
PGB Special 2016

Declaratiewijzer 

U hebt een Persoonsgebonden budget omdat u 
bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of ouderdom 
zorg of hulp in de huishouding nodig heeft. Met het 
Persoonsgebonden budget koopt u zelf zorg in. Om 
uw zorg verleners te kunnen betalen, moeten twee 
zaken helemaal op orde zijn: de zorgovereenkomst 
en de declaraties. 

Met deze special leggen wij u stap voor stap uit waar 
een declaratie aan moet voldoen. Ook geven wij tips 
hoe u snel en veilig uw declaratie kunt indienen.
Onvolledige of foutieve declaraties kunnen wij niet 
verwerken. Deze sturen wij terug, met aanwijzigen 
om de declaratie juist in te vullen. 

Ook voor zorgovereenkomsten geldt dat deze aan 
bepaalde regels moeten voldoen. Meer informatie 
hierover vindt u in de PGB Special Zorgovereen
komstenwijzer.



Declareren: wie doet wat?

Uw zorgverlener stuurt u een factuur of u vult een 
urenbriefje in voor de geleverde zorg.
Een factuur en een urenbriefje noemen wij een declaratie.

U controleert en ondertekent de declaratie.

U stuurt de declaratie naar de SVB.

De SVB kijkt of uw declaratie klopt met uw 
zorgovereenkomst. 

Niet akkoord
U krijgt de declaratie terug
gestuurd met aanwijzingen 
om de declaratie juist in te 
vullen.

Akkoord
De SVB betaalt uw 
zorgverlener uit.

Let op: 
• Uw zorgverlener kan niet rechtstreeks bij de SVB declareren. 
• Stuur niet zomaar de declaratie van uw zorgverlener door. 

Kijk de declaratie goed na en zet dan uw handtekening op 
de declaratie, zo weten wij dat u akkoord bent. 



Goed declareren in 5 stappen

1 Klopt de declaratie met uw zorgovereenkomst?

Staat in de declaratie duidelijk beschreven welke zorg er is geleverd?

Komen de tarieven overeen met de zorgovereenkomst?

Is vermeld uit welk budget de declaratie moet worden betaald?

Houd de einddatum van uw zorgovereenkomst in de gaten. 
Wanneer zorg na de einddatum is geleverd, kunnen wij niet uitbetalen.

2 Vermeld de juiste gegevens

Uw naam, burgerservicenummer (BSN) en uw klantnummer.

De geleverde zorg (gebruik de woorden uit uw zorgovereenkomst).

De dagen en uren waarop uw zorgverlener heeft gewerkt.

Het budget waaruit u uw zorgverlener betaalt.

De gegevens van uw zorgverlener:
–  De naam en het burgerservicenummer (BSN) van uw zorgverlener óf
–  De naam, adres en het KvKnummer van de zorgverlener of zorginstelling.

De factuurdatum en het factuurnummer (niet bij urenbriefjes).

Rekent uw zorgverlener BTW? (geldt niet voor Wlz)
–  BTW is alleen toegestaan bij vervoer en bemiddeling.
–  Vermeld het BTWnummer van uw zorgverlener of zorginstelling.

3 Declareer op het juiste moment

U moet de zorg achteraf declareren, dus u declareert alleen de zorg die al 
aan u is geleverd.

Declareer bij voorkeur per maand.

Na afloop van de maand waarin de zorg is geleverd, heeft uw zorgverlener 
6 weken om u een declaratie te sturen.

Daarna heeft u nog 4 weken om de declaratie ondertekend naar ons te 
sturen. 

4 Onderteken de declaratie

Gaat u de declaratie via Mijn PGB indienen? Dan is DigiD uw handtekening.

Gaat u de declaratie per post versturen? Dan moet u (of uw vertegen
woordiger) de declaratie ondertekenen.

5 Verstuur de declaratie

Gebruik bij voorkeur Mijn PGB. U kunt het urenbriefje eenvoudig digitaal 
invullen en opsturen via Mijn PGB. Heeft u een declaratie op papier? Maak 
een scan van de declaratie, sla deze op als PDFbestand en voer het in via 
Mijn PGB. 

U kunt de declaratie ook per post versturen. Bewaar een kopie voor uw 
eigen administratie.



Waarop beoordelen wij uw declaratie? 

Heeft u (of uw vertegenwoordiger) 
de declaratie zelf ingediend?

Ja Nee

De declaratie wordt 
niet verwerkt.

Is de declaratie compleet?

Ja Nee

Wij sturen de declaratie 
naar u terug.

Klopt de declaratie met de 
zorgovereenkomst?

Ja Nee

Wij sturen de declaratie 
naar u terug.

Is er voldoende budget en wordt het 
maximumtarief niet overschreden? 

Ja Nee

De declaratie wordt niet 
uitbetaald. U kunt een 
vrijwillige storting doen 
of het tarief aanpassen. 

Uw zorgverlener wordt 
uitbetaald.

“Mijn zorgverlener stuurde gewoon direct 
een factuur naar de SVB. Dat gaf steeds 
veel gedoe. Nu ik weet dat ik de factuur 
zelf moet ondertekenen voor akkoord,  
gaan de betalingen gelukkig goed.”



Soorten declaraties

Bij declaraties gaat het meestal om de uren of tijdvakken die uw 
zorgverlener voor u heeft gewerkt. Naast deze declaraties zijn er 
nog drie andere soorten kosten die u bij ons kunt declareren.

Vervoerskosten 
Als u een PGB heeft uit de Wlz, WmoBG of uit de Jeugdwet, dan 
kunt u soms de vervoerskosten uit uw PGB betalen. Dit kan alleen 
als in uw indicatie staat dat u recht heeft op vervoer (bijvoorbeeld: 
Begeleiding groep met vervoer). 

Op onze website vindt u de voorwaarden en het declaratie
formulier. Zie hiervoor 'Declaratie vervoerskosten' op 
www.svb.nl/pgb.

Het verantwoordingsvrije bedrag
Bevat uw budget een verantwoordingsvrij bedrag? Dan kunt u 
dat bij ons opvragen. Wij storten het bedrag dan op uw eigen 
IBAN. Zie www.svb.nl/pgb voor meer informatie.

Bijkomende zorgkosten 
Sommige kosten zijn niet in het uurtarief opgenomen. Die kosten 
mag u soms apart declareren. Zie hiervoor het ‘Declaratieformulier 
Bijkomende zorgkosten’ op www.svb.nl/pgb. 

http://www.svb.nl/int/nl/pgb/vervoerskosten/uw_eigen_vervoerskosten/
http://www.svb.nl/int/nl/pgb/verantwoordingsvrij_bedrag/verantwoordingsvrij_bedrag/index.jsp
http://www.svb.nl/int/nl/pgb/uw_zorgverlener_betalen/wat_betaalt_u_uw_zorgverlener/bijkomende_zorgkosten/


Wilt u hulp bij het declareren?

Gebruik Mijn PGB
In Mijn PGB kunt u declaraties eenvoudig online indienen. 
Declaraties via Mijn PGB worden het snelst verwerkt en betaald! 

Persoonlijke ondersteuning
Onze medewerkers leggen u graag uit hoe Mijn PGB werkt. 
Terwijl u thuis achter uw computer naar Mijn PGB kijkt, legt onze 
medewerker u telefonisch uit waar u moet klikken en wat de 
mogelijkheden zijn. Zo leert u snel de weg binnen Mijn PGB. 

Bekijk de instructiefilmpjes op onze website
Op onze website staan ook filmpjes over het gebruik van 
Mijn PGB. Zie hiervoor www.svb.nl/pgb. 

Voorbeeld factuur en urenbriefje
Hiernaast ziet u een voorbeeld van een complete factuur. 
In deze factuur zijn alle benodigde gegevens te zien. Als deze 
gegevens ook op uw factuur staan, dan weet u zeker dat u 
geen gegevens vergeet. 
U ziet hiernaast ook een afbeelding van een SVB urenbriefje. 
Door gebruik te maken van het SVB urenbriefje weet u zeker 
dat uw declaratie compleet is. Dit bevordert een snelle betaling.

Via Mijn PGB kunt u het urenbriefje digitaal invullen en direct 
versturen. Zie hiervoor www.svb.nl/mijnpgb. Stuurt u ons een 
zorgovereenkomst en werkt uw zorgverlener op basis van een 
uurtarief? U ontvangt van ons standaard 3 urenbriefjes. Heeft u 
meer urenbriefjes nodig? Dan kunt u deze zelf kopiëren.

“Ja, ik moet het toegeven… declareren 
gaat écht makkelijker via Mijn PGB. Via de 
computer declareren leek mij heel moeilijk, 
maar het viel reuze mee…” 

http://www.svb.nl/int/nl/pgb/mijn_pgb/wat_kunt_u_doen_met_mijn_pgb/
http://www.svb.nl/mijnpgb


Een voorb
eeld

 van een urenb
riefje. 

Naam budgethouder       Naam zorgverlener 
BSN budgethouder       Adres zorgverlener 
Klantnummer bij de SVB      IBAN zorgverlener 
         KvK nr   (indien van toepassing) 
         BTW nr   (indien van toepassing) 
         AGB code  (indien van toepassing) 
         BIG code  (indien van toepassing) 

 

 

Factuurdatum: 
 
Factuurnummer: 
 
Periode: (b.v. 01-31 maart 2016) 

 

Werkzaamheden Wet Datum Soort 
eenheid1 

Aantal 
eenheden 

Tarief per 
eenheid 

Bedrag 

       
       
       
       
       
       
       
     Subtotaal  
     Reiskosten  

(Indien toegestaan) 
 

     BTW  
       
     Totaal te 

voldoen 
 

 

 

 

Ondertekening 

Handtekening budgethouder  
of van de gemachtigde/ 
vertegenwoordiger      

                                                           
1 : uur, dagdeel, nacht, etmaal, weekend, midweek, week 

Een voorb
eeld

 van een com
p

lete factuur.

 

Declaratie Trekkingsrecht  

Dienstverlening PGB 
Eendrachtlaan 10 
Postbus 8038 
3503 RA  Utrecht 
Telefoon (030) 264 82 00 
Fax (030) 264 82 09 
www.svb.nl 

Op dit formulier vult u elke maand de gewerkte uren en reiskosten van uw zorgverlener in. 
 
1  Gegevens budgethouder  2  Gegevens zorgverlener 
     

Klantnummer  99999   Nummer zorgverlener  3  
         

Naam budgethouder  P.G. de Vries   Naam zorgverlener  J. Jansen  
 

3  Declaratie UREN 
 

maand   jaar  2016/2017            Uren afronden, 15 min. = 0,25, 30 min. = 0,50, 45 min. = 0,75 
 

WLZ-werkzaamheden                      

Uren tegen tarief 1 € 25 per uur                     

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Uren                                

Ziekte                                
 

                       Totaal Dagen  Uren                     

 
 

4  Reiskosten  5  Uw handtekening 
     

Reiskosten Openbaar vervoer  
Stuur de originele vervoersbewijzen mee.  €   Datum   -  -   
Reiskosten Eigen Vervoer  
 

Maximumbedrag van toepassing kijk op  €   Handtekening 
budgethouder of 
vertegenwoordiger 

   

svb.nl/pgb of neem contact met ons op   
   

 



Colofon

Redactie Dienstverlening PGB 
Adres Postbus 8038, 3503 RA Utrecht 
Telefoon (030) 264 82 00 
Website www.svb.nl/pgb. 

Deze folder is ook beschikbaar in een 
gesproken versie (MP3bestand) op  
www.svb.nl/pgb. De gesproken versie 
is ook als DaisyCD te bestellen bij 
Dienstverlening PGB: (030) 264 82 00. 

Wilt u meer uitleg? Op www.svb.nl/pgb 
vindt u meer informatie over 
zorgovereenkomsten en declaraties. 


	Declareren: wie doet wat?
	Goed declareren in 5 stappen
	Waarop beoordelen wij uw declaratie? 
	Soorten declaraties
	Wilt u hulp bij het declareren?

