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Tarieventabel 2022 

Persoonsgebonden budget Wlz 
 
Deze tabel is alleen van toepassing op budgethouders met een indicatie voor verblijf (een indicatie 

voor een ZZP of een zorgprofiel). 

Alle bedragen zijn jaarbedragen. 

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

van € 4724. 

 

Zorgprofiel  ZP Bedrag 
   

Verpleging en verzorging    

Beschut wonen met enige begeleiding 1VV € 17.352  

Beschut wonen met begeleiding en verzorging 2VV € 25.160  

Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging 3VV € 30.628  

Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging 4VV € 41.037 

Beschermd wonen met intensieve dementiezorg 5VV € 55.678  

Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging 6VV € 55.678  

Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke 

aandoeningen, met de nadruk op begeleiding 

7VV € 69.744  

 

Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke 

aandoeningen, met de nadruk op verzorging en verpleging 

8VV € 83.238  

 

   

Licht verstandelijk gehandicapt    

Wonen met begeleiding en verzorging 1LVG € 32.506  

Wonen met behandeling en begeleiding 2LVG € 46.572  

   

Verstandelijk gehandicapt    

Wonen met enige begeleiding 1VG € 38.446 

Wonen met begeleiding 2VG € 45.500  

Wonen met begeleiding en verzorging 3VG € 51.865  

Wonen met begeleiding en intensieve en intensieve verzorging 4VG € 56.926  

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging 5VG € 72.596  

Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedrag regulering 6VG € 68.270  

(besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en 

gedragsregulering 

7VG € 90.626  

Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging 8VG € 79.872  

   

Lichamelijk gehandicapt    

Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015) 1LG € 49.915  

Wonen met begeleiding en enige verzorging   2LG € 59.646 

Wonen met enige begeleiding en verzorging (2015)  3LG € 55.495 

Wonen met begeleiding en verzorging   4LG € 59.646 

Wonen met begeleiding en intensieve verzorging   5LG € 70.870 

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging   6LG € 77.836 

Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging   7LG € 81.948 
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Visueel gehandicapt    

Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015)  1ZGvis € 41.345 

Wonen met begeleiding en enige verzorging   2ZGvis € 52.511 

Wonen met intensieve begeleiding en verzorging   3ZGvis € 61.477 

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging  4ZGvis € 83.199 

Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging   5ZGvis € 90.254 

   

Auditief gehandicapt    

Wonen met begeleiding en enige verzorging  1ZGaud € 57.670 

Wonen met intensieve begeleiding en verzorging  2ZGaud € 103.498 

Wonen intensieve begeleiding en intensieve verzorging  3ZGaud € 122.590 

Wonen intensieve begeleiding en enige verzorging  4ZGaud € 77.991 

   

GGZ wonen    

GGZ wonen met intensieve begeleiding  1GGZ-W € 47.229 

GGZ wonen met intensieve begeleiding en verzorging  2GGZ-W € 51.214 

GGZ wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering  3GGZ-W € 57.063 

GGZ wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en 

verzorging  

4GGZ-W € 68.093 

 
 


