
Tarieventabel 2021
Persoonsgebonden budget Wlz

Alle bedragen zijn jaarbedragen.

ZP Zorgprofiel Bedrag

Verpleging en verzorging

1VV Beschut wonen met enige begeleiding  €           16.918 

2VV Beschut wonen met begeleiding en verzorging  €           24.532 

3VV Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging  €           29.863 

4VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide 

verzorging

 €           40.014 

5VV Beschermd wonen met intensievedementiezorg  €           54.289 

6VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging  €           54.289 

7VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke 

aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

 €           68.003 

8VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke 

aandoeningen, met de nadruk op verzorging en verpleging

 €            81.161 

Licht verstandelijk gehandicapt

1LVG Wonen met begeleiding en verzorging  €           31.695 

2LVG Wonen met behandeling en begeleiding  €           45.410 

Verstandelijk gehandicapt

1VG Wonen met enige begeleiding  €           37.488 

2VG Wonen met begeleiding  €           44.366 

3VG Wonen met begeleiding en verzorging  €            50.571 

4VG Wonen met begeleiding en intensieve en intensieve verzorging  €           55.505 

5VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging  €           70.784 

6VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragregulering  €           66.566 

7VG (besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en 

gedragsregulering

 €           88.363 

8VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging  €            77.880 

Lichamelijk gehandicapt

1LG Wonen met enige begeleiding en enige verzorging  €          48.669 

2LG Wonen met begeleiding en enige verzorging  €            58.157 

3LG Wonen met enige begeleiding en verzorging  €           54.110 

4LG Wonen met begeleiding en verzorging  €            58.157 

5LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging  €           69.101 

6LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging  €           75.895 

7LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve 

verzorging

 €           79.904 

Visueel gehandicapt

1ZGvis Wonen met enige begeleiding en enige verzorging  €           40.314 

2ZGvis Wonen met begeleiding en enige verzorging  €           51.202 

3ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en verzorging  €           59.943 

4ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging  €           81.122 

5ZGvis Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve 

verzorging

 €           88.001 

Auditief gehandicapt

1ZGaud Wonen met begeleiding en enige verzorging  €           56.231 

2ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en verzorging  €         100.915 

3ZGaud Wonen intensieve begeleiding en intensieve verzorging  €         119.530 

4ZGaud Wonen intensieve begeleiding en enige verzorging  €           76.045 

GGZ wonen

1GGZ-W GGZ wonen met intensieve begeleiding  €           46.052 

2GGZ-W GGZ wonen met intensieve begeleiding en verzorging  €           49.937 

3GGZ-W GGZ wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering  €           55.639 

4GGZ-W GGZ wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en 

verzorging

 €           66.394 

ZP = zorgprofiel

Als u in een wooninitiatief woont dan wordt uw pgb, op jaarbasis, opgehoogd met een extra toeslag van € 4.652.
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