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Vertegenwoordiger voor
PGB-zaken

40.020NT/0219

Met dit formulier kunt u het volgende regelen: Aanmelden van een nieuwe vertegenwoordiger, het wijzigen
van de gegevens van uw vertegenwoordiger of de machtiging van uw huidige vertegenwoordiger
stopzetten. Uw vertegenwoordiger mag namens u zorgovereenkomsten afsluiten in verband met uw PGB,
declaraties ondertekenen, aanvragen indienen bij de SVB en informatie opvragen en wijzigen bij de SVB.
Het handelen of juist niet (op tijd) handelen van de gemachtigde blijft uw risico.
1 Gegevens budgethouder

Het gaat hier om de gegevens van de budgethouder; de persoon die zorg krijgt.

voorletters en achternaam
burgerservicenummer (BSN)
klantnummer SVB
geboortedatum

dag-maand-jaar

man		

vrouw

straat en huisnummer
postcode en woonplaats
telefoonnummer 1											
telefoonnummer 2 									
							
2 Ingangsdatum wijziging

Dit is de dag waarop de wijziging ingaat.

Wanneer gaat de wijziging in

3 Wat wilt u doorgeven?

dag-maand-jaar

Kies hier voor A,B of C

A.
B.

een nieuwe vertegenwoordiger aanmelden. Vul de gegevens bij 4 volledig in.
	de gegevens van mijn huidige vertegenwoordiger wijzigen. Vul de nieuwe
gegevens in bij 4.

40.020NT/0219

C.

mijn huidige vertegenwoordiger afmelden.Ga naar 5.

volgende

Vertegenwoordiger voor PGB-zaken

2 van 2
40.020NT/0219

4 Gegevens vertegenwoordiger
voorletters en achternaam
					
																 * het BSN is nodig om in te loggen bij Mijn PGB als

burgerservicenummer (BSN)*
					

vertegenwoordiger (op basis van DigiD).

geboortedatum
					

				
dag-maand-jaar
				

man

vrouw

straat en huisnummer
					
postcode en woonplaats
					
telefoon 1																		
					
telefoon 2
Is er sprake van wettelijke
vertegenwoordiging

nee
ja, de budgethouder is jonger dan 18 jaar, de vertegenwoordiger is:
				 ouder
				 voogd. Stuur een kopie mee van de beschikking van de rechtbank.
	ja, de vertegenwoordiger is door de rechtbank benoemd als:
				 bewindvoerder		
curator		
mentor
				Stuur een kopie mee van de beschikking van de rechtbank.

Wordt u vertegenwoordigd
nee
ja
door een organisatie
								naam organisatie
								KvK-nummer organisatie

5 Ondertekening
datum
					

dag-maand-jaar

uw handtekening
of wettelijk vertegenwoordiger
of
																		
					

budgethouder								 		 wettelijk vertegenwoordiger

naam
					

			

handtekening nieuwe
vertegenwoordiger

naam vertegenwoordiger
		
			
					

Upload dit formulier via Mijn PGB, of stuur een papieren kopie naar Dienstverlening PGB,

40.020NT/0219

postbus 8038, 3503 RA Utrecht.

printen

