
versie 2021 Dienstverlening PGB 

Opdracht
voor betaling feestdagenuitkering

31.032NT/0621

Met dit formulier geeft u ons opdracht om een feestdagenuitkering uit te betalen aan de zorgverlener.  
Betaalt u de zorgverlener uit een Wlz-budget? Dan mag u maximaal € 272,- per kalenderjaar als feestdagenuitkering 
betalen. Betaalt u de zorgverlener uit een Wmo- of Jeugdwet-budget? Vraag dan aan de gemeente of u een 
feestdagenuitkering mag geven. Vanuit een Zvw-budget mag geen feestdagenuitkering betaald worden.

1 Gegevens budgethouder De budgethouder is de persoon die zorg krijgt.

voorletters en achternaam

burgerservicenummer (BSN),

of relatienummer PGB Portaal

straat en huisnummer

postcode en woonplaats

8 of 9 cijfers

2 Gegevens zorgverlener De zorgverlener is de persoon die zorg geeft.

naam zorgverlener

burgerservicenummer (BSN),

of KvK-nummer             

8 of 9 cijfers

3  Feestdagenuitkering

Over welke maand en 
in welk jaar wilt u 
de feestdagenuitkering
geven           maand-jaar

Welk bedrag wilt u 
de zorgverlener aan
feestdagenuitkering geven

Vul achter het budget dat u heeft het 

bedrag in dat u als feestdagenuitkering 

wilt geven. Heeft u meerdere budgetten? 

Dan mag u de feestdagenuitkering 

daarover verdelen. Het bedrag gaat van 

uw budget af. 

Wlz

Wmo-BG

Wmo-HH

Jeugdwet
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4  Ondertekening
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. De declaratie die ik heb doorgegeven voldoet aan

de afspraken die ik heb gemaakt met de gemeente of het zorgkantoor.

datum dag-maand-jaar

uw handtekening of die van  
de gemachtigd of wettelijk 
vertegenwoordiger   

of

naam

budgethouder vertegenwoordiger

       

Upload dit formulier via het PGB portaal, of stuur een papieren kopie naar  
Dienstverlening PGB,  postbus 8064, 3503 RB Utrecht

Opdracht voor betaling feestdagenuitkering 2 van 2

31
.0

32
N

T/
06

21

31.032NT/0621

printen


	1 Gegevens budgethouder
	2 Gegevens zorgverlener
	3 Feestdagenuitkering
	4 Ondertekening

	101: 
	102: 
	103: 
	104: 
	105: 
	106: 
	107: 
	201: 
	202: 
	203: 
	301: 
	302: 
	303: Off
	304: 
	305: Off
	306: 
	307: Off
	308: 
	309: Off
	310: 
	volgende 6: 
	401: 
	402: 
	403: 
	404: 
	405: 
	Vorige pagina 3: 
	printen 6: 


