
Verklaring gewaarborgde hulp

Bij een persoonsgebonden budget (pgb) komt veel kijken. Kunt of wilt u niet alles zelf regelen?  
Een gewaarborgde hulp kan u helpen.

Wat is een gewaarborgde hulp?
Een gewaarborgde hulp regelt het pgb voor u. Ook is de gewaarborgde hulp verantwoordelijk voor alle 
verplichtingen zoals het digitaal invoeren en ondertekenen van formulieren, het voeren van het bewuste 
keuze gesprek en het kiezen van goede zorgverleners.

Verplicht bij:
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 heeft. 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.

Ú kiest uw gewaarborgde hulp
U kiest zelf wie uw gewaarborgde hulp wordt. Hij of zij moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Zit niet in de gevangenis.
• Kan aan alle pgb-verplichtingen voldoen.
• Woont maximaal 200 kilometer bij u vandaan (hij/zij mag ook buiten Nederland wonen).
• Is geen zorgverlener van u, tenzij u eerste- of tweedegraads familie1 bent.
• Een gewaarborgde hulp mag niet worden betaald uit het pgb.
• 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 een bewuste keuze gesprek en/of het huisbezoek.
• Is altijd eerste contactpersoon.
• Mag voor maximaal 3 budgethouders het budget beheren.
• Moet Nederlands kunnen spreken en mag dus geen tolk gebruiken. De gewaarborgde hulp moet ook 

de Nederlandse taal kunnen lezen en schrijven om de pgb-administratie te kunnen voeren.

Benodigde aanvullende documenten
Naast deze volledig ingevulde verklaring hebben wij ook nog de volgende documenten van u nodig:
• Een budgetplan, ondertekend door de nieuwe gewaarborgde hulp.
• Een kopie identiteitsbewijs van de nieuwe gewaarborgde hulp. U mag het BSN onleesbaar maken.
Let op: zodra de gewaarborgde hulp is goedgekeurd, wordt alle post die te maken heeft met uw pgb 
vanaf dat moment naar het adres van de gewaarborgde hulp gestuurd. 

Werkzaamheden van de gewaarborgde hulp
De werkzaamheden die als gewaarborgde hulp worden verricht, zijn:

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



Afspraken
• Budgethouder, de beide gezaghebbende ouders, voogd of wettelijk vertegenwoordiger verklaart  

dat hij wil worden ondersteund door de gewaarborgde hulp.
• De gewaarborgde hulp zorgt dat de verplichtingen worden nagekomen.
• De gewaarborgde hulp verklaart verantwoordelijk te zijn voor de zorginzet, de pgb-administratie,  

de financiën en alle andere verplichtingen die bij het pgb horen.
Let op: Is er geen sprake van wettelijk vertegenwoordiging en bent u fysiek niet in staat om te tekenen? 
Dan moet u dit aantonen via een verklaring van de (huis)arts of een kopie van uw identiteitsbewijs 
waarop staat dat u hiertoe niet in staat bent. Ook vragen wij u hieronder aan te geven waarom u fysiek 
niet in staat bent een handtekening te zetten.

Bent u door andere problematiek niet in staat tot ondertekening (dus niet ivm fysieke problemen)?  
En heeft u hierover notarieel afspraken vastgelegd? Dan ontvangen wij graag een kopie van de notariële 
akte, bijvoorbeeld een notariële volmacht of levenstestament. Zijn deze documenten niet aanwezig?  
Dan is een aanvraag voor bewind of curatele noodzakelijk.

Gewaarborgde hulp
Naam: 

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

BSN:

Budgethouder
Naam:

 

BSN:

□ de budgethouder is mijn ouder/kind 

□ de budgethouder is mijn partner

□ anders nl:

 

Ondertekening     

Is de budgethouder minderjarig (jonger dan 18 jaar)?   Dan tekenen (beide) gezag hebbende ouder(s) 
Is er sprake van een wettelijk vertegenwoordiger?    Dan tekent deze ook
Is er op dit moment al een gewaarborgde hulp    Dan moet deze gewaarborgde hulp 
hulp aangesteld?   ook de verklaring ondertekenen

Naam + Handtekening nieuwe gewaarborgde hulp: Datum ondertekening:

Naam + Handtekening budgethouder of wettelijk  

vertegenwoordiger of voormalige gewaarborgde hulp: Datum ondertekening:

Tweede Naam + Handtekening

(bij twee gezaghebbende ouders):  Datum ondertekening:
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Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.
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