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1. Schoonmaken van de woning’ wordt weer:
‘huishoudelijke hulp’
In het informatiebulletin van december 2016 is u meegedeeld  
dat u uw pgb-Wlz in 2017 niet langer mag gebruiken voor 
‘huishoudelijke hulp’ maar alleen voor ‘schoonmaken van de 
woning’. ‘Huishoudelijke hulp’ is meer dan alleen ‘schoonmaken’. 
Denk aan opruimen, bedden opmaken, de was doen, het doen  
van boodschappen en de maaltijd klaarmaken.
De staatssecretaris heeft inmiddels besloten dat ‘schoonmaken’ 
weer wordt veranderd in ‘huishoudelijke hulp’. U kunt de 
huishoudelijke hulp daarom toch op dezelfde manier declareren 
als in 2016 en u hoeft uw zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen 
niet aan te passen. 
Op de website van uw zorgkantoor vindt u een ‘vergoedingenlijst’. 
Deze lijst geeft meer informatie over uw bestedingsmogelijk- 
heden.
Staat in uw toekenningsbeschikking voor 2017 het woord 
‘schoonmaken’? U kunt dat dan lezen als ‘huishoudelijke hulp’.  
U ontvangt nu geen nieuwe beschikking van het zorgkantoor. 

2. Verplicht gebruik modelzorgovereenkomsten SVB
Sluit u een nieuwe zorgovereenkomst af? Dan bent u verplicht om 
gebruik te maken van één van de modelzorgovereenkomsten van 
de SVB.
Bestaande zorgovereenkomsten hoeven pas op 1 januari 2019 
vervangen te zijn door een modelzorgovereenkomst. U ontvangt 
daarover begin volgend jaar meer informatie van het zorgkantoor. 
Wel is het verstandig om bij wijziging van uw overeenkomst alvast 
de modelzorgovereenkomst van de SVB te gebruiken. Dat is niet 
verplicht, u kunt ook het wijzigingsformulier van de SVB gebruiken. 
Maar dan moet u de zorgovereenkomst later weer vervangen door 
een modelzorgovereenkomst. Door nu bij een wijziging al de 
modelzorgovereenkomsten te gebruiken weet u verder zeker dat 

de afspraken die u maakt met uw zorgverlener goed zijn vast- 
gelegd. Ook zijn uw rechten als budgethouder goed beschermd. 
In de modelzorgovereenkomst is nu ook een bepaling opgenomen 
die u beschermt bij fraude door de zorgverlener. Dit noemen we 
het ‘derdenbeding’. Door dit ‘derdenbeding’ kan het zorgkantoor 
bij fraude door een zorgverlener rechtstreeks bij deze zorgverlener 
geld terugvorderen.

U vindt de modelzorgovereenkomsten en het wijzigingsformulier 
op de website van de SVB (www.svb.nl/pgb).
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In dit informatiebulletin informeert het zorgkantoor u over de 
volgende onderwerpen:
1. ‘Schoonmaken van de woning’ wordt weer: ‘huishoudelijke 

hulp’
2. Verplicht gebruik modelzorgovereenkomsten SVB


