Bijzondere module C.
PGB en particuliere zorg
Wanneer is deze module van toepassing?
Deze bijzondere module is een aanvulling op de Algemene module.
En van toepassing op de overeenkomst van opdracht met zorginstelling tussen u en ons, als u een zorgsoort
van ons vanuit de PGB of particuliere zorg ontvangt:
•
Overbruggingszorg (wlz)
•
Logies (wlz)
•
Crisiszorg (wlz)
•
Vakantie met zorg en verblijf (particulier)
•
Maatschappelijke ondersteuning (wmo)
Maatschappelijke ondersteuning (wmo)
Respijtzorg - Kortdurend verblijf
PGB alleen bij on-gecontracteerde gemeentes waar een beschikking voor afgegeven is door een gemeente.
Wie de sociale lasten afdraagt?
De zorginstelling is als werkgever van de zorgverlener verantwoordelijk voor de afdrachten van
loonbelasting, sociale verzekeringspremies en andere inhoudingen of afdrachten waartoe de
zorginstelling verplicht is op grond van de wet of CAO.
Wel of geen BTW?
Koopt u vervoer of bemiddeling in, dan kan daarover BTW worden geheven.
Betreft het andere zorg, dan mag dit niet.
Bewaar de facturen, want deze kunnen door uw budgetverstrekker worden opgevraagd.
Waar moet een declaratie aan voldoen?
Een (uren)declaratie moet de volgende specificaties bevatten:
•
Naam budgethouder
•
Burgerservicenummer (BSN) (of klantnummer SVB of adres budgethouder bij zorg vanuit de PGB)
•
Welke zorg er is verleend
•
Op welke dagen er is gewerkt
•
Het aantal te betalen uren
•
Het uurtarief zoals vermeld in de zorgovereenkomst
•
Naam zorgverlener
•
Adres zorgverlener
•
KvK-nummer zorgverlener
PGB - WLZ en WMO
De periode waarover gedeclareerd wordt, moet al verstreken zijn. Vooraf declareren is dus niet mogelijk.
Binnen zes weken na de maand waarin de zorg is verleend moet de zorgverlener de gewerkte uren en onkosten declareren bij
de budgethouder.
Let op: over zorg mag geen BTW geheven worden.
Om vanuit de PGB uitbetaald te kunnen worden moet de declaratie door de budgethouder of diens
vertegenwoordiger zijn ondertekend.
Dient u de factuur in via Mijn PGB? Dan is uw DigiD de handtekening.
of
per post naar:
SVB Dienstverlening PGB Postbus 8038 3503 RA Utrecht
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Dienstverlening PGB kan een factuur afkeuren en terugsturen wanneer deze niet aan de
bovenstaande voorwaarden voldoet. Dit kan vertraging opleveren voor de betaling.
Wijzigingen op deze overeenkomst?
PGB
De budgethouder en de zorginstelling gaan er mee akkoord dat voor wijzigingen op de Overeenkomst van opdracht met een
zorginstelling, het door Dienstverlening PGB ter beschikking gestelde model ‘Wijziging zorgovereenkomst met een
zorginstelling’ wordt gebruikt.
Meer informatie hierover en de juiste formulieren vindt u op https://www.svb.nl/
Een arbeidsovereenkomst eindigt altijd aan het eind van een maand.
Particuliere zorg
De wijzigingen in de overeenkomst kunt u schriftelijk aan ons doorgeven.
Wij zullen deze gegeven doorvoeren in onze overeenkomst.
U krijgt de factuur bij vertrek
En op de factuur genoemde bedrag binnen 14 dagen overmaken naar de genoemde rekeningnummer.
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