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Budgetplan persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd

U wilt bij de gemeente Den Haag een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen waarmee u zelf jeugdhulp kunt 
inkopen. Hiervoor moet u dit budgetplan volledig ingevuld en ondertekend opsturen. Met het budgetplan laat u 
aan de gemeente zien dat u al heeft nagedacht over de manier waarop u het budget wilt gaan besteden. Heeft u te 
weinig ruimte voor uw antwoorden? Stuur dan een bijlage mee. Zet daarop dezelfde gegevens als bij vraag 1.
Heeft u het budgetplan volledig ingevuld en ondertekend opgestuurd naar ons? Dan gaan wij dit met u bespreken. 
Vervolgens beoordelen wij of u voor een pgb in aanmerking komt. 
Kijk voor meer informatie over een pgb op www.cjgdenhaag.nl/jeugdhulp/persoonsgebondenbudget.

1 Persoonlijke gegevens budgethouder
Achternaam    Voorletter(s) 
Geboortedatum 
Burgerservicenummer 

2 Gegevens wettelijk vertegenwoordiger budgethouder
Achternaam    Voorletter(s) 
Straat      Huisnummer 
Postcode     Plaats  
Geboortedatum 
Telefoonnummer 
E-mailadres 
Soort relatie met budgethouder  Ouder  Voogd

3 Machtiging

Heeft u iemand anders dan uw wettelijk vertegenwoordiger gemachtigd voor aanvraag en 
beheer van het pgb?

 Nee  > ga door naar vraag 5    Ja  > ga door naar vraag 4

4 Gegevens gemachtigde budgetbeheerder
Achternaam    Voorletter(s) 
Straat      Huisnummer 
Postcode     Plaats  
Geboortedatum 
Telefoonnummer 
E-mailadres 
Soort relatie met budgethouder  Bewindvoerder   Curator    Mentor
       Anders, namelijk 
Ik ben ook budgetbeheerder voor een ander gezinslid met burgerservicenummer

Heeft uw budgetbeheerder een VOG financiële dienstverlening overlegd?   Ja   Nee

Het gaat hier om de gegevens 
van de persoon die de zorg krijgt.
Let op: budgethouders vanaf 
12 jaar dienen dit document  
te ondertekenen.

Indien anders dan 1 of 2.
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5 Motivatie voor pgb

A Bent u op de hoogte van het aanbod vanuit zorg in natura van de gemeente?   Ja   Nee

B Waarom denkt u dat het aanbod vanuit zorg in natura van de gemeente niet passend is?

6 Indicatie/toeleiding

A Als pgb-houder bent u verantwoordelijk voor het inhuren en aansturen van uw hulp of
ondersteuner. Dit houdt in dat u zelf de kwaliteit en de voortgang van de zorg en ondersteuning
moet bewaken. Kunt u hieronder zo concreet mogelijk uw hulpvraag omschrijven?

B Ik verwacht het pgb nodig te hebben voor  maanden

7 Wie wilt u inzetten met het pgb?

8 Waar zal de zorg uit bestaan?

9 Geef aan welke doelen u met de inzet van het pgb wilt bereiken

Benoem hier de activiteiten.
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10 Dit zijn de zorgverlener(s) bij wie ik de zorg wil gaan inkopen
Kiest u voor een professionele zorgverlener? Vul dan  het nummer van de Kamer van Koophandel 
(KvK) en het SKJ- of BIG-registratienummer in.

A Soort voorziening 
Naam zorgverlener 
Plaats 
Nummer KvK 
SKJ- of BIG-registratienummer 
Tarief zorgverlener  €   per uur  dagdeel  etmaal

B Soort voorziening 
Naam zorgverlener 
Plaats 
Nummer KvK 
SKJ- of BIG-registratienummer 
Tarief zorgverlener  €   per uur  dagdeel  etmaal

C Soort voorziening 
Naam zorgverlener 
Plaats 
Nummer KvK 
SKJ- of BIG-registratienummer 
Tarief zorgverlener  €   per uur  dagdeel  etmaal

D Soort voorziening 
Naam zorgverlener 
Plaats 
Nummer KvK 
SKJ- of BIG-registratienummer 
Tarief zorgverlener  €   per uur  dagdeel  etmaal

Let op:
• De zorgverlener mag geen zorginstelling zijn die via de gemeente zorg levert vanuit zorg in natura.
• De zorgverlener mag geen bemiddelingskantoor zijn.
• De gemeente vergoedt een vastgesteld maximumtarief.
• Rekent de zorgverlener een hoger brutoloon dan dat de gemeente vergoedt? Dan dient u het 

verschil bij te storten via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
• Kiest u voor en niet professionele zorgverlener? Dan moet hij in het bezit zijn van een Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG). Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Uitzondering hierop is als 
ouder of verzorger zelf de zorgverlener is.

• Kiest u voor een professionele zorgverlener? Dan moet hij in het bezit zijn van een SKJ-registratie. 
Beschikt hij hier niet over? Dan kan het zijn dat we geen formeel tarief toekennen, maar een 
informeel tarief.

De zorgverlener of zelfstandige 
zonder personeel (zzp’er) moet u 
het registratienummer van de 
Kamer van Koophandel geven. 
U kunt dit ook zelf opzoeken of 
controleren in het Handelsregister 
van de Kamer van Koophandel. 
Ga hiervoor naar: www.kvk.nl. 
 
Een professionele zorgverlener 
moet u het registratienummer 
van het BIG-register (Beroepen in 
de Individuele Gezondheidszorg) 
of het SKJ (Stichting 
Kwaliteitsregister Jeugd) geven. 
U kunt dit ook zelf opzoeken of 
controleren. Ga hiervoor naar: 
www.bigregister.nl of 
www.skjeugd.nl.
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11 Ondertekening
Wie moet het budgetplan ondertekenen?
Kies één van de onderstaande opties die in uw situatie van toepassing is:
• Is de budgethouder jonger dan 12 jaar? Dan ondertekenen de wettelijke vertegenwoordiger(s) of 

gemachtigde budgetbeheerder het budgetplan.
• Is de budgethouder tussen de 12 en 16 jaar oud? Dan ondertekenen de budgethouder én 

wettelijke vertegenwoordiger(s) of gemachtigde budgetbeheerder het budgetplan. 
• Is de budgethouder 16 jaar of ouder? Dan tekent alleen de budgethouder het budgetplan.

Let op: Zijn er twee wettelijke vertegenwoordigers? Dan moeten zij allebei ondertekenen.

 Ik ben bekend met de rechten en plichten van een pgb.
 Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

A Budgethouder vanaf 12 jaar
Achternaam    Voorletter(s) 
Datum      Plaats  

Handtekening               

B Wettelijke vertegenwoordiger(s)
Eerste wettelijke vertegenwoordiger (verplicht indien van toepassing)
Achternaam    Voorletter(s) 
Datum      Plaats  

Handtekening               

Tweede wettelijke vertegenwoordiger (verplicht indien van toepassing)
Achternaam    Voorletter(s) 
Datum      Plaats  

Handtekening               

C Gemachtigde budgetbeheerder
Achternaam    Voorletter(s) 
Datum      Plaats  

Handtekening               
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Maak een kopie van dit ingevulde budgetplan voor uw eigen administratie.

U kunt dit formulier op twee manieren naar ons opsturen. Digitaal of per post. 
1. Digitaal via het e-mailadres pgbteamjeugd@denhaag.nl.
2.  Per post naar onderstaand adres: 

Antwoordnummer 17005 
2501  VG Den Haag 
T.a.v. Pgb-team Jeugd

12 Intake (in te vullen door medewerker gemeente)
Datum 
Naam medewerker 

mailto:pgbteamjeugd%40denhaag.nl?subject=
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Toelichting

Pgb budgetplan Jeugd 
Kiest u voor een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor alle zaken die daarbij 
horen. Denk aan het afsluiten van een zorgovereenkomst met de zorgverlener, de administratie en het declareren 
van de facturen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Denk daarom goed na over de keuze voor een pgb. Lijken deze 
verantwoordelijkheden u lastig? Dan kunt u kiezen voor zorg in natura (zin). Bij zorg in natura regelt de gemeente 
alle betalingen en het contact met de zorgverlener. Twijfelt u of een pgb iets voor u is? Dan kunt u de pgb-test bij 
Per Saldo doen via www.pgb-test.nl. Deze test is gratis.

Waarom een budgetplan?
Het budgetplan maakt onderdeel uit van het onderzoek van de gemeente om te beslissen of u, als aanvrager,  
in aanmerking komt voor een pgb. Een pgb is mogelijk als:
 - De ondersteuning die u met het pgb wilt inkopen volgens de gemeente van voldoende kwaliteit is. En wat 

voldoende zal bijdragen aan het bereiken van de gestelde resultaten, zoals opgenomen in het gezinsplan.
 - U of uw gemachtigde volgens de gemeente in staat is de taken die verbonden zijn aan het pgb correct uit te 

voeren. 
Met het invullen van het budgetplan maakt u inzichtelijk op welke wijze u het pgb gaat inzetten en welke kosten 
daarbij horen. De gemeente beoordeelt het budgetplan en bespreekt dit met u. 
Om in aanmerking te komen voor een pgb moet u zelf de regie kunnen over de zorg. Vult u daarom zelf dit 
formulier in. 
Let op: pas als wij van u het volledige ingevulde en ondertekende pgb-budgetplan hebben ontvangen en 
beoordeeld, kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen. 

Spelregels pgb
Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de rechten en plichten die bij een pgb komen kijken. Ga na of u in staat 
bent regie te voeren over de zorg aan de hand van de onderstaande spelregels:
 - U kunt zelf de zorg vinden die bij u en uw kind past.
 - U kunt aantonen en motiveren waarom een zorgaanbieder, waarmee de gemeente afspraken heeft gemaakt,  

de gewenste hulp niet kan leveren (waarom geen zorg in natura).
 - U maakt zelf een budgetplanning. Hierbij houdt u rekening met de maximum pgb-tarieven van de gemeente.
 - U sluit een zorgovereenkomst af met uw zorgverlener en stuurt deze op naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 - U bent op de hoogte van het trekkingsrecht en de werkzaamheden van de SVB. 
 - U geeft veranderingen door aan de SVB en de gemeente. Bijvoorbeeld als de hulpvraag verandert of als uw 

zorgverlener ziek is.
 - Heeft u een zorgverlener met een hoger pgb-tarief dan het maximum tarief van de gemeente? Dan betaalt u het 

verschil zelf aan de SVB. 
 - U maakt afspraken met uw zorgverlener over de in te zetten zorg en u bewaakt de kwaliteit van de zorg. 
 - De zorgverlener beschikt over kennis, opleiding en/of ervaring om uw doelen te helpen behalen. Zij doen dit op 

een veilige en doeltreffende manier. 
 - De gemeente Den Haag kent geen verantwoordingsvrij bedrag. Dit betekent dat u uit het pgb geen 

bemiddelingskosten, administratiekosten of een eenmalige (vakantie) uitkering mag betalen. 
 - U geeft een vermoeden van oneigenlijk gebruik, fraude of misbruik van het pgb direct door aan de gemeente.

 Ik heb bovenstaande spelregels gelezen en begrepen.
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