
Dienstverlening PGB

Formulier niet-geleverde zorg
Wlz 
Let op: gebruik dit formulier alleen als uw zorgkantoor 
met het nieuwe PGB Portaal werkt.

31.999NT/0820

Met dit formulier geeft u per zorgverlener door welk bedrag u tijdens de coronacrisis heeft betaald uit  
uw budget, zonder dat hier zorg voor is geleverd. Heeft u vragen over hoe u dit bedrag moet berekenen?  
Neem dan contact op met het zorgkantoor. 

1 Gegevens budgethouder 

naam budgethouder

burgerservicenummer (BSN)

relatienummer

         

 

2 Overzicht niet-geleverde zorg 

naam zorgverlener          BSN of KvK-nummer     totaalbedrag
              zorgverlener        niet-geleverde zorg

                        €

                        €

                        €

                        €

                        €

     

     

     

     

     

3 Ondertekening  Dit formulier is naar waarheid ingevuld.

datum          dag-maand-jaar

uw handtekening of van de  
gemachtigd of wettelijk  
vertegenwoordiger          

of 

     budgethouder           vertegenwoordiger

naam       

Stuur dit formulier per post naar Dienstverlening PGB, t.a.v. PGB2.0, postbus 8064, 

3505 RB Utrecht. 
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Toelichting Formulier
niet-geleverde zorg
Wlz

Dienstverlening PGB

31.999NT/0820

Periode maatregelen Tussen 1 maart en 1 juli 2020 mocht u alle niet-geleverde zorg doorbetalen. 
Vanaf 1 juli 2020 zijn de meeste maatregelen gestopt. Bij dagbesteding in  
de gehandicapten- en ouderenzorg en bij kleinschalige wooninitiatieven  
mocht u de niet-geleverde zorg doorbetalen tot 1 augustus 2020.

Wat doet de SVB met  
het formulier? 

Wij verzamelen de gegevens voor het zorgkantoor. Daarom sturen wij  
deze door naar het zorgkantoor.   

Stuurt u het formulier  
niet in? 

Dan gaat het zorgkantoor ervan uit dat alle gedeclareerde zorg geleverd is. 
Blijkt op een later moment dat gedeclareerde zorg niet geleverd is, dan  
kan dit gevolgen hebben voor uw PGB.  
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