
PGB trekkingsrecht: handleiding bevoorschotting aan de SVB 
 
De Sociale verzekeringsbank (SVB), genoemd in artikel 3 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk 
en inkomen voert, vanaf 1 januari 2015, namens de colleges de betalingen ten laste van verstrekte 
budgetten

1
 uit. Gemeenten financieren de PGB’s uit de Wmo en de Jeugdwet. In deze handleiding krijgt u 

praktische informatie over hoe uw gemeente voorschotten/betalingen aan de SVB kan verstrekken.  
 

1. Voordat de gemeente de betaling kan doen 
De SVB verwerkt alle betalingen vanuit gemeenten als totaalbetalingen. De ontvangen voorschotten leggen wij 
niet per budgethouder vast. Dit betekent dat wij één totaalbedrag aan PGB’s per wet voor al uw 
budgethouders van u willen ontvangen.  
 
Wat moet er gebeuren voordat de daadwerkelijke betaling plaats kan vinden? 
 
Bepaal periode van de bevoorschotting 
U bepaalt de periode waarover uw gemeente de voorschotten betaalt. Er zijn verschillende mogelijkheden. Zo 
kan uw gemeente kiezen voor een voorschot per maand, per kwartaal of per jaar. Kiest uw gemeente voor een 
voorschot per maand of kwartaal? Dan moet dit voorschot op de 1e van de eerste maand van de 
budgetperiode zijn betaald. Eventueel is het mogelijk om per vier weken te betalen. Zie het kader 
‘bevoorschotting per vier weken’.  
Uitzondering: De eerste betaling in januari 2015 kan op de 15

e
 van de maand plaatsvinden. Daarna is het 

bovenstaande schema van belang om de uitbetaling aan zorgverleners te kunnen garanderen. 
 
Bereken het voorschotbedrag 
Uw gemeente berekent het bedrag dat aan voorschot moet worden betaald. Dit doet u op de volgende wijze: 
 

1. Maak een inschatting van het totaalbedrag aan PGB’s voor het komende jaar. Zie opmerking onder 
betalingsbalans. 

2. Deel dit totaalbedrag door het aantal gekozen voorschotperiodes (bijvoorbeeld: bij een voorschot 
per kwartaal delen door 4). 

 

 
Bevoorschotting per vier weken 
Deze wijze van bevoorschotting past niet goed bij de uitbetaling richting zorgverleners. De SVB betaalt 
namelijk per kalendermaand aan zorgverleners. Wanneer de gemeente de voorschotten toch op basis van 
de 4 wekensystematiek wil betalen dan geldt de volgende werkwijze. De betaling moet op de 1

e
 werkdag 

van de vier wekelijkse periode zijn betaald.  
 
Bijvoorbeeld: 1

e
 betaling januari 2015: 2 januari 2015, de 2

e
 betaling op 29 januari 2015. (zie uitzondering 

januari 2015) 
 

 

2. Het overmaken van het bedrag 
Wanneer u de periode van de betalingen heeft bepaald, kan uw gemeente overgaan tot betalen.  
 

                                                           
1 Wmo: Artikel 2.6.2 
1. De Sociale verzekeringsbank, genoemd in artikel 3 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, voert namens de 
colleges de betalingen ten laste van verstrekte persoonsgebonden budgetten, alsmede het hiermee verbonden budgetbeheer, uit. 
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop de Sociale verzekeringsbank de 
taak, bedoeld in het eerste lid, uitvoert. 
 
Jeugdwet: Artikel 8.1.8  
1. De Sociale verzekeringsbank, genoemd in artikel 3 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, voert namens de 
colleges de betalingen ten laste van verstrekte budgetten, alsmede het hiermee verbonden budgetbeheer, uit.  
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop de Sociale verzekeringsbank de 
taak, bedoeld in het eerste lid, uitvoert.  

 



 
Betalingsomschrijving 
 

 
Vermeld als betalingsomschrijving: 
 
 <CBS gemeentecode> <wet> <periode … van …. > 
 
Bijvoorbeeld: <363 Wmo periode 1 januari t/m 31 maart 2014> 
 

 
IBAN SVB Servicecentrum PGB 

 
Uw gemeente maakt het bedrag over naar het volgende IBAN:  
 
NL28INGB0009679340 op naam van SVB Servicecentrum PGB 
 

 

 

3. Wat u verder nog moet weten 

 

Betalingsbalans 
U bent als gemeente zelf verantwoordelijk voor het feit dat er op de rekening van de SVB voldoende geld komt 
te staan voor het betalen van de facturen vanuit de door uw gemeente afgegeven PGB’s aan burgers in uw 
gemeente. De inschatting van het totaalbedrag per jaar kan gedurende het jaar fluctueren, daarom kan het 
nodig zijn het periode bedrag aan te passen. 
Belangrijk: een betalingsachterstand van gemeenten kan leiden tot het opschorten van betalingen aan 
zorgverleners. 

 
Budgetsaldo en renteberekening 
Het budgetsaldo (de ontvangen betalingen van uw gemeente min de uitbetalingen aan zorgverleners) staat 
rentedragend op de rekening-courant van het Ministerie van Financiën. Dit rentecomponent wordt in de 
jaarlijks budgetafrekening met uw gemeente meegenomen. De valutadatum van de ontvangst van de betaling 
is leidend. 
 
Jaarlijkse budgetafsluiting 
Budgethouders kunnen een beperkte periode ná afloop van het kalenderjaar nog zorg declareren. Na afloop 
van deze periode wordt de budgetafrekening voorbereid zodat de afrekening kan plaatsvinden.  
 
 
Budgetten worden afgerekend op totaalniveau per wet; 
 

Ontvangen toekenningsbeschikkingen   
min  Betalingen aan zorgverleners 
=  Budgetsaldo 
 
 Betalingen door gemeenten aan SVB 
min Ontvangen toekenningsbeschikkingen 
= Betalingsbalans gemeente 
 
Budgetsaldo + Betalingsbalans gemeente = bedrag afrekening 
 
Terugbetalingen aan uw gemeente vinden plaats binnen 30 dagen na versturen eindafrekening op het IBAN 
waarvan de voorschotten zijn ontvangen. 
 
Een eventueel tekort wordt gevraagd over te maken binnen 30 dagen na versturen eindafrekening op het IBAN 
van SVB Servicecentrum PGB. 

Bijvoorbeeld: 
(A) Som van beschikkingen =       20.000 
(B) Uitkeerde salarissen=        17.000 
(C) Budgetsaldo =           3.000 
 
(D) Betalingen door gemeente =  18.000  
(A) Ontvangen beschikkingen =    20.000 
(E) Betalingsbalans =         -2.000
  
Af te rekenen = 1.000 


