INLEIDING

Vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget AWBZ (pgb
awbz) 2012 versie 2.0
Dit is de vergoedingenlijst Persoonsgebondenbudget AWBZ (PGB) zoals deze door alle
zorgkantoren per 1 januari 2012 wordt gehanteerd. De vergoedingenlijst 2011 is per 1
januari 2012 niet meer geldig.
In deze lijst vindt u een overzicht met onderwerpen waarbij staat of, en zo ja onder welke
voorwaarden, die vanuit het PGB AWBZ en de Vergoedingenregeling Persoonlijke Zorg
AWBZ vergoed kunnen worden.
Deze lijst is geen limitatieve 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 en of
de door u verantwoorde zorg voldoet aan de omschrijving in de vergoedingenlijst, ligt
volledig bij uw zorgkantoor.
Het kan zijn dat er onderwerpen die in de lijst 2011 stonden, niet meer in de lijst 2012
staan. Dit zegt niets over het feit of iets wel of niet vanuit het PGB betaald mag worden.
Het niet meer opnemen van een onderwerp heeft alleen te maken met hoeveel vragen er
over een onderwerp worden gesteld en het leesbaar houden van de 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 sites van CVZ, CIZ en BJZ 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 loonadministratie. U kunt via hen ook
digitaal uw verantwoordingsformulier invullen.
www.svb.nl/int/nl/ssp/
Per Saldo
De belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget
helpt u bij al uw pgb vragen.
www.pgb.nl

LEGENDA
In de eerste kolom

Is de categorie genoemd waarin dit onderwerp thuis hoort

Categorie
OVG
SCH
TBCT
VB
VR
VT
WGS

Betekenis
Overig
School
Therapie / behandeling / cursus / training
Verblijf
Vervoer
Vrije tijd
Werkgeverschap

In de tweede kolom

Is het onderwerp beschreven
JA: dit betekent dat u deze kosten mag betalen uit uw pgb

In de derde kolom zijn er de volgende mogelijkheden:

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
NEE, MAAR / TENZIJ: de kosten vallen niet onder het pgb,
maar gedeeltelijk kunt u bepaalde kosten wel bekostigen
In de vierde kolom worden eventuele voorliggende
voorzieningen genoemd
In de vijfde kolom kunt u lezen of en zo ja welke voorwaarden
er worden gesteld.
In de laatste kolom staan voorbeelden genoemd of leest u
waar u meer informatie over dit onderwerp kunt vinden.
Marktconforme tarieven
Vanaf 1 januari 2011 staan er maximumtarieven in de PGBregeling. U mag uw zorgverlener niet meer betalen dan 63
euro per uur of 58 euro per dagdeel. Voor specifieke situaties
heeft de NZA hogere tarieven vastgesteld. (www.NZA.nl) De
hogere tarieven moeten worden goedgekeurd door uw
zorgkantoor. U zult aan moeten tonen dat de ingekochte zorg
nodig is en voldoet aan de eisen die de NZa stelt.
Zorgzwaartepakker (ZZP)
Het zorgzwaartepakket (ZZP) is er voor mensen die elke dag
ondersteuning of zorg nodig hebben.
Het is een volledig pakket van zorg dat aansluit op de
kenmerken van de cliënt en het soort zorg dat de cliënt nodig
heeft.
Het indicatieorgaan bepaalt of iemand een zorgzwaartepakket
krijgt. En zo ja, welk pakket dat is.
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.

Afkortingenlijst
AV

Aanvullende verzekering ziektekosten

AWBZ

Algemene wet bijzondere ziektekosten

BJz

Bureau Jeugdzorg

BV Zvw

Basisverzekering Zorgverzekeringswet

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

Pgb

Persoonsgebonden budget AWBZ

Wia

Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Wk

Wet kinderopvang

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning (Gemeente)

Wsw

Wet Sociale Werkvoorziening

Zin

Zorg in natura

Zzp

Zorgzwaartepakket

Begeleiding
In de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ en de meer leesbare
versie CIZ Indicatiewijzer AWBZ staat in welke situaties u een
begeleider in kunt zetten. De volledige tekst staat in de
Indicatiewijzer op www.ciz.nl.

Van begeleiding is sprake als het doel van de zorg is gericht op
bevordering, behoud en compensatie van de zelfredzaamheid.
Het gaat niet om het bevorderen van de zelfredzaamheid door
het aanleren van vaardigheden, maar om het in praktische zin
ondersteunen en sturen van de verzekerde, zodat hij in staat is
om met zijn beperkingen zo zelfstandig mogelijk te
functioneren. Niet alle zelfredzaamheidsproblemen worden door
de AWBZ gecompenseerd. Dat is alleen het geval als de
verzekerde zonder begeleiding zou zijn aangewezen op verblijf
of zou verwaarlozen. Ook niet alle vormen van begeleiding
kunnen ten laste van de AWBZ worden bekostigd. Het moet
volgens artikel 6 lid 3 Besluit Zorgaanspraken gaan om:
· Het ondersteunen bij of het oefenen met vaardigheden of
handelingen
· Het ondersteunen bij of het oefenen met het aanbrengen van
structuur of het voeren van regie
·
Of het overnemen van toezicht op de verzekerde Het
oefenen met vaardigheden of handelingen is alleen aan de orde
in relatie met behandeling.
Het gaat om het in de praktijk toepassen van vaardigheden of
handelingen die in een behandelsituatie zijn verworven.
Hetzelfde geldt voor het oefenen van aanbrengen van structuur
of het voeren van regie. Het overnemen en ondersteunen bij
vaardigheden en handelingen en ondersteuning bij het
aanbrengen van structuur en regie moet zijn gericht op de
zelfredzaamheid bij dagelijkse activiteiten (dagritme, dagelijkse
activiteiten organiseren en uitvoeren). Begeleiding en
ondersteuning bij andere activiteiten, zoals recreatie, vallen niet
onder de verzekerde zorg. Toezicht is erop gericht dat tijdig
zorg kan worden geboden of kan worden ingegrepen, bv bij
gedragsproblemen.

Clientsysteem
In de vergoedingenlijst wordt gesproken van het clientsysteem.
Hiermee bedoelen wij familieleden in de 1e en 2e graad en die
personen waarmee de budgethouder een affectieve relatie
heeft.
Voorliggende voorziening
Een voorliggende voorziening is een regeling die voorrang
heeft op de AWBZ en waarmee u zorg kan regelen. U mag deze
zorg niet uit uw pgb betalen.
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A

1
2
3
4
5

B

CAT.

Omschrijving

SCH
OVG
OVG
TBCT

Aangepaste leermiddelen
Aanpassing woning / caravan
Aanschaf alarmsysteem
Acupunctuur
Advisering en ondersteuning schoolse
zaken

6 SCH

OVG

7
8 OVG
9 OVG
OVG

C

Vergoeding
uit PGB?
Ja/Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

D

Voorliggende
voorzieningen

E

Voorwaarden

Mogelijk AV

Nee
Het moet gaan om
toezicht/nachtelijke bemensing
alarmsystemen en alleen de
werkelijke uren zorg bij de
oproep mogen worden
verantwoord. Dus geen
abbonnementskosten.

Alarmsysteem, nachtelijke bemensing
Nee, tenzij
van

Allergeenvrije schoenen
Apotheek

Nee
Nee

Zvw
BV Zvw

Arbeids(re)integratie

Nee

Arbeid, WIA en WSW
kunnen voorliggend zijn

OVG

Au pair

Ja, maar

Als voorliggende voorziening
niet van toepassing is, kan
gebruik gemaakt worden van de
AWBZ – begeleiding groep.

OVG

Beademing

Ja, maar

Een au pair is een persoon van
niet Nederlandse 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
U kunt alleen de uren AWBZwerkzaamheden een au pair
zorg verantwoorden.
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)

11

Zvw voor apparatuur

12

Het betreft hier alleen de
persoonlijke verzorging en
verpleging die samenhangt
met de beademing. Apparatuur
wordt vergoed vanuit Zvw
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

Beëindigingskosten zorgovereenkomst Ja

13
14 OVG

Begeleid werken

Nee

SCH

Begeleiding bij stage

Nee, mits

VT

Begeleiding bij uitstapjes

Nee

Wsw
WIA

Onderwijs, Wia, WsW

15

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
www.cvz.nl
op een dagactiviteitencentrum.
Ter voorbereiding daarop
nemen deze kinderen tijdens
hun schoolperiode al deel aan
een dagactiviteitencentrum.
Begeleiding bij vrijtijdsbesteding
mag niet vanuit het PGB AWBZ
gefinancierd worden

16

SCH

17

Begeleiding bij uitstapjes school

Extra informatie
en/of voorbeelden

Onderwijs
Wmo

10

WGS

F

Nee, tenzij

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. Er moet echter
wel sprake zijn van toezicht.
De uitstapjes zelf mogen niet
uit het PGB betaald worden.
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A

CAT.
1
18 WGS
19 OVG

SCH

20
21 TBCT
22 TBCT
23 TBCT

OVG

B

Omschrijving
Begeleiding bij werving zorgverlener
Begeleiding met dieren

Ja
Nee

Nee
Nee
Nee

BV Zvw
BV ZVW
BV Zvw/mogelijk AV

Bemiddelingskosten

Ja, wanneer u op 3112-2011 al een PGB
had en uw
bemiddelingsbureau
over het keurmerk
beschikt.
Nee, wanneer uw
PGB voor het eerst
op 1-1-2012 of later
in gaat

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.
Dit kan alleen als u met de
zorgverlener een
arbeidsovereenkomst brutonetto heeft afgesloten of een
machtiging heeft afgegeven
voor afdragen loonheffing
(opting-in) bij de SVB.

TBCT
TBCT
OVG
OVG
OVG
TBCT
TBCT
TBCT
TBCT

Bewegingsbank
Bewegingstherapie
Bewindvoering - kosten
Bijdrage patiëntenvereniging
Blindengeleidehond
Bloesemtherapie
Braille training
Brain State Conditioning
Brain Stimulating Method-therapy

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

WGS

BTW

Nee, tenzij

WGS

Buitengerechtelijke kosten door de
beëindiging van een
zorgovereenkomst; ontbinding door
een kantonrechter

Nee

Dit is Neurofeedback
Dit is Neurofeedback
Over AWBZ-zorg is men geen
BTW verschuldigd. Wel bij
vervoer en over
Belastingwetgeving
bemiddelingskosten. Dus in
www.belastingdienst.nl
deze gevallen mag BTW vanuit
PGB worden betaald.
Rechtsbijstandverzekering
SVB

SCH

Buitenschoolse of naschoolse opvang
budgethouder met regulier onderwijs

Nee

Wk

39 SCH

Buitenschoolse of naschoolse opvang
voor kind van budgethouder

Nee

Wk

Cadeau voor zorgverlener

Nee

Ceasartherapie
Computer, aanpassingen en
onderhoud

Nee

BV Zvw/mogelijk AV

Nee

BV Zvw

43
44 VB
45

OVG

Consumpties

Nee, maar

Crèche

Nee

Curator (onder curatele gesteld)

Nee

www.svb.nl

BV Zvw

37

OVG

Te denken valt hierbij aan
begeleiding bij "vrije: of
praktijklessen als
schoolzwemmen of schoolgym.
Bij de omgang met andere
kinderen en / of bij spel.

BV Zvw

Ja

42 OVG

Extra informatie
en/of voorbeelden

Mogelijk AV
BV Zvw/mogelijk AV

Buitenschoolse of naschoolse opvang
budgethouder met speciaal onderwijs

40 WGS
41 TBCT

In de vorm van toezicht als het
gedrag de omgang met andere
kinderen bemoeilijkt. Bij de
indicatie wordt begeleiding op
school meegenomen als het
gaat om toezicht. U mag uw
pgb niet inzetten om de taken
van het onderwijs en school
over te nemen.

Behandeling
Behandeltafel
Bekkentherapie

Ja, mits

F

Zie bemiddelingskosten

SCH

38

Voorwaarden

Onderwijs, Rugzakje

Beschermende kleding voor
zorgverlener

36

Voorliggende
voorzieningen

E

Nee, tenzij

WGS

35

D

Begeleiding op school

24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

C

Vergoeding
uit PGB?
Ja/Nee

Er moet een indicatie voor
speciaal onderwijs zijn en er
moet begeleiding AWBZ
geboden worden. Daarnaast
heeft de budgethouder
continue toezicht nodig en
begeleiding.

Er wordt alleen geindiceerd voor
BSO speciaal onderwijs als het
een ander doel dient dan
kinderopvang.

Verantwoordingsvrij bedrag

Valt niet onder de
feestdagenregeling

wel de consumpties van de
zorgverlener tijdens het
verlenen van de zorg
buitenshuis
Wk
Dienst van curator kan niet uit
de AWBZ betaald worden.

Als de zorgverlener geen deel
uitmaakt van het cliëntsysteem.
(= partner, familie, vrienden) De
zorgverlener kan dit soort
onkosten declareren bij de
budgethouder.

Vergoedingenlijst PGB 2012 2 0

A

CAT.

B

Omschrijving

1

OVG

C

Vergoeding
uit PGB?
Ja/Nee

D

Voorliggende
voorzieningen

47
48 TBCT

OVG

Ja, als

Cursus zorgverlener

Ja, als

De cursus moet een directe
relatie hebben met de
beperkingen van de
budgethouder. Algemene
cursussen als bijvoorbeeld
coaching mogen niet. Er moet
een overeenkomst zijn met de
organisatie die de cursus
verzorgt. De cursus moet
worden verantwoord als
onkosten van de zorgverlener.
In de regel duurt de cursus
niet langer dan 6 maanden.

Cursussen budgethouder

Nee

Cursus ouders/verzorgers

Ja

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.

Diagnostisch onderzoek
Dieetpreparaten
Dieetvoeding en dieetadvisering

Nee
Nee
Nee

51

52
53 TBCT
54 OVG
55 OVG

Dieren, therapie met,
begeleiding met

Nee

Diëtiste

Nee

OVG

Diversen

Nee

OVG

Doventolk

Nee

TBCT

DTT training (Discrete Trial Teaching)

Nee

SCH
TBCT
OVG

Dyslexie behandeling
Edu-kinesiologie
Eigen bijdrage thuiszorg (CAK)

Nee
Nee
Nee

TBCT

56
57 TBCT

Let op dit is een beperkte
opsomming
Voorbeelden:
Dolfijntherapie
Therapiehonden
Paardentherapie
equi therapie
Animal assisted therapie (AAT)
Begeleiding met paarden
mogelijk AV
Een post ‘diversen’ is onduidelijk
en zal niet worden
geaccepteerd, het is beter alles
vooraf te specificeren.
Hier is een speciale regeling
Menzis tel.nr. 088 - 222 90 06
voor bij Menzis. En ook via het
email: Doventolken@menzis.nl
UWV zijn hiervoor
www.uwv.nl
mogelijkheden.

59

66 VT
67

VT

68 TBCT
69 TBCT
70 TBCT

Extra informatie
en/of voorbeelden

BV Zvw / mogelijk AV
mogelijk AV
mogelijk AV

58

64 OVG
65 TBCT

F

De dagbesteding moet in de
plaats komen van werk en/of
school. Er moet sprake zijn van
een gestructureerde
dagindeling en een zinvolle
dagbesteding.

Dagbesteding

49
50 VT

60
61
62
63

Voorwaarden
Als de ouder/verzorger ook de
zorgverlener is en deze
onkostenvergoeding is
opgenomen in de
overeenkomst kan een cursus
wel vergoed worden. De
cursus moet een directe relatie
hebben met de beperkingen
van de budgethouder.
Algemene cursussen als
bijvoorbeeld coaching mogen
niet. Ook kan een cursus voor
ouders/verzorgers worden
vergoed als deze in de
indicatie is vermeld door het
CIZ/BJz. In de regel duren
cursussen niet langer dan 6
maanden.

46

WGS

E

www.cvz.nl
BV Zvw
Mogelijk AV
Mogelijk AV

Eigen bijdrage/ouderbijdrage instelling Nee
Emerging Body Language
Entreegeld budgethouder t.b.v.
vrijetijdsbesteding budgethouder
Entreegeld zorgverlener bij
begeleiding budgethouder tijdens
vrijetijdsbesteding budgethouder
Equi-therapie / therapeutisch
paardrijden
Ergotherapie
Euritmietherapie

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Zie ook begeleiding met dieren
BV Zvw/mogelijk AV
Mogelijk AV
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A

B

C

D

E

CAT.

Omschrijving

Vergoeding
uit PGB?
Ja/Nee

WGS

Evaluatiebijeenkomst zorgverleners

Nee, tenzij

Als 1 iemand met de
zorgverleners evalueert, mag
diegene de uren begeleiding
ten laste van het PGB brengen

Ja

Feestdagenregeling, max. €
272 per jaar. Dient te voldoen
aan de fiscale voorwaarden.
Wanneer u geen
arbeidsovereenkomst brutonetto 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

1

Voorliggende
voorzieningen

71

WGS

72
73 TBCT
74 TBCT
75 TBCT
76 OVG
77 OVG
OVG

78
79 WGS
80 VT
81 TBCT
82 VB
83 TBCT
84 OVG
85 OVG
86 VT
87 TBCT

OVG

Feestdagenregeling / uitkering

Feuerstein methode
Nee
Fitness (medische - , fysio - )
Nee
Fysiotherapie
Nee
Genotsmiddelen (sigaretten, drank en
Nee
dergelijke)
Nee

Gemeente / Centrum
Jeugd en Gezin

Glazenwasser

Nee, maar

Wmo

Gratificatie zorgverlener
Gymnastiek(les)
Haptonomie/haptotherapie

Ja
Nee
Nee

Mogelijk AV

Herstellingsoord

Nee

Zorg in natura: Zvw/AWBZ

Homeopathie/homeopathisch arts
Hondenuitlaatdienst
Hoortoestel
Huifbedritten manege
Huisarts

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Mogelijk AV
Wmo
BV Zvw

90 SCH
91 OVG
92 OVG
93 TBCT
94 TBCT
95 OVG

Huisvesting (bv.huur, servicekosten,
maaltijden)
Huiswerkbegeleiding (ook plannen en
structureren)
Hulphonden
Hulpmiddelen (zoals protheses,
speciaal schoeisel, rolstoel)
Hydrotherapie
Hyperbare geneeskunde
Jobcoaching

Wmo

Nee

Wmo / gemeente /
huurtoeslag

Nee

Onderwijs/Rugzakje

Nee

BV Zvw
BV Zvw/mogelijk AV,
AWBZ, Wmo
Mogelijk AV
Mogelijk AV

Nee
Nee
Nee

Maar wel als de budgethouder
is geïndiceerd voor langdurig
verblijf.
Zie feestdagenregeling

Zie paardrijden.

Nee, maar

Nee

Wel als de budgethouder is
geïndiceerd voor verblijf (een
ZZP of zorgzwaartepakket
indicatie) en geen vergoeding
voor huishoudelijke verzorging
vanuit de WMO wordt
ontvangen.

WGS

Kerstgratificatie

Ja

Zie feestdagenregeling

Bij de verantwoording en opgaaf
van belastingdienst meldt u dit
als inkomen van de zorgverlener

WGS

Kerstpakket

Ja

Voor een geschenk in natura
geldt een maximum van Euro
70,- per kalenderjaar. Zie
verder Feestdagenregeling

Bij de verantwoording en opgaaf
van belastingdienst meldt u dit
als inkomen van de zorgverlener

96

97
98 VB
99 TBCT
100 VB
101 OVG
102 WGS
103
104
105
106
107
108

www.svb.nl
www.belastingdienst.nl
Bij
de verantwoording en opgaaf
van belastingdienst meldt u dit
als inkomen van de zorgverlener

BV Zvw

88
89 OVG

Extra informatie
en/of voorbeelden

Betreft behandeling
Zie ook Personal trainer

Mogelijk AV
BV Zvw/mogelijk AV

Gezinsbegeleiding

Huishoudelijke hulp

Voorwaarden

F

OVG
TBCT
OVG
OVG
OVG
OVG

109 SCH
SCH

110
111 SCH
112 VT

Kinderdagverblijf, voor gehandicapten Nee

Wk

Kinderfysiotherapie
Kinderopvang budgethouder, babysit,
crèche
Kinderopvang voor budgethouder of
voor kind budgethouder

Nee

BV Zvw/mogelijk AV

Nee

Wk

Nee

WK

Kinderopvang voor kind zorgverlener

Nee

WK

Nee

Wk / Wmo

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

BV Zvw/ mogelijk AV

Kinderopvang/oppas kind
budgethouder
Kinderpsychologie/-therapie
Klusjes
Knuffelzorg (flexzorg)
Kraamzorg
Kunst en hulpmiddelen
Leerlingenvervoer

Nee

Leerlinggebonden budget

Nee

Leermiddelen
Lesgeld / contributie

Nee
Nee

Zie ook buitenschoolse opvang

BV Zvw
Leerlingenvervoer via
gemeente
Onderwijs, Rugzakje, BV
Zvw in geval van dyslexie
Onderwijs
Zie vrijetijdsbesteding.
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A

CAT.

B

Omschrijving

1

WGS

C

Vergoeding
uit PGB?
Ja/Nee

D

Voorliggende
voorzieningen

114
115 TBCT
116 TBCT
117 OVG

OVG

118
119 WGS
120 OVG

TBCT

Ja, maar

Logeeropvang

Ja, als

Als het onder de voorwaarden
van kortdurend verblijf valt te
weten: beschermende
omgeving of therapeutisch
omgeving en onafgebroken
toezicht nodig.

Logopedie
Loopbaanbegeleiding
Lotgenotencontact

Nee
Nee
Nee

Levensloopregeling voor zorgverlener

125
126
127
128
129
130
131
132

Maaltijdbereiding, hulp bij

Nee, tenzij

Wmo

Maaltijden zorgverlener bij overwerk
Maaltijdvoorziening/tafeltje dekje

Ja
Nee

Wmo / gemeente

Manueel therapie
Massage
Medical Kinetics

Nee
Nee
Nee

BV Zvw/mogelijk AV

SCH

Medierend leren

Nee

Onderwijs

VB
OVG
TBCT
TBCT
VT
TBCT
OVG

Medische kinderopvang
Meditatieve ontwikkeling
Mensendieck therapie
Mondhygiëniste
Muziekles
Neurofeedback
Neurolinguïstisch programmeren

Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Observatie diagnostiek jeugd

Nee

Oedeemtherapie
Onderhoudswerkwoning (bijv. een
schilder)

Nee

135 OVG

SCH

WGS

138

BV Zvw/mogelijk AV
BV Zvw/Mogelijk AV
Zie vrijetijdsbesteding.

Is onderdeel van behandeling.
BV Zvw

Wanneer er een
leerplichtontheffing is, wordt
gedurende deze periode de
begeleiding in dagdelen als
dagbesteding gezien.

Onderwijs (particulier) als
dagbesteding

Nee, tenzij

Onderzoek (geneeskundig)

Nee

BV Zvw/mogelijk AV

Ontbindingsvergoeding vanwege de
beëindiging van een
zorgovereenkomst; ontbinding door
een kantonrechter

Nee

Rechtsbijstandverzekering
SVB

Openbaar vervoer

Nee, tenzij

OVG

Opvang budgethouder

Nee, tenzij

Opvang kind zorgverlener

Nee

142 TBCT

Orthopedagogische hulpverlening

Nee

143
144
145
146
147
148
149
150

Orthopedagoog
Orthopedische schoenen
Osteopathie
Ozontherapie
Paardrijden
Parkeergeld
Pastorale hulpverlening
Pedagogische hulpverlening

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

TBCT

151

Pedicure

Nee, tenzij

Is onderdeel van behandeling.

Voor zorgverlener: Mits woonwerkverkeer of werkwerkverkeer (waarbij de
zorgverlener reist om dezelfde
budgethouder op verschillende
locaties zorg te verlenen).
Nee, wanneer het oppas
betreft; bijvoorbeeld
naschoolse opvang
Ja, als het toezicht en
begeleiding betreft

139

OVG
TBCT
TBCT
VT
VR
OVG
TBCT

Betreft aanleren schoolse
vaardigheden

Nee

VR

140
141 WGS

Wel als de budgethouder is
geïndiceerd voor langdurig
verblijf en hier geen
vergoeding vanuit de WMO
voor ontvangt

mogelijk AV

136
137 TBCT

Extra informatie
en/of voorbeelden

Tenzij het de noodzakelijke
nagelverzorging (persoonlijke
verzorging) door de
zorgverlener betreft. De
noodzaak hiervoor moet in de
indicatie staan vermeld.

Nee, tenzij

133 TBCT
134 TBCT

F

BV Zvw /mogelijk AV

Manicure

121
122 TBCT
123 TBCT
124 TBCT

Voorwaarden
Dit kan alleen als u een
arbeidsovereenkomst heeft
afgesloten voor minimaal 4
dagen per week, of u met uw
zorgverlener “Opting-in” heeft
afgesproken.

113

VB

E

Wet Kinderopvang
Onderwijs, BV
ZVW/mogelijk AV
BV Zvw
BV Zvw
Mogelijk AV
Mogelijk AV
Zie vrijetijdsbesteding.

Onderwijs

BV Zvw

Tenzij het de noodzakelijke
nagelverzorging (persoonlijke
verzorging) betreft door de
zorgverlener en er geen recht
is op vergoeding vanuit de
ZVW.

Zie ook huiswerkbegeleiding
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CAT.

B

Omschrijving

1

C

Vergoeding
uit PGB?
Ja/Nee

D

Voorliggende
voorzieningen

Pensioenvoorziening zorgverlener

Ja, maar

OVG

Personal Organizer (persoon)

Nee, tenzij

de geleverde zorg voldoet aan
de voorwaarden gesteld aan
de functie Begeleiding

Personal trainer
Pianoles

Nee
Nee

OVG

Pleegouders

Nee,
Ja,

TBCT
OVG
OVG
TBCT
TBCT
TBCT
TBCT
TBCT
TBCT

Podotherapie
Premie Ziektekostenverzekering
Pruik
Psychiatrie
Psycho-educatie
Psychologische zorg
Psycho-motorische therapie
Psychotherapie
Reflexzone therapie
Reiskosten budgethouder

Nee
Nee
nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

WGS

167
168 OVG
SCH

169
170 VT
171 WGS
172 VT
SCH

Zie vrijetijdsbesteding.
Nee: Pleegzorg kent een
aparte vergoedingsregeling
Ja, wanneer pleegouder
zorgverlener PGB is.
BV Zvw/mogelijk AV
BV Zvw
BV Zvw
BV Zvw
BV Zvw/mogelijk AV
BV Zvw/mogelijk AV
BV Zvw
Mogelijk AV
Zie vervoer budgethouder
Als het reiskosten woon-werk
verkeer en werk-werkverkeer
betreft. De afspraken over de
vergoeding moeten in de
zorgovereenkomst zijn
opgenomen.

Reiskosten zorgverlener

Ja, als

Rouwverwerking

Nee

Rugzakje

Nee

Schaatsles
Schenking aan zorgverlener
Schilderen (ateliers)

Nee
Ja
Nee

Zie vrijetijdsbesteding.
Zie feestdagenregeling
Zie vrijetijdsbesteding.

School

Nee, tenzij

het toezicht in vrije situaties
betreft als het gedrag van
budgethouder andere kinderen
belemmert

174 TBCT
175 VT
176 OVG

Schrijfbewegingstherapie

Nee

Scouting
Seksuele dienstverlening

Nee
Nee

177
178 OVG
179 OVG
180 OVG

Slaapdiensten

Nee

Sociale vaardigheidstraining (SoVa)
Speciaal schoeisel
Speciaal speelgoed/spellen/boeken

Nee
Nee
Nee

181
182 VT
183 SCH

Speel - activiteitengroepen lotgenoten Nee

Onderwijs, BV
ZVW/mogelijk AV
Zie vrijetijdsbesteding.
Alleen de werkelijke uren zorg
mogen verantwoord worden.
Zie trainingen
BV Zvw
Participatie = WMO

Sport
Stage- begeleiding

Nee
Nee

OVG

Stomerij / wasserij

Nee, maar

Wmo

TBCT
SCH
OVG
TBCT
OVG

Stottertherapie
Studiebegeleiding
Supervisie ( op nota instelling)
Tandarts
Tarot counseling

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

BV Zvw

WGS

Telefoonkosten zorgverlener
(gesprekskosten)

Zie vrijetijdsbesteding.
Zie Begeleiding bij stage

Valt onder de
onkostenvergoedingen voor de
zorgverlener. Deze moeten wel
ontstaan vanuit de
zorgverlening.

190

Therapie

Nee

OVG

Thuiszorg

Ja, maar

Maar wel als de budgethouder
is geïndiceerd voor verblijf.

BV Zvw/mogelijk AV

Ja

TBCT

www.belastingdienst.nl

Ambulante begeleiding
Regionaal Expertise
Centrum

173

Mogelijk AV

Zie behandeling

191

192

Extra informatie
en/of voorbeelden

WGS

153
154
155 VT

184
185
186
187
188
189

Voorwaarden

F

Dit kan alleen als u een
arbeidsovereenkomst heeft
afgesloten voor minimaal 4
www.svb.nl
dagen per week, of u met uw
zorgverlener “Opting-in” heeft
afgesproken.

152

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

E

Alleen wanneer het
begeleiding, persoonlijke
verzorging of verpleging
betreft.

LET OP, dit is een beperkte
opsomming:
Alexandertechniek
Bewustwordingstherapie
Cognitieve therapie
Creatieve therapie
Equitherapie
Gesprekstherapie Evolvo
Lichaamsgerichte therapie
Muziektherapie
Oefentherapie
Remedial teaching
Speltherapie
Spirituele therapie
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193 OVG

WGS

B

C

D

195
196 OVG
197 VT
198 TBCT

VB

TOM (Theory of Mind)-training

Nee

Zie trainingen

Ja, als

Als deze cursus relevante
deskundigheidsbevordering
wat betreft de te leveren zorg
tot doel heeft. Er moet een
overeenkomst zijn met de
organisatie die de cursus
Zie ook bij cursus zorgverlener
verzorgt. De cursus moet
worden verantwoord als
onkosten van de zorgverlener.
In de regel duurt de cursus
niet langer dan 6 maanden.

Training zorgverlener

Voorliggende
voorzieningen

Trainingen

Nee

Mogelijk AV

Tuinonderhoud
Uitstapje budgethouder
VAC-therapie

Nee
Nee
Nee

Mogelijk WMO

Vakantie

Voorwaarden

Extra informatie
en/of voorbeelden

LET OP, dit is een beperkte
opsomming:
Agressieregulatietraining
Brugklastraining
Cognitieve training
Communicatietraining
Fietstraining
Kanjertraining
Luistertraining
Motorische vaardigheidstraining
Sociale vaardigheidstraining
TOM (Theory of Mind) training

BV Zvw

Betreft therapie.

Nee, tenzij

·
het kosten zijn voor
begeleiding, verzorging of
verpleging tijdens vakantie
·
de kosten voor vervoer
indien er naast een indicatie
kortdurend verblijf een
indicatie vervoer aanwezig is
en het geen
familie/partnervakantie betreft
·
de reis- en
verblijfskosten van de
zorgverlener die meegaat om
als het onder de voorwaarden
te werken, niet om vakante te
van kortdurend verblijf valt
vieren, die geen familielid 1e
en 2e graad is en met wie u
geen affectieve relatie heeft
· Of de verblijfskosten van de
meereizende zorgverlener of
de verblijfskosten van de bh
indien het gaat om
beschermende/therapeutische
leefomgeving of permanent
toezicht nodig is en het geen
familie/partnervakantie
betreft.

199

VB

Vakantiekampen

Ja, als

·
het kosten zijn voor
begeleiding, verzorging of
verpleging tijdens vakantie
·
de kosten voor vervoer
indien er naast een indicatie
kortdurend verblijf een
indicatie vervoer aanwezig is
en het geen
familie/partnervakantie betreft
·
de reis- en
verblijfskosten van de
zorgverlener die meegaat om
als het onder de voorwaarden
te werken, niet om vakante te
van kortdurend verblijf valt
vieren, die geen familielid 1e
en 2e graad is en met wie u
geen affectieve relatie heeft
·
Of de verblijfskosten
van de meereizende
zorgverlener of de
verblijfskosten van de bh
indien het gaat om
beschermende/therapeutische
leefomgeving of permanent
toezicht nodig is en het geen
familie/parnervakantie betreft.

OVG

Vakliteratuur

Ja, als

Als het een vakblad voor de
zorgverlener is en relevant
voor de zorgverlening, dan kan
het wel.

Verbandschoenen

Nee

200

201
202 OVG

VB

203

F

Omschrijving

194

TBCT

E

Vergoeding
uit PGB?
Ja/Nee

Verblijf, kortdurend

Ja

BV Zvw
Er moet sprake zijn van een
beschermende woonomgeving
Kan nooit op eigen woonadres
of een therapeutische
plaatsvinden
leefomgeving en een omgeving
met onafgebroken toezicht
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A

CAT.
1
204 VB
205 OVG
206 OVG
207 WGS
208 OVG
209

VR

210 SCH

VR

211
212 OVG
OVG

213
214 TBCT
215 OVG
216 VT
217 OVG
218 VB
219 OVG
220

VB

221 TBCT
222 VT
223 VT

B

C

D

Omschrijving

Vergoeding
uit PGB?
Ja/Nee

Voorliggende
voorzieningen

Verblijf, langdurig intramuraal
Verbouwing
Vergunning invalidenparkeerplaats

Nee
Nee
Nee

Zin
Mogelijk Wmo
Gemeente

Verjaardagscadeau zorgverlener

Nee

Verpleging

Ja

Vervoer door dagverblijf

Ja, als

Vervoer naar school

Nee

Voorwaarden

F

Extra informatie
en/of voorbeelden

Alleen vanuit het
verantwoordingsvrij bedrag.
Als er Begeleiding groep of een
zzp met vervoer is geïndiceerd.
Leerlingenvervoer via
gemeente
Er moet sprake zijn van:
· vervoer geïndiceerd bij
begeleiding groep en het
vervoer van en naar de
dagbesteding betreft.

Vervoerskosten budgethouder

Ja, als

Verzorging huisdieren

Nee

Wmo

Verzorging kind budgethouder

Nee, maar

Wmo

Video home training
Vitamines, voeding,
voedingssupplementen
Vrijetijdsbesteding
Vrijwilligersvergoeding

Nee

BV Zvw

Weekendopvang voor gehandicapten

Ja

Zindelijkheidstraining

Nee

Zorghotel, particuliere instelling voor
verpleging en verzorging

Ja, alleen

Zuurstoftherapie of Hyperbare
therapie
Zwembad entree budgethouder
Zwemles (zweminstructie,
zwemkaartje, zwemlesgeld)

E

Maar wel als de budgethouder
is geïndiceerd voor verblijf.

Nee
Nee
Nee

Nee

Zie voorwaarden verblijf,
kortdurend
BV Zvw/mogelijk AV
als er sprake is van AWBZzorg
BV Zvw/mogelijk AV

Nee
Nee

Zie vrijetijdsbesteding

Ook alleen de AWBZ-zorg kan
gedeclareerd worden.

