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Vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget AWBZ (pgb) 2011 versie 2.0

Dit is de vergoedingenlijst persoonsgebonden budget AWBZ (PGB) zoals deze door alle zorgkantoren per 1 januari 2011 wordt 

gehanteerd.
In deze lijst vindt u een overzicht met onderwerpen waarbij staat of, en zo ja onder welke voorwaarden, die vanuit het PGB 

AWBZ vergoed kunnen worden.

Deze lijst is een beperkte opsomming. Komt een onderwerp niet op de lijst voor, dan betekent dit niet dat het wel of geen AWBZ 

PGB-zorg is. Er is over het onderwerp alleen nog geen uitspraak gedaan. Staat een onderwerp niet op de lijst en u wilt dit wel 

inkopen met uw PGB AWBZ, neem dan vooraf contact op met uw zorgkantoor.

Deze lijst is een gezamenlijk product van de Zorgkantoren en Per Saldo.

De verantwoordelijkheid voor het goed- of afkeuren van de door u verantwoorde zorg, ligt volledig bij uw zorgkantoor. 

U kunt geen rechten ontlenen aan deze lijst. 

Met een PGB AWBZ kunt u zorg binnen de volgende functies inkopen:
− Persoonlijke verzorging 
− Verpleging 
− Begeleiding individueel
− Begeleiding groep
− Begeleiding groep inclusief vervoer
− Kortdurend verblijf

Om voor deze functies een indicatie te krijgen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Op de site van CVZ en CIZ kunt u 

vinden welke voorwaarden het betreft. Dit zijn ook de voorwaarden waaraan de door u ingekochte zorg moet voldoen.
www.cvz.nl ; AWBZ-kompas
www.ciz.nl ; CIZ-indicatiewijzer

Dienstverlening SVB

Het Servicecentrum PGB helpt u gratis met uw administratie.
www.svb.nl/int/nl/ssp/

Per Saldo 

De belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budet
helpt u bij al uw pgb vragen 
www.pgb.nl
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LEGENDA

In de eerste kolom Is de categorie genoemd waarin dit onderwerp thuis hoort AV Aanvullende verzekering ziektekosten
Categorie Betekenis AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten
OVG Overig BJz Bureau Jeugdzorg
SCH School BV Zvw Basisverzekering Zorgverzekeringswet
TBCT Therapie / behandeling / cursus / training CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg
VB Verblijf PGB Persoonsgebonden budget AWBZ
VR Vervoer Wia Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen
VT Vrije tijd Wk Wet kinderopvang
WGS Werkgeverschap Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Gemeente)

Wsw Wet Sociale Werkvoorziening
In de tweede kolom Is het onderwerp beschreven ZIN Zorg in natura

In de derde kolom zijn er de volgende mogelijkheden: JA: dit betekent dat u deze kosten mag betalen uit uw pgb ZZP Zorgzwaartepakket

NEE: dit betekent dat u deze kosten niet mag betalen uit uw 

pgb
JA MITS / ALS / MAAR: u mag uitsluitend onder bepaalde 

voorwaarden kosten uit het pgb bekostigen Zorgzwaartepakker (ZZP)

NEE, MAAR / TENZIJ: de kosten vallen niet onder het pgb, 

maar gedeeltelijk kunt u bepaalde kosten wel bekostigen

Het zorgzwaartepakket (ZZP) is er voor mensen die 

elke dag ondersteuning of zorg nodig hebben. 

In de vierde kolom worden eventuele voorliggende 

voorzieningen genoemd

Het is een volledig pakket van zorg dat aansluit op 

de kenmerken van de cliënt en het soort zorg dat 

de cliënt nodig heeft.

In de vijfde kolom kunt u lezen of en zo ja welke 

voorwaarden er worden gesteld.

Het indicatieorgaan bepaalt of iemand een 

zorgzwaartepakket krijgt. En zo ja, welk pakket dat 

is. 

In de laatste kolom staan voorbeelden genoemd of leest u 

waar u meer informatie over dit onderwerp kunt vinden. 

Aan elk ZZP is een aantal uur zorgtijd per week 

gekoppeld. Bij zware beperkingen past een pakket 

met veel zorg per week. Bij lichte beperkingen is er 

minder zorg nodig.

Marktconforme tarieven

Vanaf 1 januari 2011 staan er maximumtarieven in de PGB-

regeling. U mag uw zorgverlener niet meer betalen dan 62 

euro per uur of 57 euro per dagdeel

Begeleiding

• bij het onderhouden van sociale contacten
1. sociale redzaamheid; • bij het plannen van dagelijkse activiteiten
2. bewegen en verplaatsen; • bij het regelen van uw financiën
3. probleemgedrag; • bij het voortbewegen in en buiten uw huis
4. psychisch functioneren of • als er sprake is van probleemgedrag

5. geheugen- en oriëntatiestoornissen. • als er problemen zijn bij het denken, concentreren en/of 

waarnemen
• als er problemen zijn met oriëntatie in tijd, plaats en 

persoon

De begeleider heeft als taak uw zelfredzaamheid te bevorderen, uw 

zelfredzaamheid te behouden of uw tekort aan zelfredzaamheid te 

compenseren, dat wil zeggen aan te vullen of zelf in te vullen, zodat u met 

uw handicap of beperking kan meedoen aan het dagelijks leven, zoals u dat 

zelf heeft ingericht. Echter, wel in de omstandigheden genoemd in de tekst 

hier onder. Als het gaat om situaties die vallen onder de voorwaarden van de 

functie begeleiding kunt u een begeleider inzetten ter ondersteuning en/of 

om taken te oefenen en/of om toezicht te houden.

Om in aanmerking te komen voor de functie Begeleiding 

dient te zijn vastgesteld dat de onderzochte beperkingen van 

verzekerde betekenen dat verzekerde matige tot zware 

beperkingen heeft op één of meer van de volgende vijf 

terreinen:

Afkortingenlijst

De volledige tekst staat in de Indicatiewijzer op www.ciz.nl.In de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ en de meer 

leesbare versie CIZ Indicatiewijzer AWBZ 2010 staat dat u 

een begeleider kunt inzetten in de volgende situaties:
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Vergoedingenlijst

CAT. Omschrijving

Vergoeding 

uit PGB? 

Ja/Nee

Voorliggende 

voorzieningen
Voorwaarden

Extra informatie 

en/ of voorbeelden

SCH Aangepaste leermiddelen Nee Onderwijs 
OVG Aanpassing computer en onderhoud Nee Zvw
OVG Aanpassing woning / caravan Nee Wmo 
OVG Aanschaf alarmsysteem Nee
TBCT Acupunctuur Nee Mogelijk AV
WGS Administratiekosten instelling bij tot stand komen 

zorgovereenkomst

Nee Bij een PGB tot € 25.000 op jaarbasis mag u maximaal € 250 

per jaar aan bemiddelingskosten verantwoorden.

Bij een PGB boven € 25.000 op jaarbasis mag u maximaal € 

500 per jaar aan bemiddelingskosten verantwoorden. 

WGS Administratiekosten instelling bij wijziging zorgovereenkomst door 

budgethouder

Nee Bij een PGB tot € 25.000 op jaarbasis mag u maximaal € 250 

per jaar aan bemiddelingskosten verantwoorden.

Bij een PGB boven € 25.000 op jaarbasis mag u maximaal € 

500 per jaar aan bemiddelingskosten verantwoorden. 

WGS Administratiekosten instelling voor het beheren en verantwoorden Nee Bij een PGB tot € 25.000 op jaarbasis mag u maximaal € 250 

per jaar aan bemiddelingskosten verantwoorden.

Bij een PGB boven € 25.000 op jaarbasis mag u maximaal € 

500 per jaar aan bemiddelingskosten verantwoorden. 

WGS Administratiekosten pgb Nee Bij een PGB tot € 25.000 op jaarbasis mag u maximaal € 250 

per jaar aan bemiddelingskosten verantwoorden.

Bij een PGB boven € 25.000 op jaarbasis mag u maximaal € 

500 per jaar aan bemiddelingskosten verantwoorden. 

SCH Advisering en ondersteuning schoolse zaken Nee

OVG Alarmsysteem, nachtelijke bemensing van Nee, tenzij Het moet gaan om toezicht/nachtelijke bemensing 

alarmsystemen en alleen de werkelijke uren zorg bij de oproep 

mogen worden verantwoord. Dus geen abbonnementskosten.

OVG Allergeenvrije schoenen Nee Zvw
OVG Alphahulp Nee, maar Wmo Wel als de indicatie een zorgzwaartepakket is en deze op of na 

1 januari 2009 is geïndiceerd of geherindiceerd.

OVG Apotheek Nee BV  Zvw 
OVG Arbeids(re)integratie Nee Arbeid, WIA en 

WSW kunnen 

voorliggend zijn 

Als voorliggende 

voorziening niet van 

toepassing is, kan gebruik 

gemaakt worden van de 

AWBZ – begeleiding 

groep. 

OVG Au pair Ja, maar Een au pair is een persoon van vreemde nationaliteit die 

participeert in een cultureel uitwisselingsprgramma. De 

hoofddoelstelling van het verblijf is de culturele uitwisseling en 

de overige werkzaamheden zijn nevenactiviteiten waarbij niet 

concreet is geregeld welke werkzaamheden een au pair wel of 

niet mag doen. Het is daardoor mogelijk dat een au pair bv. 

een kind met een verstandelijke beperking begeleidt. U moet 

wel rekening houden met bepaalde fiscale aspecten. De SVB 

kan u hierover informeren. (www.svb.nl)

U kunt alleen de uren 

AWBZ-zorg 

verantwoorden.
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Vergoedingenlijst

CAT. Omschrijving

Vergoeding 

uit PGB? 

Ja/Nee

Voorliggende 

voorzieningen
Voorwaarden

Extra informatie 

en/ of voorbeelden

OVG Beademing Ja, maar Zvw voor 

apparatuur

Het betreft hier alleen de persoonlijke verzorging en verpleging 

die samenhangt met de beademing. Apparatuur wordt vergoed 

vanuit Zvw

WGS Beëindigingskosten zorgovereenkomst Ja Het betreft hier de onvermijdbare kosten die gemaakt worden 

wanneer een zorgovereenkomst wordt opgezegd omdat het 

PGB is beeindigd of substantieel is verlaagd.                                                   

Als onvermijdbare kosten worden aangemerkt:

- Uitbetaling vakantiedagen bij einde arbeidsovereenkomst

- Doorbetaling loon tijdens opzegtermijn

- Uitbetaling eenmalige uitkering bij einde overeenkomst van 

rechtswege
OVG Begeleid werken Nee Wsw                                      

WIA
SCH Begeleiding bij stage Nee, mits Onderwijs, Wia, 

WsW

Het kinderen betreft die zo beperkt zijn dat er geen uitzicht is 

op een reguliere arbeidsplek en zij voor de rest van hun leven 

zijn aangewezen op een dagactiviteitencentrum. Ter 

voorbereiding daarop nemen deze kinderen tijdens hun 

schoolperiode al deel aan een dagactiviteitencentrum.

www.cvz.nl

SCH Begeleiding bij uitstapjes school Ja, als Onderwijs, 

Rugzakje

Als de activiteiten voldoen aan de algemene voorwaarden die 

worden gesteld aan de functie begeleiding en er geen 

voorliggende voorzieningen zijn, dan kan dit worden 

verantwoord. 
VT Begeleiding bij uitstapjes/vakantie Ja, als Als de activiteiten voldoen aan de voorwaarden die worden 

gesteld aan de functie begeleiding, dan kan dit worden 

verantwoord
WGS Begeleiding bij werving zorgverlener Ja Zie ook: Bemiddelingskosten

SCH Begeleiding diversen: zie hiernavolgende 

rubrieken:Therapie/behandeling/cursus/training, Vrije tijd en 

Overig
SCH Begeleiding op school Nee, tenzij Onderwijs, 

Rugzakje  

Alleen wanneer in de indicatie expliciet is genoemd hoeveel 

klassen er aan begeleiding op school besteed mogen worden.

TBCT Behandeling Nee BV Zvw
TBCT Behandeltafel Nee BV ZVWvw
TBCT Bekkentherapie Nee BV Zvw/mogelijk 

AV
SCH Bemiddelingskosten pgb Ja   Bij een PGB tot € 25.000 op jaarbasis mag u maximaal € 250 

per jaar aan bemiddelingskosten verantwoorden.

Bij een PGB boven € 25.000 op jaarbasis mag u maximaal € 

500 per jaar aan bemiddelingskosten verantwoorden. 

OVG Bereidingskosten maaltijden Nee, maar Wmo Maar wel als de indicatie een zorgzwaartepakket is en deze op 

of na 1 januari 2009 is geïndiceerd of geherindiceerd.

Het gaat alleen om de 

begeleiding bij het 

bereiden van de 

maaltijden
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Vergoedingenlijst

CAT. Omschrijving

Vergoeding 

uit PGB? 

Ja/Nee

Voorliggende 

voorzieningen
Voorwaarden

Extra informatie 

en/ of voorbeelden

WGS Beschermende kleding voor zorgverlener Ja, maar Dit kan alleen als u met de zorgverlener een 

arbeidsovereenkomst bruto-netto heeft afgesloten of een 

machtiging heeft afgegeven voor afdragen loonheffing (opting-

in) bij de SVB. 

TBCT Bewegingsbank Nee Mogelijk AV
TBCT Bewegingstherapie Nee BV Zvw/mogelijk 

AV
OVG Bewindvoering - kosten Nee
OVG Bijdrage kosten huishouding Nee, maar Maar wel als de indicatie een zorgzwaartepakket is en deze op 

of na 1 januari 2009 is geïndiceerd of geherindiceerd. En het 

huishoudelijke hulp betreft.

OVG Bijdrage patiëntenvereniging Nee
OVG Blindengeleidehond Nee Zvw
TBCT Bloesemtherapie Nee
TBCT Braille training Nee BV Zvw
TBCT Brain State Conditioning Nee Dit is Neurofeedback 
TBCT Brain Stimulating Method-therapy Nee Dit is Neurofeedback 
WGS BTW Nee, tenzij Over AWBZ-zorg is men geen BTW verschuldigd. Wel bij 

vervoer en over bemiddelingskosten en over spijzen en 

dranken in commerciele woonvormen. Dus in deze 3 gevallen 

mag BTW vanuit PGB worden betaald.

Belastingwetgeving

WGS Buitengerechtelijke kosten door de beëindiging van een 

zorgovereenkomst; ontbinding door een kantonrechter

Nee Rechtsbijstandverze

kering SVB
SCH Buitenschoolse of naschoolse opvang  budgethouder met speciaal 

onderwijs

Ja Er moet een indicatie voor speciaal onderwijs zijn

SCH Buitenschoolse of naschoolse opvang budgethouder met regulier 

onderwijs

Nee Wk

SCH Buitenschoolse of naschoolse opvang voor kind van budgethouder Nee Wk

WGS Cadeau voor zorgverlener Nee Verantwoordingsvrij bedrag
TBCT Ceasartherapie Nee BV Zvw/mogelijk 

AV
OVG Consumpties Nee, maar                                 

Ja, maar 

Nee, maar wel de consumpties van de zorgverlener tijdens het 

verlenen van de zorg buitenshuis

Ja, maar alleen tijdens tijdelijk verblijf en begeleiding groep

VB Crèche Nee Wk
OVG Curator (onder curatele gesteld) Nee Dienst van curator kan niet uit de AWBZ betaald worden.
TBCT Cursussen budgethouder Nee Niet als doel maar wel als middel                                 

Cursusgeld mag niet uit pgb betaald worden, maar als de 

activiteiten voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld 

aan de functie begeleiding.
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Vergoedingenlijst

CAT. Omschrijving

Vergoeding 

uit PGB? 

Ja/Nee

Voorliggende 

voorzieningen
Voorwaarden

Extra informatie 

en/ of voorbeelden

OVG Cursussen ouders/verzorgers Ja, als Als de ouder/verzorger ook de zorgverlener is en deze 

onkostenvergoeding is opgenomen in de overeenkomst kan een 

cursus wel vergoed worden. Deze cursus moet dan wel 

relevante deskundigheidsbevordering tot doel hebben. Ook kan 

een cursus voor ouders/verzorgers worden vergoed als deze in 

de indicatie is vermeld door het CIZ/BJz.

WGS Cursussen zorgverleners Ja, als Als deze cursus relevante deskundigheidsbevordering tot doel 

heeft. Er moet een overeenkomst zijn met de organisatie die de 

cursus verzorgt. De cursus moet worden verantwoord als 

onkosten van de zorgverlener. 

OVG Dagbesteding Ja
VT Dansles Nee
WGS Dertiende maand Ja, maar De 13e maand moet zijn opgenomen in de overeenkomst met 

de zorgverlener. 

OVG Detentie en pgb Nee Als een budgethouder in detentie is dan valt hij/zij onder 

Justitie.

TBCT Diagnostisch onderzoek Nee BV Zvw / mogelijk 

AV
OVG Dieetpreparaten Nee BV Zvw/mogelijk 

AV 
OVG Dieetvoeding en dieetadvisering Nee BV Zvw/mogelijk 

AV 
TBCT Dieren, therapie met Nee Uitspraak CVZ Let op dit is een beperkte 

opsomming

Voorbeelden:

Dolfijntherapie

Therapiehonden

Paardentherapie

Begeleiding met paarden

TBCT Diëtiste Nee BV Zvw/mogelijk 

AV
OVG Diversen Nee Een post ‘diversen’ is onduidelijk en zal niet worden 

geaccepteerd, het is beter alles vooraf te specificeren.

OVG Doventolk Nee Hier is een speciale regeling voor bij Menzis. En ook via het 

UWV zijn hiervoor mogelijkheden.

Menzis tel.nr. 088 - 222 

90 06

email: 

doventolken@menzis.nl

www.uwv.nl

TBCT DTT training (Discrete Trial Teaching) Nee Uitspraak CVZ
SCH Dyslexie behandeling Nee BV Zvw 
TBCT Edu-kinesiologie Nee Mogelijk AV
OVG Eigen bijdrage thuiszorg (CAK) Nee Mogelijk AV 
OVG Eigen bijdrage/ouderbijdrage instelling Nee
TBCT Emerging Body Language Nee 
VT Entreegeld budgethouder t.b.v. vrijetijdsbesteding budgethouder 

(bijv. sauna, zwembad, attractiepark) 

Nee
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Vergoedingenlijst

CAT. Omschrijving

Vergoeding 

uit PGB? 

Ja/Nee

Voorliggende 

voorzieningen
Voorwaarden

Extra informatie 

en/ of voorbeelden

VT Entreegeld zorgverlener bij begeleiding budgethouder tijdens 

vrijetijdsbesteding budgethouder (bijv. sauna, zwembad, 

attractiepark) 

Ja, als Als de zorgverlener geen deel uitmaakt van het cliëntsysteem. 

De zorgverlener kan dit soort onkosten declareren bij de 

budgethouder.

TBCT Ergotherapie Nee BV Zvw/mogelijk 

AV
TBCT Euritmietherapie Nee Mogelijk AV
WGS Evaluatiebijeenkomst zorgverleners Nee, maar Alleen als dit werkuren van de zorgverleners betreft, dan mag 

dit wel.

WGS Feestdagenregeling / uitkering Ja Feestdagenregeling, max. € 272 per jaar. Dient te voldoen aan 

de fiscale voorwaarden.

Wanneer u geen arbeidsovereenkomst bruto-netto heeft 

afgesloten met uw zorgverlener of een machtiging heeft 

afgegeven voor afdragen loonheffing (opting-in) bij de SVB, 

dan bent u zelf verantwoordelijk voor eventuele fiscale 

gevolgen

                                                

www.belastingdienst.nl

TBCT Feuerstein therapie Nee Er volgt nader onderzoek door CVZ, maar is therapie dus mag 

niet vanuit PGB.

TBCT Fitness (medische - , fysio - ) Nee Mogelijk AV
TBCT Fysiotherapie Nee BV Zvw/mogelijk 

AV
OVG Genotsmiddelen (sigaretten, drank en dergelijke) Nee 
OVG Glazenwasser Nee, maar Wmo Maar wel als de indicatie een Zorgzwaartepakket is en deze op 

of na 1 januari 2009 is geïndiceerd of geherindiceerd.

OVG Gordijnen naaien Nee 
WGS Gratificatie zorgverlener Ja Zie feestdagenregeling
VB GVT = gezinsvervangend tehuis Nee ZIN AWBZ
OVG GVT, Begeleiding groep tijdens verblijf Ja
VT Gymnastiek(les) Nee 
TBCT Haptonomie/haptotherapie Nee Mogelijk AV
VB Herstellingsoord Nee Zin: Zvw/AWBZ
TBCT Homeopathie/homeopathisch arts Nee Mogelijk AV
OVG Hondenuitlaatdienst Nee Wmo
OVG Hoortoestel Nee ZVvw
VT Huifbedritten manege Nee Zie paardrijden.
TBCT Huisarts Nee BV Zvw
OVG Huishoudelijke hulp Nee, maar Wmo Wel als de indicatie een Zorgzwaartepakket is en deze op of na 

1 januari 2009 is geïndiceerd of geherindiceerd.

OVG Huisvesting Nee Wmo / gemeente
SCH Huiswerkbegeleiding Nee Onderwijs/Rugzakje 

OVG Hulphonden Nee Zvw
OVG Hulpmiddelen (zoals protheses, speciaal schoeisel, rolstoel) Nee BV Zvw/mogelijk 

AV, AWBZ, Wmo 
TBCT Hydrotherapie Nee Mogelijk AV
TBCT Hyperbare geneeskunde Nee Mogelijk AV 
WGS Kerstgratificatie Ja Zie feestdagenregeling
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Vergoedingenlijst

CAT. Omschrijving

Vergoeding 

uit PGB? 

Ja/Nee

Voorliggende 

voorzieningen
Voorwaarden

Extra informatie 

en/ of voorbeelden

WGS Kerstpakket Ja Zie feestdagenregeling
VB Kinderdagverblijf, voor gehandicapten Nee, tenzij Wk Alleen wanneer in de indicatie expliciet is genoemd hoeveel 

klassen er aan begeleiding op school besteed mogen worden.

TBCT Kinderfysiotherapie Nee BV Zvw/mogelijk 

AV
VB Kinderopvang budgethouder, babysit, crèche Nee Wk 
OVG Kinderopvang voor budgethouder of voor kind budgethouder Nee WK
WGS Kinderopvang voor kind zorgverlener Nee WK
OVG Kinderopvang/oppas kind budgethouder Nee Wk / Wmo
TBCT Kinderpsychologie/-therapie Nee BV Zvw/ mogelijk 

AV
OVG Kledingverzorging Nee, maar Maar wel als de indicatie een zorgzwaartepakket is en deze op 

of na 1 januari 2009 is geïndiceerd of geherindiceerd.

OVG Klusjes Nee
OVG Knuffelzorg (flexzorg) Nee
OVG Kraamzorg Nee
OVG Kunstmiddelen Nee Zvw 
SCH Leerlingenvervoer Nee Leerlingenvervoer 

via gemeente
SCH Leermiddelen Nee Onderwijs 
VT Les Nee Zie vrijetijdsbesteding.
WGS Levensloopregeling voor zorgverlener Ja, maar Dit kan alleen als u een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten 

voor minimaal 4 dagen per week, of u met uw zorgverlener 

“Opting-in”  heeft afgesproken.

VB Logeeropvang Ja, als Als het onder de voorwaarden van tijdelijk verblijf valt te 

weten: beschermende omgeving, therapeutisch omgeving of 

onafgebroken toezicht nodig.

TBCT Logopedie Nee BV Zvw /mogelijk 

AV 
TBCT Loopbaanbegeleiding Nee
OVG Lotgenotencontact Nee
OVG Maaltijdbereiding Nee, maar Wmo Maar wel als de indicatie een zorgzwaartepakket is en deze op 

of na 1 januari 2009 is geïndiceerd of geherindiceerd.

WGS Maaltijden zorgverlener bij overwerk Ja
OVG Maaltijdvoorziening/tafeltje dekje Nee Wmo / gemeente
TBCT Manicure Nee, tenzij Tenzij het de noodzakelijke nagelverzorging (persoonlijke 

verzorging) betreft. De noodzaak hiervoor moet in de indicatie 

staan vermeld

Dus geen nagels lakken, 

tenzij budgethouder door 

lichamelijke beperking dit 

niet kan

TBCT Manueel therapie Nee BV Zvw/mogelijk 

AV
TBCT Massage Nee
TBCT Medical Kinetics Nee mogelijk AV
VB Medische kinderopvang Ja
OVG Meditatieve ontwikkeling Nee
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CAT. Omschrijving

Vergoeding 

uit PGB? 

Ja/Nee

Voorliggende 

voorzieningen
Voorwaarden

Extra informatie 

en/ of voorbeelden

TBCT Mensendieck therapie Nee BV Zvw/mogelijk 

AV
TBCT Mondhygiëniste Nee BV Zvw/Mogelijk 

AV
VT Muziekles Nee Zie vrijetijdsbesteding.
TBCT Neurofeedback Nee 
OVG Neurolinguïstisch programmeren Nee
TBCT Observatie diagnostiek jeugd Nee Is onderdeel van behandeling.
TBCT Oedeemtherapie Nee BV Zvw
OVG Onderhoudswerk huis (bijv. een schilder) Nee
SCH Onderwijs (particulier) als dagbesteding Nee, tenzij Wanneer er een leerplichtontheffing is, wordt gedurende deze 

periode de begeleiding in dagdelen als dagbesteding gezien.

TBCT Onderzoek (geneeskundig) Nee BV Zvw/mogelijk 

AV 

Is onderdeel van behandeling.

WGS Ontbindingsvergoeding vanwege de beëindiging van een 

zorgovereenkomst; ontbinding door een kantonrechter

Nee Rechtsbijstandverze

kering SVB

Als het kosten betreft, die niet onder de collectieve 

rechtsbijstandverzekering van de SVB vallen mogen deze 

kosten wel uit het PGB betaald worden.

VR Openbaar vervoer Nee Voor zorgverlener: Mits woon-werkverkeer of werk-

werkverkeer. 

OVG Opvang budgethouder Ja, mits Ja, als het toezicht en begeleiding betreft

Nee, wanneer het oppas betreft

WGS Opvang kind zorgverlener Nee Wk
TBCT Orthopedagogische hulpverlening Nee Onderwijs Als de activiteiten voldoen aan de algemene voorwaarden die 

worden gesteld aan de functie begeleiding.

Niet op school

OVG Orthopedische schoenen Nee BV Zvw
TBCT Osteopathie Nee
TBCT Ozontherapie Nee Mogelijk AV 
VT Paardrijden Nee Zie vrijetijdsbesteding.
VR Parkeergeld vervoersorganisatie Nee 
VR Parkeergeld zorgverlener Nee
OVG Pastorale hulpverlening Nee
TBCT Pedagogische hulpverlening  Nee Onderwijs 
TBCT Pedicure Nee, tenzij ZVW Tenzij het de noodzakelijke nagelverzorging (persoonlijke 

verzorging) betreft. 

WGS Pensioenvoorziening zorgverlener Ja, maar Dit kan alleen als u een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten 

voor minimaal 4 dagen per week, of u met uw zorgverlener 

“Opting-in”  heeft afgesproken.

www.svb.nl

OVG Personal Organizer (persoon) Nee, tenzij Aanbrengen van structuur en bevorderen zelfredzaamheid

VT Pianoles Nee Zie vrijetijdsbesteding.

OVG Pleegouders Nee,                                            

Ja,

Nee: Pleegzorg kent een aparte vergoedingsregeling 

Ja, wanneer pleegouder zorgverlener PGB is.

TBCT Podotherapie Nee BV Zvw/mogelijk 

AV 
OVG Premie Ziektekostenverzekering Nee 
OVG Pruiken nee BV Zvw
TBCT Psychiatrie Nee ZVW
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TBCT Psycho--educatie Nee Zvw  
TBCT Psychologische zorg Nee BV Zvw/mogelijk 

AV 
TBCT Psycho-motorische therapie Nee BV Zvw/mogelijk 

AV 
TBCT Psychotherapie Nee Zvw 
TBCT Reflexzone therapie Nee
WGS Reiskosten zorgverlener Ja, als Als het reiskosten woon-werk verkeer en werk-werkverkeer 

betreft. De afspraken over de vergoeding moeten in de 

zorgovereenkomst zijn opgenomen.                      

SCH Remedial teaching Nee Onderwijs, 

Rugzakje, BV Zvw 

in geval van 

dyslexie 
SCH Rugzakje Nee Ambulante 

begeleiding 

Regionaal Expertise 

Centrum
VT Schaatsles Nee Zie vrijetijdsbesteding.
WGS Schenking aan zorgverlener Ja Zie feestdagenregeling
VT Schilderen (ateliers) Nee Zie vrijetijdsbesteding.
SCH School Nee 
TBCT Schrijfbewegingstherapie Nee Onderwijs, BV 

ZVW/mogelijk AV 
VT Scouting Nee Zie vrijetijdsbesteding.
OVG Seksuele dienstverlening Nee 
OVG Sociale vaardigheidstraining (SoVa) Nee Zie trainingen
WGS Spaarloonregeling voor zorgverlener Ja, maar Dit kan alleen als u een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten 

voor minimaal 4 dagen per week, of u met uw zorgverlener 

“Opting-in”  heeft afgesproken.

OVG Speciaal schoeisel Nee Zvw
OVG Speciaal speelgoed/spellen/boeken Nee 
VT Sport Nee Zie vrijetijdsbesteding.
SCH Stage- begeleiding Nee Zie Begeleiding bij stage
OVG Stomerij / wasserij Nee, maar Wmo Maar wel als de indicatie een zorgzwaartepakket is en deze op 

of na 1 januari 2009 is geïndiceerd of geherindiceerd.

TBCT Stottertherapie Nee BV Zvw
SCH Studiebegeleiding (16+) Nee
OVG Supervisie ( op nota instelling) Nee 
TBCT Tandarts Nee BV Zvw/mogelijk 

AV 
OVG Tarot counseling Nee
WGS Telefoonkosten zorgverlener (gesprekskosten) Ja Valt onder de onkostenvergoedingen voor de zorgverlener. 

Deze moeten wel ontstaan vanuit de zorgverlening.
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TBCT Therapie Nee Mogelijk AV LET OP, dit is een 

beperkte opsomming.    

Bewustwordings-therapie                

Cognitieve therapie                             

Creatieve therapie               

Equitherapie                 

Lichaamsgerichte therapie                   

Muziektherapie                       

Oefentherapie                                        

Speltherapie                                          

Spirituele therapie

OVG Thuiszorg Ja Alleen wanneer het begeleiding, persoonlijke verzorging of 

verpleging betreft.
OVG TOM (Theory of Mind)-training Nee Zie trainingen

WGS Training/cursus zorgverlener Ja, als Als deze cursus relevante deskundigheidsbevordering tot doel 

heeft. Er moet een overeenkomst zijn met de organisatie die de 

cursus verzorgt. De cursus moet worden verantwoord als 

onkosten van de zorgverlener. 

TBCT Trainingen Nee Mogelijk AV LET OP, dit is een 

beperkte opsomming.    

Agressieregulatie-training     

Brugklastraining                                  

Cognitieve training     

Communicatietraining                       

Fietstraining                                      

Kanjertraining                                            

Motorische 

vaardigheidstraining   

Gesprekstherapie Evolvo                     

Sociale 

vaardigheidstraining                  

TOM (Theory of Mind) 

training
OVG Tuinonderhoud Nee
VT Uitstapje budgethouder Nee
TBCT VAC-therapie Nee BV Zvw Betreft therapie in het 

ziekenhuis.
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VB Vakantie Ja, als �         het kosten zijn voor begeleiding, verzorging of verpleging  

tijdens vakantie

�         de kosten voor vervoer indien er naast een indicatie 

tijdelijk verblijf een indicatie vervoer aanwezig is en het geen 

familie/partnervakantie betreft

�          de reis- en verblijfskosten van de zorgverlener die 

meegaat om te werken, niet om vakante te vieren, die geen 

familielid 1e en 2e graad is en met wie u geen affectieve relatie 

heeft)

�         de kosten van verblijf als er sprake is van een 

*beschermende woonomgeving, *een therapeutische 

leefomgeving of *met onafgebroken toezicht en het geen 

familie/partnervakantie betreft
VB Vakantiekampen Ja, als �         het kosten zijn voor begeleiding, verzorging of verpleging  

tijdens vakantie

�         de kosten voor vervoer indien er naast een indicatie 

tijdelijk verblijf een indicatie vervoer aanwezig is en het geen 

familie/partnervakantie betreft

�         de reis- en verblijfskosten van de zorgverlener die 

meegaat om te werken, niet om vakante te vieren, die geen 

familielid 1e en 2e graad is en met wie u geen affectieve relatie 

heeft)

�         de kosten van verblijf als er sprake is van een 

*beschermende woonomgeving, *een therapeutische 

leefomgeving of *met onafgebroken toezicht en het geen 

familie/partnervakantie betreft

OVG Vakliteratuur Ja, mits Als het een vakblad voor de zorgverlener is en relevant voor de 

zorgverlening, dan kan het wel.

OVG Verbandschoenen Nee BV Zvw
VB Verblijf, langdurig intramuraal Nee Zin
VB Verblijf, tijdelijk Ja Er moet sprake zijn van een beschermende woonomgeving, 

een therapeutische leefomgeving of een omgeving met 

onafgebroken  toezicht

Indien u tijdelijk verblijf 

inkoopt ivm respijtzorg, 

dan gelden deze 

voorwaarden niet

OVG Verbouwing Nee Wmo 
OVG Vergunning invalidenparkeerplaats Nee Gemeente
WGS Verjaardagscadeau zorgverlener Nee Alleen vanuit het verantwoordingsvrij bedrag.                                         
OVG Verpleging Ja
VR Vervoer door dagverblijf Ja, als Als er Begeleiding groep of een zzp met vervoer is geïndiceerd.

SCH Vervoer naar school Nee Leerlingenvervoer 

via gemeente 
VR Vervoerskosten budgethouder Ja, als Er moet sprake zijn van:

-vervoer geïndiceerd bij begeleiding groep

-een zzp indicatie met medisch vervoer 

OVG Verzorging huisdieren Nee Wmo
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OVG Verzorging kind budgethouder Nee, maar Wmo Maar wel als de indicatie een zorgzwaartepakket is en deze op 

of na 1 januari 2009 is geïndiceerd of geherindiceerd.

OVG Vitamines Nee 
OVG Voeding, voedingssupplementen Nee 
VT Vrijetijdsbesteding Nee Lesgeld en contributie 

mogen nooit vanuit het 

PGB worden betaald. Wilt 

u begeleiding bij een van 

deze activiteiten 

verantwoorden dan heeft 

u een nota nodig waarop 

lesgeld en uren 

begeleiding apart worden 

vermeld.

OVG Vrijwilligersvergoeding Nee
VB Weekendopvang voor gehandicapten Ja Zie voorwaarden tijdelijk verblijf
OVG Zindelijkheidstraining Nee BV Zvw/mogelijk 

AV 
VB Zorghotel, particuliere instelling voor verpleging en verzorging Ja, als                                                                                                    Ja, als er sprake is van logeren of verblijf volgens de AWBZ 

(een beschermende woonomgeving, een therapeutische 

leefomgeving of met onafgebroken toezicht en los van het 

clientsysteem en gericht op de beperkingen van de 

budgethouder). 

Wanneer er geen sprake is van logeren of verblijf, zie dan 

verblijf, tijdelijk

TBCT Zuurstoftherapie of Hyperbare Nee BV Zvw/mogelijk 

AV 
VT Zwembad entree budgethouder Nee
VT Zwemles Nee Zie vrijetijdsbesteding
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