
Verklaring gewaarborgde hulp                

Wat is een gewaarborgde hulp? 
Een gewaarborgde hulp regelt het persoongebonden budget (pgb) voor u. Ook is de gewaarborgde hulp verantwoordelijk 
voor alle verplichtingen.  Zoals het ondertekenen van formulieren, het voeren van het bewuste-keuzegesprek en het kiezen 
van goede zorgverleners. Voor het wijzigen van de gewaarborgde hulp kunt u hetzelfde formulier gebruiken. 
Leest u voor het invullen goed de toelichting verklaring gewaarborgde hulp door!

1.  Gegevens budgethouder (dat is degene die de zorg ontvangt):

Voorletters + achternaam ______________________________________________________

Geboortedatum ______________________________________________________ 

BSN  ______________________________________________________

2. Gegevens van degene die de gewaarborgde hulp gaat worden:

Voorletters + achternaam ______________________________________________________

Geboortedatum ______________________________________________________  

Soort relatie ______________________________________________________

BSN _____________________________________________________

Adres _____________________________________________________

Postcode + woonplaats ______________________________________________________

Telefoonnummer(s) ______________________________________________________

Emailadres ______________________________________________________

Naam organisatie* ______________________________________________________

KVK* ______________________________________________________

* Indien van toepassing (bv bij een bewindvoerderskantoor)



3. Ondertekening voor akkoord

• Budgethouder, de beide gezaghebbende ouders, voogd of wettelijk vertegenwoordiger verklaart dat hij/zij wil worden 
ondersteund door de gewaarborgde hulp.

• De gewaarborgde hulp verklaart dat hij/zij op een volledig onafhankelijke wijze ervoor zal zorgdragen dat de verplichtingen 
behorende bij het pgb worden nagekomen.

• De gewaarborgde hulp verklaart verantwoordelijk te zijn voor de (regie van de) zorginzet, de pgb-administratie, de 
financiën en alle andere verplichtingen die bij het pgb horen.

• De gewaarborgde hulp is zich ervan bewust dat hij/zij kan worden aangesproken op een onjuist beheer of onjuiste en/of 
onrechtmatige besteding van het pgb waarbij onterecht uitgekeerd pgb door het Zorgkantoor kan worden teruggevorderd 
bij de gewaarborgde hulp.

• De gewaarborgde hulp verklaart dat geen zorg zal worden ingekocht bij een rechtspersoon, dan wel een (daaraan 
verbonden) natuurlijk persoon waarvan de gewaarborgde hulp familie is in de eerste of tweede graad.

• Budgethouder en gewaarborgde hulp verklaren dat de gewaarborgde hulp voldoet aan de verplichtingen die aan het 
persoonsgebonden budget verbonden zijn. Deze verplichtingen staan in de Wet langdurige zorg, de Regeling langdurige 
zorg en het Besluit langdurige zorg en zijn tevens te vinden op de website van het Zorgkantoor. De verplichtingen hebben 
onder andere betrekking op:

 - De keuze van de zorgverleners;
 - De kwaliteit en de inzet van de zorg;
 - Het voeren van een correcte pgb-administratie.

De budgethouder dient het formulier zelf te ondertekenen, tenzij er sprake is van een wettelijk vertegenwoordiger. Ouders zijn 
wettelijk vertegenwoordigers voor budgethouders jonger dan 18 jaar. Als er sprake is van een door een rechter aangewezen 
wettelijk vertegenwoordiger: voogd, curator, mentor of bewindvoerder dan ontvangen wij graag een kopie van de rechterlijke 
uitspraak. 

Let op: 
Is er op dit moment al een gewaarborgde hulp, maar wilt/moet u van gewaarborgde hulp wisselen?
Dan moet de nieuwe  gewaarborgde hulp en de vorige gewaarborgde hulp (tenzij overleden) de verklaring ondertekenen. 

Budgethouder/wettelijke vertegenwoordiger:  Tweede naam (bij gezaghebbende ouders):

Naam _________________________________  Naam _________________________________

Datum ___________Plaats ________________  Datum ___________Plaats ________________

Handtekening     Handtekening

Gewaarborgde hulp:      **Nieuwe gewaarborgde hulp:  

Naam _________________________________                 Naam _________________________________
  
Datum ___________Plaats ________________  Datum ___________Plaats ________________  

Handtekening     Handtekening

       

 
** indien van toepassing



Toelichting Verklaring gewaarborgde hulp                 

Voor wie is een gewaarborgde hulp verplicht?
Heeft u een indicatie voor een zorgprofiel Verpleging en Verzorging 4, 5, 6 of 7? Of voor een zorgprofiel Verstandelijke  
Gehandicaptenzorg 4, 5, 6,7 of 8? Of voor een zorgprofiel GGZ Wonen 1, 2, 3 of 4? Dan is een gewaarborgde hulp verplicht. 
Ook als u al een wettelijk vertegenwoordiger hebt. Het Zorgkantoor kan ook besluiten dat u een gewaarborgde hulp aan 
moet stellen omdat u bijvoorbeeld niet voldoende in staat bent om de verplichtingen na te komen.

Wet- en regelgeving
Voor de gewaarborgde hulp zijn in de Wet langdurige zorg en Regeling langdurige zorg wettelijke eisen opgesteld.  
Daarnaast zijn er een aantal belangrijke aanvullende voorwaarden en verplichtingen waaraan moet worden voldaan.

De voorwaarden en verplichtingen waar een gewaarborgde hulp aan moet voldoen zijn:
• Moet één natuurlijk persoon zijn; 
• Moet naar oordeel van het Zorgkantoor kunnen voldoen aan alle pgb-verplichtingen;
• Beschikt over een woonadres in Nederland en moet bij het Zorgkantoor bekend zijn;
• Woont op redelijke afstand van de budgethouder óf toont aan dat ondanks de fysieke afstand aan taken en 
         verantwoordelijkheden wordt voldaan;
• Zit niet in detentie; 
• Is geen zorgverlener van u, tenzij u eerste- of tweedegraads familie bent. In zeer bijzondere gevallen kan het 

 Zorgkantoor, gelet op de omstandigheden, besluiten bij wijze van uitzondering hier van af te wijken; 
• De werkzaamheden als gewaarborgde  hulp mogen niet uit het pgb betaald worden;
• Heeft geen betalingsproblemen (zoals Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), faillissement of uitstel van 

betaling);
• Is niet eerder vertegenwoordiger geweest waarbij niet aan de verplichtingen is voldaan;
• Is aanwezig bij het bewuste-keuzegesprek en het pgb-huisbezoek;
• Is altijd eerste contactpersoon;
• Mag voor maximaal 3 budgethouders het budget beheren. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien het  

Zorgkantoor hiervoor schriftelijk vooraf een akkoord heeft gegeven op grond van een (uitgebreide) motivatie van de 
gewaarborgde hulp.

Eerstegraads familieleden: partner, ouders (ook adoptie- en stiefouders), schoonouders, kinderen (ook adoptie- en 
stiefkinderen), schoondochters- en zonen.
Tweedegraads familieleden: broers en zussen, kleinkinderen, grootouders, schoonzussen en zwagers, stiefbroers en -zussen.

Beoordeling en wijziging gewaarborgde hulp
Het Zorgkantoor beoordeelt of de gewaarborgde hulp in staat is om op een onafhankelijke en verantwoorde wijze de regie 
te voeren en of de gewaarborgde hulp zal voldoen aan de rechten en plichten behorende bij het pgb. Als er een wijziging 
van de gewaarborgde hulp plaatsvindt, is de gewaarborgde hulp verplicht dat te melden. Het Zorgkantoor beoordeelt dan 
opnieuw (aan de hand van een telefoongesprek of een gesprek op kantoor of bij de budgethouder thuis) of de nieuwe 
gewaarborgde hulp voldoet aan de eisen. De nieuwe gewaarborgde hulp moet dan ook de verklaring gewaarborgde hulp 
invullen en ondertekenen.


