
PGB Special nov 2021

Het PGB Portaal

Het jaar 2021 is bijna 
voorbij 

Wij vertellen u in deze folder wat u de 

komende tijd van ons kunt verwachten 

en wat u zelf kunt doen om uw PGB 

administratie van 2021 goed af te sluiten.



Wat u zelf kunt doen
Om 2021 goed af te ronden moeten uw declaraties 

en wijzigingen op tijd binnen zijn. Wij zetten graag de 

belangrijke momenten voor u op een rij.

Begin december 2021
Wijzigingen van zorgverleners in 2021
Wilt u een zorgovereenkomst wijzigen in 2021? Of een nieuwe 
zorgverlener aanmelden die nog in 2021 voor u werkt? Geef deze 
wijzigingen voor 14 december 2021 door in het PGB Portaal. 
Ga naar mijnpgb.nl om in te loggen.

Lukt het niet om wijzigingen digitaal door te geven? Zorg dan 
dat uw formulieren op 6 december 2021 binnen zijn. Heeft u 
een Wlz‑budget? Stuur uw formulieren dan naar uw zorgkantoor. 
Heeft u een budget van de gemeente? Stuur dan uw formulieren 
naar SVB Dienstverlening PGB.

9 januari 2022
Urendeclaraties tot en met december 2021
Doen wij de salarisadministratie voor uw zorgverlener? 
En declareert u de gewerkte uren voor deze 
zorgverlener? Zorg dan dat uw declaraties over 2021 
op 9 januari 2022 in het PGB Portaal staan. 

Ontvangen wij uw declaratie na 9 januari 2022? 
Dan kunnen we de declaratie pas vanaf februari 2022 
betalen. De Belastingdienst ziet deze betaling als 
inkomen over 2022. Dit kan gevolgen hebben voor 
eventuele toeslagen van uw zorgverlener en ervoor 
zorgen dat uw zorgverlener meer loon belasting 
moet betalen.

Tip! Bekijk 
regelmatig uw 
budget in het PGB 
Portaal. Zo weet u 
of u nog genoeg 
budget heeft om 
uw zorgverlener 
uit te betalen.



Wat krijgt u van ons

Eind februari 2022
Jaaropgave 2021
Heeft de SVB in 2021 loonstroken gemaakt voor uw zorgverlener? 
Dan sturen wij u en uw zorgverlener eind februari 2022 een 
jaaropgave. In de jaaropgave staat het bedrag dat uw zorgverlener 
in 2021 bij u heeft verdiend en de belasting die hierover is 
betaald. Deze bedragen geven wij door aan de Belastingdienst. 
Uw zorgverlener heeft de jaaropgave nodig bij de belastingaangifte.

Brief over betalingen aan uw zorgverlener in 2021
Hebben wij geen loonstroken voor uw zorgverlener gemaakt? 
Dan moet deze zorgverlener zelf belasting betalen. Wij geven aan de 
Belastingdienst door hoeveel geld uw zorgverlener in 2021 uit het PGB 
heeft ontvangen. Eind februari 2022 krijgt u hierover een brief van ons.

Is uw zorgverlener bij ons bekend onder een KvK‑nummer? 
Dan ontvangt u voor deze zorgverlener geen brief.



Betaaldagen 2022

Uiterlijk op de 24e van de maand betalen wij het 
vaste maandbedrag aan uw zorgverlener
Heeft u met uw zorgverlener een vast maandbedrag afgesproken? 
Dan betalen wij uw zorgverlener op de volgende dagen:

24 januari

24 februari

24 maart

22 april

24 mei

24 juni

22 juli

24 augustus

23 september

24 oktober

24 november

22 december

Binnen 10 werkdagen betalen wij de 
gedeclareerde uren aan uw zorgverlener
Declareert u de gewerkte uren bij ons met 
een urenbriefje of factuur? Dan betalen wij uw 
zorgverlener binnen 10 werkdagen nadat we de 
declaratie hebben ontvangen.

Tip! Declareer 
de gewerkte 
uren makkelijk 
via het PGB 
Portaal. Heeft u 
hulp nodig? 
Bel ons dan.
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Belangrijke data

Uiterste datum Wat u zelf kunt doen?

Begin december 2021 Wijzigingen van zorgverleners in 2021 
indienen

9 januari 2022 Urendeclaraties tot en met december 2021 
indienen

Wanneer Wat krijgt u van ons?

Eind februari 2022 Jaaropgave 2021

Brief betalingen zorgverleners in 2021
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Meer informatie
Heeft u vragen over uw PGB? Neem dan 
contact op met uw zorgkantoor of gemeente. 

Colofon
Redactie Dienstverlening PGB 
Adres Postbus 8064, 3503 RB Utrecht 
PGB Portaal mijnpgb.nl

http://mijnpgb.nl
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