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1. Wet langdurige zorg
Op 1 januari wordt de Wet langdurige zorg (Wlz) ingevoerd. De Wlz 
vervangt de AWBZ. U krijgt daarom voor 2015 van het zorgkantoor 
een ‘PGB-Wlz’ op grond van de Wet langdurige zorg.

2. Tarieven 2015
De PGB-tarieven worden voor 2015 met 0,74% verhoogd vanwege 
de jaarlijkse prijsaanpassing.

3. Budgetgarantie
Als u nu een PGB krijgt op basis van een ZZP-indicatie dan is uw 
PGB in 2014 misschien verhoogd met een bedrag voor ‘budget-
garantie’. U kunt dat zien in uw toekenningsbeschikking. Deze 
budgetgarantie wordt afgebouwd. Het zorgkantoor zal uw budget 
voor 2015 eerst met 0,74% verhogen en daarna met maximaal 
10% verlagen.

Uw budgetgarantie wordt, net als in 2014, niet afgebouwd als:
•	 uw	PGB	bij	een	eerste	toekenning	op	basis	van	een	ZZP-indicatie		
 is opgehoogd met budgetgarantie;
•	 u	op	31	december	2012	in	een	wooninitiatief	woonde	en	daar		
 ook bent blijven wonen.   
Door de jaarlijkse prijsaanpassing wordt uw budget in 2015 
verhoogd met 0,74%.

4. Trekkingsrecht
Op dit moment ontvangt u een PGB van het zorgkantoor op uw 
eigen bankrekening. Dat gaat in 2015 veranderen.

In 2015 beheert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw PGB. Uw 
PGB wordt in 2015 niet meer overgemaakt naar uw eigen 
bankrekening maar naar de SVB. De SVB betaalt dan uw zorg-
verleners in uw opdracht.
De SVB mag volgend jaar alleen betalingen doen aan zorgver-
leners als er een goedgekeurde zorgovereenkomst en zorg-
beschrijving is. Het zorgkantoor heeft u daarom gevraagd om 
zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen in te sturen. Om uw 
zorgverleners na 1 januari 2015 te kunnen blijven betalen is het 
belangrijk dat u de zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen 
tijdig instuurt.
Heeft het zorgkantoor u nog niet gevraagd om zorgovereen- 
komsten en zorgbeschrijvingen in te sturen? Neem dan contact op 
met het zorgkantoor.

5. Eigen bijdrage
Als u 18 jaar bent of ouder dan brengt het zorgkantoor op dit 
moment van te voren een eigen bijdrage op uw PGB in mindering. 
Dat gaat volgend jaar veranderen.
U ontvangt voor 2015 een toekenningsbeschikking van het 
zorgkantoor zonder dat een eigen bijdrage in mindering is 
gebracht op het PGB-Wlz. U kunt dat gehele bedrag besteden aan 
zorg.
U zult voor de eigen bijdrage een nota ontvangen van het CAK. U 
moet de eigen bijdrage rechtstreeks aan het CAK betalen. U mag 
de eigen bijdrage niet betalen uit uw PGB. In december ontvangt u 
van het CAK meer informatie over de eigen bijdrage.
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Het kan u niet ontgaan zijn: op 1 januari 2015 verandert er veel 
in de zorg.
U ontvangt dit informatiebulletin omdat u in 2015 nog altijd uw 
PGB van uw zorgkantoor zult ontvangen.

In dit informatiebulletin informeert het zorgkantoor u   
over de volgende onderwerpen:
1.   Wet langdurige zorg
2.   Tarieven 2015
3.   Budgetgarantie
4.   Trekkingsrecht
5.   Eigen bijdrage
6.   Einde ZZP-indicatie in 2015?
7.   Budgethouders met een extramurale indicatie
8.   Kortdurend verblijf / logeeropvang

Een deel van deze informatie heeft ook in eerdere informatie-
bulletins gestaan. Die informatie wordt nu herhaald omdat 
onlangs is besloten dat een grotere groep budgethouders in 
2015 nog een PGB van het zorgkantoor zal ontvangen.
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6. Einde ZZP-indicatie in 2015?
Hebt u een indicatie voor één van de volgende ZZP’s? Dan krijgt u 
een PGB-Wlz toegekend voor heel 2015, ook als uw indicatie in 
2015 eindigt:
•	 4	VV	–	10	VV;
•	 Meerderjarigen	met	3	VG;
•	 4	VG	–	8	VG;
•	 SGLVG;
•	 2	LG,	4	LG,	5	LG,	6	LG,	7	LG;
•	 2	ZGaud,	3	ZGaud,	4	ZGaud;
•	 2	ZGvis,	3	ZGvis,	4	ZGvis,	5	ZGvis.
U hoeft voortaan alleen een nieuwe indicatie aan te vragen als uw 
zorgvraag verandert.

Woont u in een wooninitiatief? Dan krijgt u ook bij de volgende 
ZZP’s een PGB-Wlz toegekend voor heel 2015, ook als uw indicatie 
in 2015 eindigt: 
•	 1	VV,	2	VV,	3	VV;
•	 Meerderjarigen	met	1	VG	en	2	VG;
•	 1	LG,	3	LG;
•	 1	ZGaud;
•	 1	ZGvis.
Als u in een wooninitiatief blijft wonen dan hoeft u voortaan 
alleen een nieuwe indicatie aan te vragen als uw zorgvraag 
verandert. Als u na de einddatum van uw indicatie verhuist dan 
moet u een nieuwe indicatie aanvragen, anders stopt uw 
PGB-Wlz.

De overige budgethouders bij wie de indicatie in 2015 eindigt, 
krijgen voor 2015 een toekenningsbeschikking tot aan de eind-
datum van de indicatie.
Voor een nieuwe indicatie moet u uiterlijk zes weken voor het 
einde van uw indicatiebesluit contact opnemen met het CIZ. 

7. Budgethouders met een extramurale indicatie
Van een groep budgethouders met een extramurale indicatie is 
pas sinds kort bekend dat zij in 2015 ook een PGB van het 
zorgkantoor krijgen.
Heeft u van het CIZ onlangs een nieuw extramuraal indicatiebe-
sluit voor 2015 ontvangen? Dan is het volgende voor u van belang.
•	 Het	zorgkantoor	heeft	u	inmiddels	gevraagd	om	uw	zorg- 
 overeenkomsten in te sturen. Het is van belang dat u dat snel  
 doet omdat uw zorgverleners anders in 2015 niet op tijd betaald  
 kunnen worden.
•	 Het	zorgkantoor	heeft	u	ook	gevraagd	om	zorgbeschrijvingen	in		
 te sturen. Daarvoor heeft u tot 1 februari 2015 de tijd.
•	 Als	u	geboren	bent	vóór	1	januari	1997	dan	wordt	uw	PGB-Wlz		
	 opgehoogd	met	€	3.357.	U	kunt	uw	PGB-Wlz	in	2015	ook			
 gebruiken voor het inkopen van huishoudelijke hulp. Van uw  
 gemeente krijgt u in 2015 geen PGB meer voor huishoudelijke  
 hulp.
•	 Maakt	u	nu	gebruik	van	kortdurend	verblijf?	Lees	dan	goed	de		
 informatie in de volgende paragraaf over dat onderwerp.

8. Kortdurend verblijf / Logeeropvang
In 2015 zal de functie ‘kortdurend verblijf’ anders gaan heten, 
namelijk ‘logeeropvang’.
U mag met uw PGB in 2015 maximaal 104 etmalen logeeropvang 
inkopen. U kunt daarmee twee etmalen per week logeeropvang 
inkopen, maar u mag de dagen ook opsparen voor een langere 
logeerperiode.

Wanneer is er sprake van logeeropvang?
Er is alleen sprake van ‘logeeropvang’ op het moment dat u dat 
inkoopt bij een toegelaten instelling. U mag dan alle kosten, van 
zowel de zorg als van het verblijf (denk aan: overnachting, eten en 
drinken) uit het PGB betalen. Uiteraard kunt u ook ergens anders 
logeren, maar u mag dan alleen de zorg die u ter plekke heeft 
gehad uit het PGB betalen. U kunt het dan niet ‘logeeropvang’ 
noemen in bijvoorbeeld een budgetplan of zorgbeschrijving. U 
beschrijft dan welke zorg u krijgt. 

Wat is een toegelaten instelling? 
Een zorgaanbieder kan een toelating aanvragen in het kader van 
de Wet toegelaten zorginstellingen (Wtzi). Als uw zorgaanbieder 
niet is toegelaten dan kunt u aan die zorgaanbieder uit uw PGB 
alleen de zorg betalen. De kosten van verblijf moet u dan zelf 
betalen. Uw zorgaanbieder kan bij het CIBG te Den Haag een 
aanvraag voor een toelating indienen.
Om uw zorgaanbieder voldoende tijd te geven om een toelating 
aan te vragen zal het zorgkantoor uw zorgaanbieder tot 1 mei 2015 
beschouwen	als	toegelaten	instelling.	Maar	het	is	dan	wel	nodig	
dat	u	het	zorgkantoor	vóór	1	februari	2015	een	brief	van	uw	
zorgaanbieder stuurt waarin hij verklaart dat hij een aanvraag zal 
indienen bij het CIBG.
 


