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1. Tarieven 2019 

De tarieven voor het pgb-Wlz worden in 2019 met 3,63% verhoogd. Dit geldt ook voor een 

eventuele budgetgarantie. 

 

2. Uiterlijk van de toekenningsbeschikking 

U ziet op de toekenningsbeschikking 2019 het budget dat door uw zorgkantoor is toegekend. 

Op de toekenningsbeschikking vindt u geen specificatie meer die is uitgesplitst naar functies. 

Eventuele toeslagen worden wel op de toekenningsbeschikking getoond. 

 

3. Derdenbeding 

In de model zorgovereenkomsten van de SVB is sinds 1 april 2017 een bepaling opgenomen 

die u beschermt in geval van fraude door de zorgverlener. Dit noemen we het derdenbeding. 

Door dit derdenbeding kan het zorgkantoor bij fraude door een zorgverlener rechtstreeks bij 

deze zorgverlener geld terugvorderen. Zoals in het informatiebulletin van 2018 is 

aangegeven, moeten overeenkomsten waarin het derdenbeding niet is opgenomen worden 

vervangen door een modelovereenkomst. Als u uw zorgovereenkomst moet vervangen 

ontvangt u binnenkort een brief van het zorgkantoor.  

 

4. Wet Minimum Loon (WML) 

Op 1 januari 2018 is de Wet minimumloon (WML) veranderd. U heeft hierover misschien een 

brief ontvangen van de SVB met het verzoek om via een verklaring aan te geven of het tarief 

dat met de zorgverlener is afgesproken inclusief vakantiebijslag is. Als het tarief niet inclusief 

vakantiebijslag is dan dient u met een wijzigingsformulier het tarief hierop aan te passen. Het 

zorgkantoor vraagt u om te reageren op dit verzoek van de SVB. Wanneer u dit niet doet kan 

uw zorgverlener volgend jaar niet meer uitbetaald worden. Ga voor het wijzigen  van het tarief 

naar de website www.entreepgb.nl. 

 

  

In dit informatiebulletin informeert het zorgkantoor u over de volgende onderwerpen: 

1. Tarieven 2019 

2. Uiterlijk van de toekenningsbeschikking 

3. Derdenbeding 

4. Wet minimumloon 

5. Toeslag kwaliteit V&V 



5. Toeslag voor kwaliteit V&V 

Woont u in een kleinschalig wooninitiatief, ontvangt u wooninitiatieven-toeslag en heeft u 

een indicatie met zorgprofiel VV4 tot en met VV10? Dan krijgt u in 2019 een extra toeslag van 

€ 4.000,-. De toeslag vindt u in de beschikking. Dit heet ‘Toeslag voor kwaliteit V&V’.  

De “toeslag voor kwaliteit V&V” is bedoeld voor zorgaanbieders, zodat zij uiteindelijk meer 

zorg en een betere kwaliteit van zorg kunnen bieden. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan 

de inzet van extra (deskundig) personeel en het bevorderen van persoonsgerichte zorg. Dit 

kunt u betalen vanuit de toeslag voor kwaliteit V&V. Hiervoor kan het nodig zijn het aantal 

uren zorg in uw overeenkomst met de zorgaanbieder te verhogen, of het afgesproken tarief 

aan te passen. De kwaliteitseisen waaraan de zorgaanbieder moet voldoen staan in het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van het Zorginstituut. 

Let op, de toeslag is tijdelijk. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

onderzoekt op welke wijze de toekenning van het kwaliteitsgeld voor zorg in een kleinschalig 

pgb-VV-wooninitiatief vanaf 2020 vorm zal krijgen. 

 


