pgb aanvragen

Wie kan een pgb aanvragen?
Volwassenen kunnen zelf een pgb aanvragen. Wilt u dit voor hem of haar doen? Dat kan alleen als:
• U de wettelijk vertegenwoordiger bent, of
• Uw naaste u hiervoor heeft gemachtigd. 

Als ouder kunt u een pgb voor uw minderjarige kind aanvragen. 

Waar kunt u zorg en het pgb aanvragen? 
Dat hangt af van de hulpvraag. U kunt terecht bij de gemeente, de zorgverzekeraar of het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Zie voor meer informatie:
• Hulp en zorg voor jeugd
• Hulp en zorg voor volwassenen

https://www.informatielangdurigezorg.nl/onderwerpen/pgb-voor-jeugdhulp
https://www.informatielangdurigezorg.nl/onderwerpen/pgb-voor-wmo
https://www.informatielangdurigezorg.nl/onderwerpen/pgb-voor-wijkverpleging
https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/pgb-voor-wlz-zorg
https://www.informatielangdurigezorg.nl/ondersteuning-thuis/jeugdhulp
https://www.informatielangdurigezorg.nl/ondersteuning-thuis/welke-wet
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Hoe gaat de aanvraag?
Eerst wordt vastgesteld of uw kind of naaste zorg en ondersteuning nodig heeft. Dit heet indicatiestelling of toegang tot zorg en 
ondersteuning.

Daarna kiest u of uw naaste de manier waarop de zorg georganiseerd wordt. Dit heet de leveringsvorm. Er zijn twee 
mogelijkheden: 
• zorg in natura (een zorgaanbieder regelt alles) 
• een pgb (zelf zorg inkopen en zorgverlener aansturen). 

Wie beslist over de zorg en het pgb?
Dit verschilt per soort pgb

Soort hulp Wie bepaalt welke hulp nodig is? Wie beslist over het pgb?

Jeugdhulp Gemeente Gemeente

Wmo-ondersteuning Gemeente Gemeente

Wijkverpleging Wijkverpleegkundige Zorgverzekeraar

Wlz-zorg Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Zorgkantoor
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Ik overweeg pgb-zorg te geven 
aan een naaste. waar krijg ik mee 
te maken?

Administratieve eisen voor informele pgb-zorgverleners 

Zorgovereenkomst afsluiten
Geeft u pgb-zorg aan uw kind of naaste? Dan moet u een contract afsluiten met uw naaste. Dit heet een zorgovereenkomst. 
In de zorgovereenkomst staat: 
• welke zorg u geeft;
• hoeveel uur; 
• tegen welk tarief. 

Gebruik hiervoor de Zorgovereenkomst met partner of familielid van de Sociale Verzekeringsbank. Dit model is verplicht. 

Als u een pgb beheert voor uw kind, betaalt u uzelf uit. Ook dan gelden de regels voor het pgb. U mag bijvoorbeeld 
maximaal 40 uur per week betaald worden uit het pgb.  

Informeel tarief
Als naaste moet u het informele tarief rekenen. Zie voor meer informatie: Formeel en informeel tarief. 

Bent u professioneel zorgverlener maar verzorgt u uw kind of een familielid? Dan geldt toch het informele tarief. 

Financiële en organisatorische gevolgen voor informele pgb-
zorgverleners
Geeft u pgb-zorg aan uw kind of naaste? Houd er dan rekening mee dat:
• u geen pensioen opbouwt;
• u geen geld krijgt bij ziekte of arbeidsongeschiktheid;
• u waarschijnlijk geen recht heeft op WW of bijstand als de zorg voor uw naaste stopt;
• uw inkomen stopt als uw naaste wordt opgenomen of overlijdt.

http://www.svb.nl/zorgovereenkomst
https://www.informatielangdurigezorg.nl/onderwerpen/f/formeel-tarief
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Vervanging bij ziekte
U kunt zelf natuurlijk ziek worden. U (of de budgethouder) moet dan zelf zorgen voor vervanging. 

Inkomstenbelasting
U betaalt inkomstenbelasting over uw inkomen uit het pgb. Dit kan op twee manieren:
• U krijgt een bruto bedrag. U betaalt zelf inkomstenbelasting. 
• U krijgt een netto bedrag. De inkomstenbelasting is daar al op ingehouden. 

Bij een pgb vanuit de Jeugdwet, Wmo of Wlz verzorgt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de betaling. De SVB doet eventueel 
de salarisadministratie voor uw naaste. In dat geval krijgt u netto uitbetaald.

Bij een pgb vanuit de Zorgverzekeringswet krijgt u altijd bruto uitbetaald.  

Uitkering bij overlijden van de budgethouder
Uw pgb-inkomen stopt als uw kind of naaste overlijdt. De zorgovereenkomst stopt direct, zonder opzegtermijn. Soms is 
wel een eenmalige uitkering mogelijk. Dat kan als:
• U een overeenkomst van opdracht heeft (de zorgovereenkomst met uw naaste)
• Er voldoende budget is

De eenmalige uitkering is ongeveer een maandloon. 

De uitkering is mogelijk bij een Wlz-pgb en soms bij een pgb vanuit de gemeente (Jeugdwet of Wmo). Bij een Zvw-pgb is 
geen uitkering mogelijk. 

U vraagt de eenmalige uitkering aan door een brief naar de SVB te sturen. 

http://www.svb.nl/pgb/sa
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