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Zelf uw hulpmiddel of ondersteuning regelen

PERSOONSGEBONDEN
BUDGET (PGB)
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U hebt een hulpvraag gesteld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(WMO). De oplossing voor uw vraag is een maatwerkvoorziening. Een maat-
werkvoorziening is hulp voor u persoonlijk, bijvoorbeeld begeleiding, huishou-
delijke ondersteuning, een scootmobiel of een traplift. 
U kunt uw maatwerkvoorziening op twee manieren regelen:
•  U regelt uw hulp via de gemeente. Dat heet een voorziening in natura.
•  U regelt uw hulp zelf. Dat doet u via een persoonsgebonden budget (PGB).

In deze folder leest u onder welke voorwaarden u een PGB kunt aanvragen
en wat er van u verwacht wordt bij het gebruik van een PGB. 

Als uit het onderzoek blijkt dat u een maatwerkvoorziening nodig hebt, kunt u 
aangeven of u die wilt ontvangen in natura of in de vorm van een PGB. Kiest u 
voor een PGB, dan bespreekt de Wmo-consulent met u de mogelijkheden en 
de voorwaarden. Bij een PGB maken we verschil tussen een PGB voor een 
hulpmiddel en een PGB voor ondersteuning.

Aanvragen van een PGB

PGB voor een hulpmiddel

Hierbij kunt u denken aan een scootmobiel, rolstoel of woningaanpassing. 
Als u de aanschaf hiervan zelf wilt regelen met een PGB, dan moet u in ieder 
geval het volgende doen:
•  U vraagt een offerte op bij een door u gekozen verkoper.
•  U sluit zelf een onderhoudscontract en verzekering af voor het hulpmiddel. 
 De kosten daarvan zijn opgenomen in het budget.
•  U betaalt de verkoper zelf vanuit het PGB dat u van de gemeente ontvangt.
•  U kunt bewijzen aan de gemeente waar u het PGB aan heeft uitgegeven.

Bij het beoordelen van de hoogte van het PGB gaat de gemeente uit van 
dezelfde prijzen die worden betaald voor de zorg in natura. Als u een hulpmid-
del wilt kopen dat duurder is dan de prijs voor zorg in natura, dan zult u de 
extra kosten zelf moeten betalen.  

Wat u moet weten
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Zorg in natura of persoonsgebonden budget (PGB)

PGB voor ondersteuning
Hierbij kunt u denken aan begeleiding, huishoudelijke ondersteuning, dagbe-
steding of een kortdurend verblijf. Als u dit zelf wilt regelen met een PGB, dan 
moet u in ieder geval het volgende doen:
•  U maakt een budgetberekening. In een PGB-plan vult u in welk budget u 
 denkt nodig te hebben. Dit plan kunt u opvragen bij uw Wmo-consulent.
•  U stelt een zorgovereenkomst op.
•  U kiest een zorgverlener en maakt daar afspraken mee.
•  U houdt de administratie bij en controleert de rekeningen.
•  U betaalt de zorgverlener via de Sociale Verzekeringsbank, door 
 opdrachten voor betaling te geven.

Mogelijkheden en voorwaarden
Omdat de keuze voor een PGB veel werk voor u betekent, is het belangrijk dat 
u vooraf goed weet wat voor u de beste keus is én of in uw situatie een PGB 
mogelijk is. Daarnaast beoordeelt de gemeente in een gesprek met u of uw 
vertegenwoordiger of u voldoet aan de voorwaarden die te maken hebben met 
een PGB. In dit gesprek praten we bijvoorbeeld over de volgende 
onderwerpen:
•  Waarom kiest u voor inkoop van ondersteuning voor een PGB?
•  Kunt u de verplichtingen die horen bij een PGB uitvoeren? Is er iemand 
 in uw directe omgeving die dat voor u kan doen? Dit kan uw wettelijke 
 vertegenwoordiger zijn, maar ook iemand die u zelf aanwijst (machtigt) om 
 de zaken rondom het PGB voor u te regelen.
• Hoe en met welke ondersteuning gaat u werken aan de doelen die 
 u hebt besproken met de gemeente?
• Hoe zorgt u dat de ondersteuning van goede kwaliteit is? 

U kunt een speciaal formulier gebruiken dat u helpt bij het beantwoorden van 
deze vragen en het gesprek hierover. Dit formulier heet een PGB-plan en krijgt 
u van uw WMO-consulent.

PGB-vaardigheid

Wanneer u twijfelt of een PGB iets 
voor u is, kunt u eerst een test doen. 

Kijk hiervoor op www.pgb-test.nl. 
Lees ook de bijlage goed door, 
zodat u kunt beoordelen of u 

PGB-vaardig bent 

Wat u moet weten
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Afwijzing PGB
De gemeente onderzoekt na het gesprek en uw PGB-plan of u een PGB krijgt. 
Redenen om een PGB af te wijzen:
•  Als u niet voldoet aan de voorwaarden.
•  Als u onjuiste of onvolledige gegevens heeft doorgegeven.
•  Als u het PGB niet gebruikt of voor een ander doel gebruikt.

De verschillen tussen zorg in natura en persoonsgebonden 
budget (PGB)

Zorg in natura

U hoeft zelf geen administratie bij te 
houden.

U ontvangt gegarandeerd kwalitatief goede 
zorg.

U hoeft zelf geen afspraken te maken met 
organisaties en u hoeft geen personeel in 
dienst te nemen. Soms heeft u te maken 
met wachtlijsten.

Is uw zorgverlener ziek of met vakantie, dan 
hoeft u niet zelf voor een vervanger te 
zorgen.

De zorgverlening kan op wisselende 
tijdstippen plaatsvinden.

PGB

U maakt een PGB-plan en bespreekt dit met 
uw Wmo-consulent. U houdt zelf de 
administratie bij. Alle betalingen van de 
afgelopen vijf jaar bewaart u. 
Bij ondersteuning zorgt u dat de SVB uw 
zorgverlener betaalt. De SVB kan u helpen 
bij het beheer van het PGB.

U bent zelf verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van de zorg.

U zoekt zelf een geschikte zorgverlener en 
sluit daarmee een zorgovereenkomst. Bij 
hulpmiddelen zoekt u zelf een geschikte 
leverancier en maakt u afspraken over de 
levering en de rekening.

Is uw zorgverlener ziek of met vakantie, dan 
zorgt u zelf voor een vervanger.

U bepaalt zelf door wie, wanneer, waar en 
hoe de zorg wordt verleend.
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PGB voor een hulpmiddel

•  U zoekt zelf een geschikt hulpmiddel en een verkoper.
•  U vraagt zelf een offerte op. De hoogte van het budget wordt daarna 
 bepaald.
•  U stuurt de rekening van het hulpmiddel naar de gemeente. 
 De WMO-consulent beoordeelt of de rekening voldoet aan de afspraken die 
 u hierover hebt gemaakt met de gemeente.
• Na goedkeuring van de rekening, wordt het PGB-budget naar u 
 overgemaakt. Op verzoek van de gemeente kunt u uitleggen hoe u het 
 budget heeft uitgegeven.

PGB voor ondersteuning
• U ontvangt een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) met een 
 zorgovereenkomst. In deze overeenkomst staan de afspraken die u maakt 
 met uw zorgverlener. Voorbeelden van een zorgovereenkomst kunt u 
 vinden op www.svb.nl. 
• Als u weet welke zorgverlener u wilt inhuren, vult u samen met de 
 zorgverlener de zorgovereenkomst in. 
• U en de zorgverlener ondertekenen allebei de zorgovereenkomst. Daarna 
 stuurt u de overeenkomst naar de SVB. 
• De gemeente en de SVB controleren de zorgovereenkomst. Als de 
 overeenkomst is goedgekeurd, ontvangt u een brief van de SVB dat u mag 
 starten met de ondersteuning.
• De ondersteuning die u krijgt, betaalt de SVB uit uw budget aan uw 
 zorgverlener. U moet voor elke betaling goedkeuring geven aan de SVB. 
• Wijzigingen geeft u zelf door aan de SVB. Bijvoorbeeld als uw zorgverlener 
 ziek is of als iemand anders uw PGB-administratie gaat doen. 

Contactgegevens
gemeente 

Kijk voor de contactgegevens 
van de gemeente op de 

website van de gemeente 
waarin u woont

Het PGB is toegekend, en dan? 
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Aan de informatie uit deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 

Waar mag ik mijn PGB aan besteden?

Het PGB besteedt u aan het inkopen van een voorziening of ondersteuning die voor u bedoeld is. U mag 
het PGB niet gebruiken voor administratie- of bemiddelingskosten. Als uw PGB genoeg ruimte heeft, mag 
u 50 euro per jaar van het geld laten betalen als vrij bedrag voor kleine onkosten. Wilt u meer weten over 
de voorwaarden? Vraag deze dan na bij de SVB.

Mag ik iemand uit mijn familie of vriendenkring inhuren voor de ondersteuning die ik nodig heb?

Ja, u mag familie of een bekende inhuren voor de zorg. Voor die zorg geldt wel 
een ander tarief dan wanneer u een professionele zorgverlener inhuurt.

Mag iemand anders namens mij optreden als budgethouder?

Ja, u mag zelf iemand aanwijzen die namens u de taken uitvoert 
die horen bij een PGB. Hij of zij is dan uw vertegenwoordiger. 
De vertegenwoordiger kan bijvoorbeeld samen met u het 
PGB-plan invullen en u helpen bij gesprekken met de gemeente. 
Uw vertegenwoordiger mag niet betaald worden uit het PGB en 
mag ook niet de zorgverlener zijn. 

Mag ik mijn PGB besteden bij een aanbieder buiten de gemeente?

Ja, u mag bij een aanbieder van buiten de gemeente ondersteuning inkopen.
Voor extra kosten als gevolg van deze keuze, zoals extra reiskosten, mag u 
uw PGB niet gebruiken. Die extra kosten moet u zelf betalen.

Hoe weet ik of een PGB iets voor mij is?

Dit kunt u bespreken met uw Wmo-consulent. U kunt ook een test invullen op www.pgb-test.nl. U krijgt dan 
direct advies en tips. Lees ook bijlage 1 goed door, zodat u kunt beoordelen of u PGB-vaardig bent.

Heeft u nog 
meer vragen?

Kijkt u dan op de website 
van de SVB: www.svb.nl. 

Hier vindt u nog meer 
informatie over het 

PGB.

Veelgestelde vragen



U bent in staat om zelfstandig 
te handelen
voor een zorgverlener te kiezen.

U kunt 
beoordelen en 
beargumenteren of de 

Overweegt u om uw zorg en ondersteuning in te kopen met een pgb? Bij het werken met een pgb 

komt het nodige kijken. Check wat u als budgethouder, of uw vertegenwoordiger of gewaarborgde 

hulp, ten minste moet weten en kunnen  om met een pgb om te gaan. Onderstaande punten kunnen 

u helpen om na te gaan of het zelf organiseren van zorg met een budget bij u past.  

U bent in staat om een overzich-
telijke pgb-administratie bij te 
houden
in de bestedingen van het pgb.

 pgb-vaardigheid

U bent in staat om 
afspraken te maken en 
vast te leggen, en om dit 

U bent voldoende vaardig 
om te communiceren met de 
gemeente, zorgverzekeraar 
of het zorgkantoor, de SVB en 
zorgverleners. 

U overziet uw eigen 
situatie, dan wel die  van 

een duidelijk beeld van de 
zorgvraag.

U bent op de hoogte van de 
regels en verplichtingen die 
horen bij het pgb, of u weet  
die zelf bij de desbetre�ende  
instanties  (online) te vinden.

Bijlage      



pgb-vaardigheid
U bent in staat om zelfstandig 
te handelen
voor een zorgverlener te kiezen.

U kunt 
beoordelen en 
beargumenteren of de 
geleverde zorg passend en 
kwalitatief goed  is.  

werk-  
of opdrachtgever de zorgver-
leners aan te sturen  en aan te 
spreken op hun functioneren. 

U bent in staat om een overzich-
telijke pgb-administratie bij te 
houden
in de bestedingen van het pgb.

 voldoende juridische 
kennis over het werk- of 
opdrachtgeverschap, of weet 
deze kennis te vinden. 

U kunt de inzet van zorgverleners 
coördineren, waardoor de zorg door kan 
gaan, ook bij verlof en ziekte.

U bent in staat om 
afspraken te maken en 
vast te leggen, en om dit 
te verantwoorden aan 
verstrekkers van het pgb.

U bent voldoende vaardig 
om te communiceren met de 
gemeente, zorgverzekeraar 
of het zorgkantoor, de SVB en 
zorgverleners. 

U bent op de hoogte van de 
regels en verplichtingen die 
horen bij het pgb, of u weet  
die zelf bij de desbetre�ende  
instanties  (online) te vinden.

Meer informatie  vindt  
u in de Handreiking 

voor toetsing op (minimale) 
pgb-vaardigheid, op 

Rijksoverheid.nl 


