
 
 

 
Budgetplan 2021 
Persoonsgebonden budget Wlz, versie 2.0 

 
 

Met een ingevuld budgetplan laat u het zorgkantoor zien dat u heeft nagedacht over de zorg die u 
nodig heeft. In het budgetplan geeft u aan welke zorg u in wilt kopen en welk budget u daarvoor 
nodig heeft. 
 

 
1. Mijn persoonsgegevens 

 
Vul hieronder de gegevens in van de persoon voor wie het persoonsgebonden budget wordt 
aangevraagd. Hierdoor kan het zorgkantoor het budgetplan aan het juiste aanvraagformulier 
koppelen. 

 

Achternaam aanvrager  

Geboortedatum  BSN 
 
 

2. Mijn indicatie 
 

Vul hieronder uw zorgprofiel in. Uw zorgprofiel vindt u op uw indicatiebesluit van het CIZ. Kijk onder 
‘A Soort zorg’. Bijvoorbeeld: VG wonen met begeleiding en verzorging. 

 

 
 
 

3. Reden keuze pgb 
 

Geef hier aan waarom u kiest voor pgb en niet voor Zorg in Natura. 
 

 

Zorgprofiel 



4. De zorg die ik wil gaan inkopen 
 

Beschrijf hieronder kort welke zorg u wilt inkopen. Maak daarbij gebruik van voorbeelden om de 
zorg te beschrijven. Bijvoorbeeld: Wassen en aankleden, insuline prikken of samen boodschappen 
doen. 

 
In de vergoedingenlijst staat welke zorg u in mag kopen met uw budget. U vindt de 
vergoedingenlijst op de website van het zorgkantoor. 

 

Welke zorg wilt u inkopen? 
 

 
 
 

5. Inkoop zorg 
 

Benoem hier bij welke personen of instellingen u zorg wilt inkopen. Bij welke zorgverleners 

wilt u zorg gaan inkopen? 

 

 Naam Plaats KVK-nummer/ BSN* 

A    

B    

C    

D    

E    

F    

* Wanneer u zorg inkoopt bij een professionele organisatie/instelling dan heeft deze een KVK-nummer. 
U kunt het KVK-nummer opvragen bij de organisatie/instelling. Koopt u zorg in bij een informele 
zorgverlener, vult u dan zijn/ haar Burgerservicenummer (BSN) in. 



6. Bedrag per zorgverlener 
 

Vul hier per zorgverlener in hoeveel uur zorg u denkt in te kopen. En welk uurtarief u met de 
zorgverlener wilt afspreken. 

 
Voorbeeld: Moeder zorgt voor dochter. Moeder gaat €15,- per uur verdienen. Moeder heeft een 
overzicht gemaakt van de dagelijkse zorgtaken en hoe lang ze hiermee bezig is. Ze komt uit op 25 
uur per week. De som luidt: 25 (uren zorg per week) X € 15,- (uurtarief) X 4,33 (gemiddeld aantal 
weken in een maand) = 
€1.624,- bruto per maand x 12 (maanden in het jaar) = €19.488,- bruto per jaar. Deze som wordt voor 
iedere zorgverlener gemaakt. Tot slot telt u alle kosten per jaar op tot het jaarbudget dat u nodig 
heeft. 

 
Welk bedrag wilt u per zorgverlener gaan besteden? 

 

 Naam Aantal 
uur 
per 
week 

 Uurtarief Gemiddeld 
aantal 
weken per 
maand 

 Kosten 
per 
maand 

Maanden 
in het 
jaar 

 Kosten 
per jaar 

A   X €  X 4,33 = €  X 12 = €  

B   X €  X 4,33 = €  X 12 = €  

C   X €  X 4,33 = €  X 12 = €  

D   X €  X 4,33 = €  X 12 = €  

E   X €  X 4,33 = €  X 12 = €  

F   X €  X 4,33 = €  X 12 = €  

 Totaal € 
 
 

7. Ondertekening 
 

Stuur dit budgetplan als bijlage bij het aanvraagformulier op naar het zorgkantoor. 
 

Plaats  Datum 

Handtekening budgethouder/ 
gewaarborgde hulp/ 

wettelijk vertegenwoordiger 

 

 


	Achternaam aanvrager: 
	Geboortedatum: 
	BSN: 
	Zorgprofiel: 
	Geef hier aan waarom u kiest voor pgb en niet voor Zorg in Natura: 
	Welke zorg wilt u inkopen: 
	NaamA: 
	PlaatsA: 
	KVKnummer BSNA: 
	NaamB: 
	PlaatsB: 
	KVKnummer BSNB: 
	NaamC: 
	PlaatsC: 
	KVKnummer BSNC: 
	NaamD: 
	PlaatsD: 
	KVKnummer BSND: 
	NaamE: 
	PlaatsE: 
	KVKnummer BSNE: 
	NaamF: 
	PlaatsF: 
	KVKnummer BSNF: 
	NaamA_2: 
	Aantal uur per weekA: 
	Kosten per jaar €: 
	NaamB_2: 
	Aantal uur per weekB: 
	Kosten per jaar €_2: 
	NaamC_2: 
	Aantal uur per weekC: 
	Kosten per jaar €_3: 
	NaamD_2: 
	Aantal uur per weekD: 
	UurtariefX €_4: 
	Kosten per maand €_4: 
	Kosten per jaar €_4: 
	NaamE_2: 
	Aantal uur per weekE: 
	UurtariefX €_5: 
	Kosten per maand €_5: 
	Kosten per jaar €_5: 
	NaamF_2: 
	Aantal uur per weekF: 
	UurtariefX €_6: 
	Kosten per maand €_6: 
	Kosten per jaar €_6: 
	€: 0
	Plaats: 
	Datum: 
	Handtekening budgethouder gewaarborgde hulp wettelijk vertegenwoordiger: 
	Kosten per maand €_3: 
	Kosten per maand €_7: 
	Kosten per maand €_8: 
	UurtariefX €_3: 
	UurtariefX €_7: 
	UurtariefX €_8: 


