PGB Special

SVB Modelzorgovereenkomsten
verplicht vanaf 1 april 2017 voor nieuwe
zorgovereenkomsten
Sluit u op 1 april 2017 of later een nieuwe zorgovereenkomst af? Vanaf die
datum bent u verplicht gebruik te maken van de SVB modelzorgovereen
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 modelzorgovereenkomst 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.
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In de nieuwe versies van de model
zorgovereenkomsten is een aantal
belangrijke wijzigingen doorgevoerd:
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SVB Dienstverlening PGB
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De verplichtstelling van de modelzorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren is
ook van belang voor uw zorgverleners. Deel deze informatie daarom ook met hen.
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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 e-mail
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.

