Tarievenlijst Pgb Jeugdhulp 2015/1 gemeente Roerdalen
Begeleiding en kortdurend verblijf
Categorie

A

Professionele
organisatie

B

ZZP’r of
freelancer

Zorgprofessional
C
in loondienst

D Niet professional

Definitie
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
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 jeugdhulp.
Een persoon die is ingeschreven in het
register, bedoeld in artikel 3 van de Wet op
de beroepen in de individuele
gezondheidszorg (BIG-register), voor het
uitoefenen van een beroep voor het verlenen
van zorg.
Een persoon niet zijnde een persoon als

PV

BGG inclusief
vervoer

BGI

€ 27,02 per uur

€ 21,62 per uur

€ 13,46

€ 35,84 per
uur

BGG exclusief
vervoer

Kortdurend verblijf

€ 49,63 per dagdeel

€ 44,30 per
dagdeel

€ 101,- per etmaal1

€ 39,70 per dagdeel

€ 35,44 per
dagdeel

€ 80,80 per etmaal

€ 13,46 (2014) per
uur2, met een
maximum van €
39,70 per dagdeel3

€ 13,46 (2014) per
uur, met een
maximum van €
35,44 per
dagdeel4

€ 13,46 (2014) per uur,
met een maximum
van € 80,80 per
etmaal5

€ 28,67 per
uur

€ 13,46

In het PGB tarief is ook de tijdens het kortdurend verblijf noodzakelijke begeleiding, ondersteuning en huishoudelijke verzorging verdisconteerd.
Wettelijk minimumloon bij werkweek 36 uur prijspeil 1 juli 2014 € 9,58, inclusief vakantietoeslag en vakantiedagen € 11,22, plus opslag werkgeversbijdragen 20% ad € 2,24:
totaal € 13,46. Prijspeil 1 juli 2014. Wordt 2 maal per jaar aangepast voor het eerst op 1 januari 2015 (nog niet beschikbaar) en daarna op 1 juli 2015.
3
Voor een dagdeel van 4 uur geldt 4 maal het uurtarief. Het bedrag is echter begrensd op een maximum van € 39,70 per dagdeel. Het verschil tussen 4 maal het uurtarief en
het maximumbedrag per dagdeel dient de PGB houder zelf aan te vullen.
4
Voor een dagdeel van 4 uur geldt 4 maal het uurtarief. Het bedrag is echter begrensd op een maximum van € 35,44 per dagdeel. Het verschil tussen 4 maal het uurtarief en
het maximumbedrag per dagdeel dient de PGB houder zelf aan te vullen.
5
Voor een etmaal van 24 uur geldt 24 maal het uurtarief. Het bedrag is echter begrensd op een maximum van € 80,80 per etmaal. Het verschil tussen 24 maal het uurtarief en
het maximumbedrag per etmaal dient de PGB houder zelf aan te vullen.
1

2

in loondienst

E Naaste familie

bedoeld in onderdeel C, en waarmee de pgbhouder 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.

(2014), per uur

(2014), per
uur

€ 7,17 per uur
€ 5,40 per uur

€ 9,93 per uur

€ 8,86 per uur

€ 20,20 per etmaal

