
 

 
Toelichting gewaarborgde hulp  
In de Regeling langdurige zorg (Rlz) is opgenomen dat personen met bepaalde zorgprofielen alleen een 
persoonsgebonden budget (pgb) mogen ontvangen als zij gebruikmaken van gewaarborgde hulp1. U bent 
aangewezen op zo’n zorgprofiel en uit de gegevens die wij van u hebben blijkt niet of u gewaarborgde hulp heeft 
geregeld.  
 
Gewaarborgde hulp is verplicht en het niet regelen hiervan kan gevolgen hebben voor de toekenning van uw pgb. In 
het uiterste geval zou dit zelfs tot stopzetting van uw pgb kunnen leiden. Omdat wij willen voorkomen dat u 
onbedoeld voor problemen komt te staan ontvangt u deze brief. Hierin leggen wij uit wat gewaarborgde hulp is en wat 
u kunt doen om aan te tonen dat u dit heeft geregeld.  
 
Wat is een gewaarborgde hulp?  

Gewaarborgde hulp is hulp van iemand die u helpt om de pgb-verplichtingen na te komen. Het gaat hierbij om de 
keuze van geschikte zorgverleners, het waarborgen van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning bij uw pgb-
administratie. De gewaarborgde hulp kan uw wettelijk vertegenwoordiger zijn, maar het kan ook iemand anders of 
een organisatie zijn.  
 
Wanneer is een gewaarborgde hulp nodig?  

Wanneer u een indicatie heeft met de volgende zorgzwaartepakketten of zorgprofielen moet u altijd een 
gewaarborgde hulp hebben ingeschakeld. U kunt op uw indicatie terugvinden welk zorgzwaartepakket (ZZP) of 
zorgprofiel bij u geïndiceerd is.  
Zorgzwaartepakketten/zorgprofielen:  
• 4 VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging,  
• 5 VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg,  
• 6 VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging,  
• 7 VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op 
begeleiding,  
• 4 VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging,  
• 5 VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging,  
• 6 VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering,  
• 7 VG Besloten wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering, of  
• 8 VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging.  
 
Voorwaarden gewaarborgde hulp  

Een gewaarborgde hulp neemt namens u beslissingen over de inzet van zorg en het voeren van uw pgb-
administratie. Het is dus belangrijk dat de gewaarborgde hulp bij u betrokken is, zicht heeft op de zorg die wordt 
geboden en zich regelmatig bezighoudt met uw pgb-administratie.  
De manier waarop de gewaarborgde hulp geboden wordt moet omschreven zijn, zodat duidelijk is dat dit goed voor u 
geregeld is. Bovendien moet de persoon die de gewaarborgde hulp biedt ten minste aan de volgende voorwaarden 
voldoen:  
De gewaarborgde hulp:  
• moet instaan voor alle pgb-verplichtingen  
• moet in Nederland wonen  
• mag geen zorgverlener zijn (tenzij de zorgverlener 1e of 2e graads familie is) 
• mag niet in detentie verblijven  
• mag geen beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)  
• mag niet eerder vertegenwoordiger zijn geweest van een pgb waarbij niet aan de verplichtingen is voldaan  
 
Verklaring gewaarborgde hulp  

Om aan te tonen dat u gewaarborgde hulp heeft geregeld en hoe dit wordt geboden, ontvangen wij graag de 
bijgevoegde “Verklaring gewaarborgde hulp” én de “Omschrijving gewaarborgde hulp” (achterzijde formulier) retour. 
Voor het retoursturen kunt u gebruikmaken van de antwoordenvelop; een postzegel is niet nodig.  
 
Heeft u nog vragen?  

Als u nog vragen heeft neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur 
telefonisch te bereiken op nummer (0570) 687451. U kunt ook een e-mail sturen naar pgb@eno.nl 
 
 
 
 
 
 1 Rlz Hoofdstuk 5.2 Artikel 5.6 http://wetten.overheid.nl/BWBR0036014/Hoofdstuk5/2/Artikel56/geldigheidsdatum_19-01-2015    
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Verklaring gewaarborgde hulp 
 
 
De heer/mevrouw        ____________________________________       (volledige naam, incl. voorletters) 
 
verklaart dat hij/zij namens de pgb-houder instaat voor het nakomen van de pgb-verplichtingen. Deze 
verplichtingen hebben betrekking op de keuze van zorgverleners, het instaan voor de kwaliteit van de zorg 
en het voeren van een correcte pgb-administratie.  
 
Daarnaast verklaart bovengenoemde gewaarborgde hulp dat hij/zij: 
• in staat is te voldoen aan alle pgb-verplichtingen  
• woonachtig in Nederland is  
• geen zorgverlener is (tenzij de zorgverlener 1e of 2e graads familie is) 
• niet in detentie verblijft  
• geen beroep doet op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)  
• niet eerder vertegenwoordiger is geweest van een pgb waarbij niet aan de verplichtingen is voldaan  
• zelf geen pgb in de Wlz voor de ZZP’s VV en VG ontvangt 

 
 
Voor akkoord (gewaarborgde hulp)  
 
De heer/mevrouw   ___________________________________________ 
  
BSN   ___________________________________________ 
 
Handtekening    ___________________________________________ 
 
Adres   ___________________________________________ 
 
Woonplaats   ___________________________________________ 
 
Bovenstaand adres gebruiken als correspondentieadres             ja / nee 
 
Telefoonnummer       ___________________________________________ 
 
E-mailadres ___________________________________________ 
 
Datum  ___________________________________________ 
 
 
Voor akkoord (pgb-houder)  
 
De heer/mevrouw  ___________________________________________ 
  
BSN  ___________________________________________ 
 
Handtekening  ____________________________________________ 
 
Datum  ____________________________________________ 
 
 
  



 

Omschrijving gewaarborgde hulp 
 
 
Omschrijf als gewaarborgde hulp hier hoe u namens en in het belang van de pgb-houder zorgt 
voor nakoming van de pgb-verplichtingen. 
 
 
 
 
Keuze zorgverleners 
Hoe bepaalt u de keuze van de zorgverlener(s)? 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Waarborgen kwaliteit van de zorg 
Hoe bewaakt u de kwaliteit van zorg? 
 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Pgb-administratie 
Hoe voert u de administratie? 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 


