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In dit informatiebulletin informeert het zorgkantoor u over de volgende onderwerpen:
1. Pgb-Wlz budget 2023
2. Maximumtarieven 2023
3. Stijging minimumloon
4. Extra Kosten Corona regeling (EKC) stopt per 1-1-2023

1. Hoogte pgb-Wlz budget 2023
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten om de zorgprofielen met 5,99%
te verhogen. De toeslag pgb-wooninitiatief, toeslag kwaliteit V&V en budgetgarantie worden ook met
5,99% verhoogd.
U vindt uw beschikbare budget op de toekenningsbeschikking voor 2023.

2. Nieuwe maximumtarieven vanaf 1 januari 2023
Op 1 januari 2023 gaan ook de maximumtarieven die u uw zorgverlener mag betalen met 5,99%
omhoog. Dat betekent dat u het tarief van uw zorgverlener kunt aanpassen als u dat wenst.
Let op: u kunt alleen het tarief van uw zorgverlener verhogen als u hiervoor genoeg budget heeft.
De volgende maximumtarieven gelden voor het pgb-Wlz vanaf 1 januari 2023.
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Informeel uurtarief: € 22,98
Formeel uurtarief: € 72,39
Dagdeeltarief: € 66,64

3. Stijging minimumloon
Op Prinsjesdag is bekend geworden dat het minimumloon in 2023 met 10% stijgt. Heeft u
zorgverleners die u het minimumloon betaalt? Ook deze zorgverleners gaan in 2023 10% meer
verdienen. U hoeft hiervoor niets te doen. Dit wordt automatisch aangepast.

4. Extra Kosten Corona regeling (EKC) stopt per 1-1-2023
Vanaf 1 januari 2023 stopt de EKC-regeling. Dit is besloten door de overheid. De EKC-regeling was er
voor budgethouders die door Corona of door de Corona-maatregelingen extra kosten moesten maken
en geen ruimte in hun budget hadden om deze kosten te betalen. Bijvoorbeeld als de zorgverlener ziek
was door Corona en de vervanger meer kostte.
EKC-aanvragen 2022
Vanaf 1 januari 2023 kunt u dus geen EKC aanvragen. Voor het jaar 2022 is het nog mogelijk om tot
17 maart 2023 een aanvraag te doen.
Dit informatiebulletin is inhoudelijk afgestemd met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

