
Aanvraag PGB-zorgbonus

40.998NT/0121

Met dit formulier vraagt u een PGB-zorgbonus aan voor uw zorgverlener. Het gaat om een nettobedrag  
van € 1000. Deze zorgbonus is voor zorgverleners die tijdens de eerste golf van de coronacrisis (van 1 maart 
tot 1 september 2020) een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Op de achterkant van dit formulier  
leest u aan welke voorwaarden u en de zorgverlener moeten voldoen. U kunt de zorgbonus ook aanvragen  
via Mijn PGB. 

1 Gegevens budgethouder 

voorletters en achternaam

geboortedatum

   

        
         

klantnummer SVB  

voorletters en achternaam  
óf bedrijfsnaam

geboortedatum               of KvK-nummer*

2 Gegevens zorgverlener 

   

                     
         
*Is de zorgverlener ondernemer? Vul dan het KvK-nummer in.  

  

3 Verklaring (verplicht) Kruist u deze verklaring niet aan? Dan kunnen wij uw aanvraag niet behandelen.

 U verklaart dat: -  de zorgverlener tijdens de eerste coronacrisis voor u heeft gewerkt en daarbij een 
uitzonderlijke prestatie heeft geleverd 

-  u ermee akkoord gaat dat uw eigen (persoons)gegevens, zoals bekend bij de 
SVB, worden gebruikt bij de aanvraag van de PGB-zorgbonus

-  de zorgverlener schriftelijk toestemming heeft gegeven om zijn of haar  
(persoons)gegevens te gebruiken voor het aanvragen van een zorgbonus. U kunt 
hiervoor de toestemmingsverklaring gebruiken op svb.nl/zorgbonus. U bewaart 
deze verklaring 5 jaar in uw administratie.

4 Ondertekening  Dit formulier is naar waarheid ingevuld.

datum          dag-maand-jaar

uw handtekening of die van  
de gemachtigd of wettelijk  
vertegenwoordiger          

of 

     budgethouder           vertegenwoordiger

naam       

Upload dit formulier via Mijn PGB of stuur het per post naar: 

SVB Dienstverlening PGB, Postbus 8038, 3503 RA UTRECHT
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Toelichting aanvraagformulier 
PGB-zorgbonus

40.998NX/0121

Voorwaarden om een PGB-
zorgbonus aan te vragen 

 - Aanvragen moeten uiterlijk 12 april 2021 bij SVB Dienstverlening PGB  
binnen zijn 

 - De zorgverlener heeft een uitzonderlijke prestatie geleverd tijdens de eerste 
coronacrisis

 - U heeft een Persoonsgebonden budget binnen de periode 1 maart  
tot 1 september 2020 uit één van de volgende zorgwetten:

 - Jeugdwet
 - Wmo
 - Wlz
 - U heeft een geldige zorgovereenkomst met de zorgverlener binnen de  

periode van 1 maart tot 1 september 2020
 - De zorgverlener heeft in deze periode zorg aan u geleverd. Deze zorg is 

betaald uit het PGB
 - De zorgverlener werkt op basis van een Zorgovereenkomst 

Arbeidsovereenkomst of een Zorgovereenkomst van opdracht.  
De zorgverlener werkt niet op basis van een Zorgovereenkomst met partner  
of familielid of een Zorgovereenkomst met een instelling

 - Een vertegenwoordiger die ook als zorgverlener werkt, kan geen bonus  
voor zichzelf aanvragen

 - Het loon of de vergoeding van de zorgverlener is:
 - maximaal € 39,00 per uur bij een arbeidsovereenkomst
 - maximaal € 88,90 per uur bij een zorgovereenkomst van opdracht

Kijk voor meer informatie op de website svb.nl/zorgbonus

Goed om te weten  - De budgethouder of vertegenwoordiger moet de verklaring bij  
vraag 3 aanvinken. Als deze verklaring niet is aangevinkt, kunnen wij  
uw aanvraag niet behandelen

 - De PGB-zorgbonus bestaat uit een bedrag van € 1000 netto. Dit bedrag 
wordt belastingvrij uitgekeerd aan de zorgverlener en heeft geen invloed op 
eventuele toeslagen van deze zorgverlener

 - De zorgbonus kan aangevraagd worden van 1 maart tot en met 12 april 2021 
 - De zorgbonus komt van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn  

en Sport (VWS) en wordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 - De zorgbonus wordt niet uit uw budget betaald
 - Een zorgverlener kan maximaal 1 bonus ontvangen
 - De zorgbonus wordt uitbetaald op het rekeningnummer van de zorgverlener 

dat bij ons bekend is 
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