
Sluit u op 1 april 2017 of later een nieuwe zorgovereen komst af? Vanaf die 
datum bent u verplicht gebruik te maken van de SVB model zorg overeen
komsten*. Waarschijnlijk kent u deze formulieren al, want de SVB heeft deze 
formulieren altijd ter beschikking gesteld. Bestaande zorgovereenkomsten 
hoeft u niet om te zetten naar de modelzorgovereenkomst. De verplicht
stelling van de modelzorg overeenkomst geldt namelijk alleen voor nieuwe 
zorgovereenkomsten die u op 1 april 2017 of later afsluit. 
 
*  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft deze verplichting 

vastgelegd in overleg met gemeenten, zorgkantoren en Per Saldo.

SVB Model zorg overeen komsten
verplicht vanaf 1 april 2017 voor nieuwe 
zorgovereenkomsten

PGB Special



De voordelen van het gebruik van 
de SVB model zorg overeen komsten:
• Alle noodzakelijke afspraken met uw 

zorgverlener zijn vastgelegd in één 

document. 

• In de zorgovereenkomst zijn 

bepalingen opgenomen die 

uw rechten als budgethouder 

beschermen. Dit zijn grotendeels 

wettelijke bepalingen waar uw 

zorgverlener akkoord mee moet 

gaan. 

• Door het gebruik van model zorg

overeen komsten is de kans op fouten 

kleiner. Hierdoor kunnen wij uw 

zorgovereenkomst sneller verwerken 

en wordt uw zorgverlener op tijd 

betaald. 

Modelzorgovereenkomst 

met een zorginstelling

versie januari 2017

Met deze modelzorgovereenkomst legt u afspraken met uw zorginstelling vast. In deze modelzorgovereen-

komst worden afspraken overeengekomen tussen een houder van een persoonsgebonden budget  

(budgethouder) en zijn of haar zorgverlener. De SVB is geen werkgever of opdrachtgever van uw zorgverlener.   

 
Met ingang van 1 april 2017 is het gebruik van de meest recente versie van deze modelzorgovereenkomst  

verplicht. Deze kunt u altijd vinden op svb.nl/pgb. 

 
Krijgt u zorg uit de Zvw en is uw zorgverlener een zorginstelling? De zorginstelling stuurt de declaratie direct 

aan u, waarna u deze door kunt sturen naar uw zorgverzekeraar. U kunt deze overeenkomst wel gebruiken, 

maar het is niet mogelijk de salarisadministratie uit te besteden aan de SVB. U kunt dit formulier dan  

gebruiken voor uw eigen administratie.

1 Gegevens budgethouder Het gaat hier om de gegevens van de budgethouder: de persoon die de zorg krijgt.

voorletters en achternaam

burgerservicenummer (BSN)

klantnummer SVB

geboortedatum

    

 

        dag-maand-jaar

Onderstaande gegevens kunnen door de zorginstelling ingevuld worden. De SVB registreert deze gegevens niet in haar systeem. 

contractnummer zorginstelling

klantnummer zorginstelling

 man   vrouw

straat

huisnummer 
        huisnummer toevoeging

postcode en woonplaats

telefoon 1  
                telefoon 2

               

   

        

Ter beschikking gesteld door SVB Dienstverlening PGB

04
24

N
T/

01
17

 

volgende

Modelzorgovereenkomst 

van opdracht

versie januari 2017

Met het formulier Modelzorgovereenkomst van opdracht legt u de afspraken over uw zorg vast. In deze 

modelzorgovereenkomst worden afspraken overeengekomen tussen een houder van een persoonsgebonden 

budget (budgethouder) en zijn of haar zorgverlener. De SVB is geen werkgever of opdrachtgever van uw 

zorgverlener. Deze zorgovereenkomst kunt u gebruiken als uw zorgverlener een zelfstandig ondernemer, 

ZZP-er of freelancer is, maar ook als er sprake is van een enkele opdracht. Is uw zorgverlener een partner 

of een eerste of tweedegraads familielid? Gebruik dan de modelzorgovereenkomst met een partner of 

familielid. De SVB biedt daarnaast nog een modelzorgovereenkomst Arbeidsovereenkomst aan, als er sprake 

is van een arbeidsrelatie. Kijk voor meer informatie op svb.nl/pgb. 

 
Met ingang van 1 april 2017 is het gebruik van de meest recente versie van deze modelzorgovereenkomst 

verplicht. Deze kunt u altijd vinden op svb.nl/pgb.

1 Gegevens budgethouder Het gaat hier om de gegevens van de budgethouder: de persoon die de zorg krijgt.

voorletters en achternaam

burgerservicenummer (BSN)

klantnummer SVB

geboortedatum

   

       dag-maand-jaar  man  vrouw

straat

huisnummer 
        huisnummer toevoeging

postcode en woonplaats

telefoon 1  
                telefoon 2

               

   

        

Ter beschikking gesteld door SVB Dienstverlening PGB

04
27

N
T/

01
17 volgende

versie januari 2017

Modelzorgovereenkomst 

arbeidsovereenkomst

Dit is een arbeidsovereenkomst zoals beschreven in artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek. De budgethouder 

is werkgever van de zorgverlener. De zorgverlener gaat als werknemer de verplichting aan om arbeid te 

verrichten, de budgethouder gaat als werkgever de verplichting aan om loon te betalen. Wanneer u deze 

zorgovereenkomst gebruikt, wordt u werkgever van uw zorgverlener. Een ander belangrijke voorwaarde 

voor een arbeidsovereenkomst is dat er sprake moet zijn van een gezagsverhouding. De budgethouder 

bepaalt in principe wanneer er wordt gewerkt en wat er wordt gedaan. Er zijn enkele situaties waarin 

een arbeidsovereenkomst niet geschikt is, namelijk als uw zorgverlener uw partner of 1e of 2e graads 

familielid van u is, als uw zorgverlener in dienst is van een zorginstelling, of als uw zorgverlener freelancer, 

ZZP’er of ondernemer is en geen arbeidsovereenkomst aan wil gaan. Voor die situaties zijn aparte 

modelovereenkomsten gemaakt, die u vindt op www.svb.nl/pgb. Heeft u hulp nodig bij het invullen 

of twijfelt u of deze zorgovereenkomst van toepassing is op uw situatie? Neem dan contact op met 

Dienstverlening PGB of kijk op svb.nl/pgb. 

 
Met ingang van 1 april 2017 is het gebruik van de meest recente versie van deze  modelzorgovereenkomst 

verplicht. Deze kunt u altijd vinden op svb.nl/pgb.

1 Gegevens budgethouder Het gaat hier om de gegevens van de budgethouder: de persoon die de zorg krijgt.

voorletters en achternaam

burgerservicenummer (BSN)

klantnummer SVB

geboortedatum

    

 

        dag-maand-jaar  man   vrouw

straat

huisnummer 
        huisnummer toevoeging

postcode en woonplaats

telefoon 1  
                telefoon 2

               

   

        

Ter beschikking gesteld door SVB Dienstverlening PGB

04
26

N
T/

01
17 volgende

Modelzorgovereenkomst
met een partner of familielid

versie januari 2017

Met deze modelzorgovereenkomst met een partner of familielid legt u de afspraken over uw zorg vast.  

In deze modelzorgovereenkomst worden afspraken overeengekomen tussen een houder van een 

persoonsgebonden budget (budgethouder) en zijn of haar zorgverlener. Deze zorgovereenkomst is geen 

arbeidsovereenkomst, maar een overeenkomst van opdracht. Deze overeenkomst kunt u gebruiken als uw 

zorgverlener uw partner of familielid is. De SVB is geen werkgever of opdrachtgever van uw zorgverlener. 

Kijk goed in de toelichting aan welke voorwaarden uw zorgverlener moet voldoen om zorg aan u te 

verlenen. Heeft u twijfels of u de juiste overeenkomst kiest? Neem dan contact op met de SVB, dan bekijken 

wij met u welke overeenkomst in uw situatie aansluit. 

 
Met ingang van 1 april 2017 is het gebruik van de meest recente versie van deze  modelzorgovereenkomst 

verplicht. Deze kunt u altijd vinden op svb.nl/pgb.

1 Gegevens budgethouder Het gaat hier om de gegevens van de budgethouder: de persoon die de zorg krijgt.

voorletters en achternaam

burgerservicenummer (BSN)

klantnummer SVB

geboortedatum

    

 

        dag-maand-jaar  man   vrouw

straat

huisnummer 
        huisnummer toevoeging

postcode en woonplaats

telefoon 1  
                telefoon 2

               

   

        

Ter beschikking gesteld door SVB Dienstverlening PGB

04
28

N
T/

01
17 volgende

Vanaf 1 april 2017 is het gebruik 

van de meest recente versie van 

de SVB model zorg overeen komsten 

verplicht. Het gaat om de volgende 

model zorg overeen komsten:

• Modelzorgovereenkomst met 

een zorginstelling 

• Modelzorgovereenkomst 

arbeidsovereenkomst 

• Modelzorgovereenkomst van 

opdracht 

• Modelzorgovereenkomst met 

een partner of familielid 

Meer uitleg over de verschillende 

model zorg overeen komsten en 

de meest recente versie vindt 

u altijd op svb.nl/pgb

Wilt u meer informatie hoe u de 

juiste zorgovereenkomst kiest of 

tips voor het invullen? Lees dan 

de Zorgovereenkomstenwijzer op 

svb.nl/pgb



In de nieuwe versies van de model
zorgovereenkomsten is een aantal 
belangrijke wijzigingen doorgevoerd:
• In de modelzorgovereenkomst zijn 

de noodzakelijke afspraken die u 

moet maken met uw zorgverlener 

vastgelegd. Wilt u nog aanvullende 

afspraken maken? Dan kunt u deze nu 

ook vast leggen in de modelzorgover

eenkomst. Het is niet nodig deze 

afspraken in een losse overeenkomst 

op te nemen.

• In de model zorg overeen komsten is 

een verplichte bepaling opgenomen, 

genaamd ‘Derdenbeding’. Deze 

bepaling beschermt u in het geval 

van fraude door de zorgverlener.

• Het gebruiks gemak van de model zorg

overeen komsten is verbeterd. Het is 

duidelijker welke vragen u verplicht 

moet invullen, er is meer invulruimte, 

digitaal opslaan is mogelijk en ook de 

leesbaarheid is verbeterd.

Wijziging  

persoonsgegevens SVB 

Dienstverlening PGB 

versie november 2016

Met dit formulier wijzigt u persoonsgegevens zoals naam, adres en telefoonnummer van uw 

vertegenwoordiger, zorgverlener of zorginstelling. Bent u verhuisd? Dan ontvangen wij uw nieuwe 

adresgegevens van uw (nieuwe) gemeente. U kunt wel uw contactgegevens wijzigen met dit formulier. 

 
Gebruik voor ieder te wijzigen punt een apart formulier. 

 
Wilt u iets wijzigen in uw zorgovereenkomst? Vul dan per zorgverlener het formulier ‘Wijziging 

zorgovereenkomst met een zorgverlener’ of ‘Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling’ in.  

Heeft u een nieuwe vertegenwoordiger? Gebruik dan het formulier ‘Machtiging vertegenwoordiger’.

1    Uw gegevens U bent de budgethouder. De budgethouder is de persoon die zorg krijgt.

 
 
voorletters en achternaam

klantnummer SVB

burgerservicenummer (BSN)

     
Vul deze gegevens altijd in. We hebben ze nodig om uw administratie erbij te zoeken.  

 

     
   

 
     

     

   
Vul hieronder alleen gegevens in die u nog niet eerder aan de SVB heeft doorgegeven.

telefoon 1  
               telefoon 2

     
        

2 Ingangsdatum wijziging

Wanneer gaat de wijziging in? 
              dag-maand-jaar

3 Gegevens  

vertegenwoordiger

 

Voor het aanmelden van een nieuwe vertegenwoordiger gebruikt u het formulier ‘Machtiging 

vertegenwoordiger’

Wat wilt u wijzigen  ik trek de machtiging van de huidige vertegenwoordiger in.

     
 de gegevens van mijn vertegenwoordiger Vul de nieuwe gegevens in.  

voorletters en achternaam

straat

huisnummer 
        huisnummer toevoeging

postcode en woonplaats

telefoon 1  
                telefoon 2

     
   

     

     
               

 
     

   

 
     

        

04
97

N
T/

11
16

Ter beschikking gesteld door SVB Dienstverlening PGB volgende

Wijziging
zorgovereenkomst met een 

zorginstelling

versie november 2016

Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een zorginstelling schriftelijk vast. 

Bijvoorbeeld: een wijziging van het aantal uren, verandering in de tarieven of het beëindigen van de 

zorgovereenkomst. Wilt u een verandering in de werkzaamheden vastleggen, dan is daar een nieuwe 

zorgovereenkomst voor nodig en kunt u dit wijzigingsformulier niet gebruiken. Als er iets verandert in de 

werkzaamheden dan moet het zorgkantoor of uw gemeente daarmee akkoord gaan. Gebruik per 

zorgovereenkomst een apart wijzigingsformulier en bewaar dit bij de originele zorgovereenkomst. 

 
Zodra wij een wijziging hebben ontvangen, zullen wij deze zo snel mogelijk verwerken. Houd er rekening 

mee dat sommige wijzigingen pas per de 1e van de nieuwe maand verwerkt kunnen worden. 

 
Vul na vraag 1 alléén in wat er is gewijzigd. Vergeet niet het formulier te ondertekenen. Is er iets niet 

duidelijk? Kijkt u op svb.nl/pgb voor meer informatie of neem contact op met Dienstverlening PGB.

1 Gegevens budgethouder Het gaat hier om de gegevens van de budgethouder: de persoon die de zorg krijgt.

voorletters en achternaam

burgerservicenummer (BSN)

klantnummer SVB 

Wanneer gaat de wijziging in

Welke zorginstelling betreft het

Naam vertegenwoordiger  

zorginstelling

   
           

  
   

 

 

 
     

 
           

  dag-maand-jaar

  
     

     
 

     

Wat is er ten opzichte van de 

oude situatie gewijzigd

Als werkzaamheden wijzigen,  

moet de gemeente of zorgkantoor 

opnieuw akkoord gaan.  

Daarom moet u in dat geval een 

nieuwe zorgovereenkomst afsluiten.

 Ik wil de werktijden wijzigen (Ga naar 2)

 Ik wil de looptijd van de zorgovereenkomst wijzigen (Ga naar 3)

 Ik wil de zorgovereenkomst beëindigen (Ga naar 4)

 Ik wil de vergoeding van mijn zorginstelling wijzigen (Ga naar 5)

 Ik wil eenmalig een bedrag optellen bij of aftrekken van de vergoeding 

 (Ga naar 7)

Ter beschikking gesteld door SVB Dienstverlening PGB

04
71

N
T/

11
16 volgende

Wijziging
zorgovereenkomst met een zorgverlener

versie december 2016

Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een zorgverlener schriftelijk vast. 

Bijvoorbeeld als het aantal uren of het loon verandert, maar ook als u de looptijd wilt wijzigen. Gebruik per 

zorgovereenkomst een apart wijzigingsformulier en bewaar dit bij de originele zorgovereenkomst.  

Wijzigt er iets in de werkzaamheden dan moet het zorgkantoor of uw gemeente daarmee akkoord gaan.   

Vul dan een nieuwe zorgovereenkomst in. 

 
Zodra wij een wijziging hebben ontvangen, zullen wij deze zo snel mogelijk verwerken. Houd er rekening  

mee dat sommige wijzigingen pas per de 1e van de nieuwe maand verwerkt kunnen worden.  

 
Vul na vraag 1 alléén in wat er is gewijzigd. Vergeet niet het formulier te ondertekenen. Is er iets niet 

duidelijk? kijk dan op www.svb.nl/pgb voor meer informatie of neem contact op met Dienstverlening PGB.

1 Gegevens budgethouder Het gaat hier om de gegevens van de budgethouder: de persoon die de zorg krijgt.

voorletters en achternaam

burgerservicenummer (BSN)

klantnummer SVB

Wanneer gaat de wijziging in

burgerservicenummer (BSN)  

van de zorgverlener

Welke zorgverlener betreft het

   
           

  
   

 
     

     

 

 

           
   dag-maand-jaar

 

     

     

     

Wat is er ten opzichte van de 

oude situatie gewijzigd

Als werkzaamheden wijzigen moet 

de gemeente of het zorgkantoor 

akkoord gaan. Daarom moet u  

in dat geval een nieuwe 

zorgovereenkomst afsluiten.

 Ik wil de werktijden wijzigen (Ga naar 2)

 Ik wil de looptijd van de zorgovereenkomst wijzigen (Ga naar 3)

 Ik wil de zorgovereenkomst beëindigen (Ga naar 4)

 Ik wil het loon of de vergoeding van mijn zorgverlener wijzigen (Ga naar 5)

 Ik wil eenmalig een bedrag optellen bij of aftrekken van de vergoeding of  

 het loon (Ga naar 6)

 Het toepassen van de loonheffingskorting (Ga naar 7) 

04
25

N
T/

12
16

Ter beschikking gesteld door SVB Dienstverlening PGB volgende

SVB wijzigingsformulieren

Wilt u een wijziging doorgeven op een 

bestaande zorgovereenkomst? In dat 

geval moet u gebruik maken van de 

SVB wijzigingsformulieren. Gelijk aan 

de modelzorgovereenkomsten is dit 

vanaf 1 april 2017 verplicht. 

Het gaat om de volgende 

wijzigingsformulieren:

• Wijziging zorgovereenkomst 

met een zorginstelling 

• Wijziging zorgovereenkomst 

met een zorgverlener 

• Wijziging persoonsgegevens 

SVB Dienstverlening PGB 

U vindt de meest recente 

wijzigingsformulieren altijd 

op svb.nl/pgb/formulieren

De verplichtstelling van de modelzorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren is 

ook van belang voor uw zorgverleners. Deel deze informatie daarom ook met hen.



Colofon
Redactie Dienstverlening PGB 
Adres Postbus 8038, 3503 RA Utrecht 
Telefoon (030) 264 82 00 
Website svb.nl/pgb

Meer informatie

Heeft u een vraag wat de verplicht
stelling voor u betekent? Of heeft u 
een algemene vraag? Kijk dan op 
svb.nl/pgb of stuur ons een email 
via svb.nl/pgb/contact. U kunt ons op 
werkdagen ook bellen tussen 08.00 en 
17.00 uur. Houd u uw klantnummer bij 
de hand? Langskomen op ons kantoor kan 
alleen als u telefonisch een afspraak maakt. 


