Tariefstructuur PGB JEUGD per 1 april 2017
PV

Definitie

Persoonlijke
verzorging

BGI

BGG inclusief
vervoer

BGG exclusief
vervoer

Kortdurend verblijf1

Professionele
organisatie

Een onderneming als
bedoeld in artikel 5,
onderdelen a, c, d of e,
van de
Handelsregisterwet
2007 waarvan de
activiteiten blijkens de
inschrijving in het
handelsregister,
bedoeld in artikel 2 van
die wet, geheel of
gedeeltelijk bestaan uit
het verlenen van
jeugdhulp.

€ 27,97 per uur

€ 37,09 per
uur

€ 51,37 per
dagdeel

€ 45,85 per
dagdeel

€ 104,50 per etmaal

ZZP’r of
freelancer

Een onderneming als
bedoeld in artikel 5,
onderdeel b, van de
Handelsregisterwet
2007 waarvan de
activiteiten blijkens de
inschrijving in het
handelsregister,
bedoeld in artikel 2 van
die wet, geheel of
gedeeltelijk bestaan uit
het verlenen van
jeugdhup.

€ 22,38 per uur

€ 29,67 per
uur

€ 41,09 per
dagdeel

€ 36,68 per
dagdeel

€ 83,63 per etmaal

Categorie

A

B

1

Begeleiding en kortdurend verblijf

In het PGB tarief is ook de tijdens het kortdurend verblijf noodzakelijke begeleiding, ondersteuning en huishoudelijke verzorging verdisconteerd.

Zorg
C professional
in loondienst

Niet
D professional
in loondienst

E

Naaste
familie

Een persoon die is
ingeschreven in het
register, bedoeld in
artikel 3 van de Wet op
de beroepen in de
individuele
gezondheidszorg (BIGregister), voor het
uitoefenen van een
beroep voor het
verlenen van zorg.
Een persoon niet zijnde
een persoon als bedoeld
in onderdeel C, en
waarmee de PGB
houder een
arbeidsovereenkomst
aangaat.
Een familielid in de
eerste of tweede graad,
dan wel een familielid in
de eerste of tweede
graad van de wettelijk
vertegenwoordiger van
de PGB houder en
waarmee de PGB
houder geen
arbeidsovereenkomst
aangaat.

€ 13,93

€ 13,93

per uur

per uur

€ 11,61 per uur2

€ 11,61 per
uur3

€ 41,09 per
dagdeel

€ 36,68 per
dagdeel

€ 83,63 per etmaal

€ 41,09 per
dagdeel

€ 36,68 per
dagdeel

€ 83,63 per etmaal

In uitzonderlijke
gevallen kan wel sprake
zijn van een
arbeidsovereenkomst.

2

Als blijkt dat de budgethouder in staat en bevoegd is om opdrachten en instructies te geven aan degene die de arbeid uitvoert en controle kan uitoefenen op de voortgang
en de resultaten van het werk, alleen dan kan er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. In dat geval wordt het tarief verhoogd met 20% voor werkgeverslasten.
3
Als blijkt dat de budgethouder in staat en bevoegd is om opdrachten en instructies te geven aan degene die de arbeid uitvoert en controle kan uitoefenen op de voortgang
en de resultaten van het werk, alleen dan kan er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. In dat geval wordt het tarief verhoogd met 20% voor werkgeverslasten.

