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Persoonsgebonden Budget (PGB) voor een eenmalige voorziening via 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

 
Als u in aanmerking komt voor zorg via de Wet maatschappelijke  
ondersteuning (Wmo), kunt u kiezen uit zorg in natura of een  
Persoonsgebonden Budget (PGB).  
Deze folder geeft uitleg over PGB voor een eenmalig aan te schaffen 
voorziening. 

 

Wat is het verschil tussen zorg in natura en een PGB?  
Bij zorg in natura kiest en contracteert de gemeente de leverancier en betaalt de huur of 
leasekosten. Ook sluit de gemeente een onderhoud- en servicecontract af met de leve-
rancier.  
U krijgt de voorziening in bruikleen. De leverancier zorgt voor onderhoud en service.  
 
Met een PGB bepaalt u zelf waar en bij wie u de voorziening aanschaft. U bent ook zelf 
verantwoordelijk voor het onderhoud en eventuele verzekering van de voorziening.  
U krijgt van de gemeente een PGB ter hoogte van maximaal het bedrag dat de gemeente 
betaalt voor aanschaf van de geïndiceerde voorziening bij haar leverancier. 
Daarnaast ontvangt u eenmalig een tegemoetkoming in de kosten van onderhoud en  
service ter hoogte van maximaal het bedrag dat de gemeente hiervoor betaalt aan haar 
leverancier over een periode van vijf of zeven jaar. 
 

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een PGB-eenmalig te krijgen? 
Eerst onderzoekt de gemeente of u de voorziening vanuit de Wmo nodig heeft.  
Daarna kijkt de gemeente of u voldoet aan de voorwaarden voor een PGB:  

 u heeft voldoende gemotiveerd waarom u een PGB wilt 

 u kunt, bij ongewijzigde omstandigheden, minimaal vijf of zeven jaar gebruik blijven  
     maken van deze voorziening. 

 u bent in staat om (met hulp) een PGB te besteden en een kwalitatief goede  
     voorziening aan te schaffen. 

 u sluit bij de leverancier van uw keuze, of een andere deskundige partij een onder- 
     houdscontract af.  

 u bent verplicht jaarlijks onderhoud uit te laten voeren. 

 u bent verplicht bij een vervoersvoorziening met elektrische (ondersteuning) motor een   
     verzekering af te sluiten 

 
De aanvraag: hoe vraagt u een PGB aan? 

u motiveert bij de gemeente waarom een PGB voor u een passende oplossing is voor  
    uw probleem voor de komende vijf of zeven jaar. 

u geeft aan hoe u de aanschaf van de voorziening gaat regelen 

u levert 2 offertes van de aan te schaffen voorziening in 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiGwLfnnuTaAhWDy6QKHXV_BTkQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/12630756/stockafbeelding-groen-vinkje-op-witte-achtergrond.html&psig=AOvVaw0dBU7WEJ-2JBtmEoh_OhXq&ust=1525254699330487
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiGwLfnnuTaAhWDy6QKHXV_BTkQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/12630756/stockafbeelding-groen-vinkje-op-witte-achtergrond.html&psig=AOvVaw0dBU7WEJ-2JBtmEoh_OhXq&ust=1525254699330487
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiGwLfnnuTaAhWDy6QKHXV_BTkQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/12630756/stockafbeelding-groen-vinkje-op-witte-achtergrond.html&psig=AOvVaw0dBU7WEJ-2JBtmEoh_OhXq&ust=1525254699330487
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiGwLfnnuTaAhWDy6QKHXV_BTkQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/12630756/stockafbeelding-groen-vinkje-op-witte-achtergrond.html&psig=AOvVaw0dBU7WEJ-2JBtmEoh_OhXq&ust=1525254699330487
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiGwLfnnuTaAhWDy6QKHXV_BTkQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/12630756/stockafbeelding-groen-vinkje-op-witte-achtergrond.html&psig=AOvVaw0dBU7WEJ-2JBtmEoh_OhXq&ust=1525254699330487
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiGwLfnnuTaAhWDy6QKHXV_BTkQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/12630756/stockafbeelding-groen-vinkje-op-witte-achtergrond.html&psig=AOvVaw0dBU7WEJ-2JBtmEoh_OhXq&ust=1525254699330487
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiGwLfnnuTaAhWDy6QKHXV_BTkQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/12630756/stockafbeelding-groen-vinkje-op-witte-achtergrond.html&psig=AOvVaw0dBU7WEJ-2JBtmEoh_OhXq&ust=1525254699330487
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiGwLfnnuTaAhWDy6QKHXV_BTkQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/12630756/stockafbeelding-groen-vinkje-op-witte-achtergrond.html&psig=AOvVaw0dBU7WEJ-2JBtmEoh_OhXq&ust=1525254699330487
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiGwLfnnuTaAhWDy6QKHXV_BTkQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/12630756/stockafbeelding-groen-vinkje-op-witte-achtergrond.html&psig=AOvVaw0dBU7WEJ-2JBtmEoh_OhXq&ust=1525254699330487


 

2 

 

u levert een offerte over het onderhoudscontract, keuring en reparatie in 

u levert een offerte van een verzekering in (bij elektrische voorzieningen). 

 

 De gemeente beoordeelt uw verzoek en besluit over uw aanvraag. 

 U ontvangt hierover een brief (beschikking). Hierin staat de hoogte van het PGB en 
     waarvoor u dit krijgt.  

 

 

u motiveert waarom 
u een PGB wilt

de gemeente 
beoordeelt uw 

aanvraag en neemt 
een besluit

u besteedt het PGB 
binnen 12 maanden 
en stuurt de nota(s) 
naar de gemeente

 

Wat moet u verder doen? 

 Nadat de gemeente u het PGB toegekend heeft, stuurt u binnen 12 maanden de  
     relevante aankoopnota(s) en een kopie van het onderhoudscontract en de verzekering     
     van de voorziening(en) naar team Zorg van de gemeente.  

 
Wat mag u wel en niet uit het PGB betalen? 

 U mag het PGB alleen gebruiken voor het aanschaffen van de met u afgesproken  
     voorziening. 

Na overleg met de gemeente kunt u het PGB ook besteden aan een andere voorzie- 
    ning die uw probleem geheel oplost. (bijv. voor aanschaf van een vervoersvoorziening  
    of het realiseren van een gelijkvloerse woonsituatie met het PGB voor een traplift) 

U mag het PGB niet gebruiken voor het betalen van: de eigen bijdrage van het CAK  
    (Centraal Administratie Kantoor). 

BELANGRIJK 

Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan kan de gemeente het PGB terugvorderen. 

Vragen? 
Heeft u nog vragen over het PGB voor een eenmalige voorziening? Neemt u dan contact 
op met team Zorg. Wij zijn bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur 
en woensdag van 8.30 tot 19.00 uur. Het telefoonnummer is 0412 - 458888.  
Algemene informatie over de Wmo kunt u vinden op onze website www.bernheze.org   
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