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Wat kun je factureren? 

 
Als zorgverlener (lees: Begeleider, individueel en in groepsverband, PV, VP en Casemanager), kun je 

het aantal uren dat je begeleiding hebt geboden factureren. Bij de start spreken we af hoeveel dit 

maximaal per week kan zijn, gezien de indicatie of de openingstijden. Overleg altijd eerst voordat je 

meer uren begeleiding gaat bieden. Reizen van en naar de deelnemer/woon- werkverkeer is 

verwerkt in het uurtarief.  

Voor individuele begeleiders geldt 
Reiskosten die je maakt tijdens de begeleiding krijg je wel vergoed. Daar staat 5 km per uur 
begeleiding voor á 0,30ct. Per km. 
Voorbeeld: 3 uur begeleiding is: 3x5= 15km = 15 x 0,30 = 4,50 
Er is 0% BTW op zorg in natura.  
 
Overige werkzaamheden 
Naast de begeleiding zelf kun je voor een aantal werkzaamheden uren declareren. 

• Voor het opstellen van het zorgplan/begeleidingsplan is dat 1 uur.  

• Voor het bespreken van het begeleidingsplan kun je de gebruikte tijd declareren.  

• Voor deelname aan Teambijeenkomsten kun je maximaal 1,5 uur declareren 

• Voor Ronde Tafel gesprekken van het huis geldt maximaal 1 uur  

• Voor Ronde Tafel gesprekken van de organisatie staat maximaal 1,5 uur  

• Voor Intervisie maximaal 2 uur  
 
Let op: Kennisbijeenkomsten e.d. bieden we je aan. Je bepaalt zelf of je komt. Er kunnen hier geen 
uren voor gedeclareerd worden. Wel krijg je naast het inhoudelijke programma, wat te eten en 
drinken. Ook de reistijd naar Kennisbijeenkomsten en door KAG verzorgde opleidingen (BHV, agressie 
training, etc.) kun je niet declareren. 
 
Op de factuur geef je in ieder geval aan:  
Bedrijfsgegevens van jezelf en opdrachtgever (Huis van de Ronde Tafel) 
KvK nummer 
Factuurdatum 
Factuur nummer 
Weeknummer  
Totaal aantal uren per week 
Uurtarief 
Totaal bedrag per week 
Optelling / totaal te betalen  
Bankrekeningnummer 
 
Urenkader voor het vervullen van diensten: 
Binnen de arbeidstijdenwet is opgenomen dat de werktijd per week maximaal 60 uur bedraagt. En 
over een langere periode gezien, namelijk per 16 aaneengesloten weken, mag er niet meer dan 
gemiddeld 48 uur arbeid worden verricht. Als organisatie voegen wij hieraan toe dat je maximaal 2 
aaneengesloten diensten mag werken. 
 
Wij vragen je met het inplannen en aannemen van diensten hier rekening mee te houden. Wij zullen 
de roosters binnen de King Arthur Groep langs elkaar leggen. Mocht blijken dat het buiten de kaders 
gaat zullen we vragen je dienst te ruilen. Deze verantwoordelijkheid ligt dan bij de persoon die zich 
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ingetekend heeft op deze diensten. Dus ga pas een verplichting aan die je kunt waar maken met het 
urenkader in je achterhoofd. 
 
De oplettende lezer zal zeggen de arbeidstijdenwet geldt niet voor een ZZPer en dat klopt. Wij vragen 
bij het vervullen van diensten om te handelen in de geest van de arbeidstijdenwet, die is er niet voor 
niets. Daar zijn zaken rondom veiligheid – gezondheid en welzijn in opgenomen, zowel voor de 
omgeving waar je werkt als voor jezelf!! http://www.arbeidstijdenwet.nl/arbeidstijdenwet/ 
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