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Overzicht wijzigingen inkoop jeugd Zuid-Holland Zuid  
 
Ronde vier 
Publicatie: 1 januari 2019 
De wijzigingen treden in werking op 1 april 2019 
 
1 Algemeen 
 
Aanmeldingsdocument: 
 
Geen 
 
Overeenkomsten: 
 

- De Serviceorganisatie voegt aan artikel 5 een lid 3 toe: 
 
Als Opdrachtnemer voor de duur van tenminste 12 kalendermaanden geen 
’Toewijzingsbericht (301-bericht)’ heeft ontvangen en geen diensten levert 
onder de overeenkomst aan jeugdigen, dan zegt Opdrachtgever de 
overeenkomst met Opdrachtnemer op. 

 
- De Serviceorganisatie voegt een artikel toe aan hoofdstuk 3: berichten en 

bekostiging: 
 

ARTIKEL X BOETE TE LAAT DECLAREREN 

 Opdrachtgever kort tarieven van Opdrachtnemer met 2% in het 
volgende kalenderjaar, als Opdrachtnemer in de periode 1 april tot en 
met 30 september in het lopende kalenderjaar dienstverlening te laat 
declareert.  

 Declareert Opdrachtnemer ook in het volgende kalenderjaar in de 
periode 1 april tot en met 30 september te laat, dan kort Opdrachtgever 
de tarieven voor Opdrachtnemer met 5% in het daaropvolgende 
kalenderjaar.  

 Onder ‘te laat’ verstaan partijen dat Opdrachtnemer 30% of meer van 
de financiële waarde van zijn geleverde diensten niet binnen de door 
hemzelf gekozen periode van een kalendermaand of vierwekelijkse 
periode na afloop van de kalendermaand of vierwekelijkse periode 
declareert.  
 

- De Serviceorganisatie voegt aan artikel 19 (GGZ, AWBZ en J & O) een lid 4 
en 5 toe: 
19.4: Opdrachtnemer kan besluiten geleverde diensten door opdrachtgever 
niet te vergoeden voor de duur dat opdrachtnemer niet beschikt over een 
zorgtoewijzing, tenzij het niet beschikken over een zorgtoewijzing 
opdrachtnemer niet is aan te rekenen. 
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19.5: Het voorgaande lid is niet van toepassing op geleverde diensten 
waarbij er sprake is of was van een crisissituatie. 
 

 
2 AWBZ 
 
Aanmeldingsdocument: 
 
Geen. 
 
Overeenkomst: 
 

- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 29.1 als volgt: 
 
Opdrachtgever stelt voor opdrachtnemer elk kalenderjaar een 
budgetplafond vast voor het opvolgend kalenderjaar. Opdrachtgevers stelt 
de uitgangspunten die gelden voor de bepaling van het budgetplafond voor 
1 oktober van het lopende kalenderjaar vast. Opdrachtgever kan bij het 
vaststellen van de uitgangspunten rekening houden met bijzondere 
kenmerken van de jeugdige. Voor Opdrachtnemers die het voorgaande 
kalenderjaar geen diensten leverden geldt standaard een budgetplafond 
van € 10.000,00. Het gaat voor alle Opdrachtnemers om een 
budgetplafond en niet om een budgetgarantie. 

 
- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 29.6 als volgt:  

Opdrachtnemer declareert per maand of periode van 4 weken. 
Opdrachtnemer bepaalt zelf aan welke frequentie hij de voorkeur geeft. 

 
- De Serviceorganisatie voegt toe aan artikel 32.1 de volgende passage: 

 

De opdrachtnemer declareert alleen de directe contact tijd zoals 

omschreven in BELEIDSREGEL CA-BR-1510 (bijlage 4) en neemt ook alleen 

deze directe contacttijd mee in de productieverantwoording. 

 
- De Serviceorganisatie past artikel 32.2 aan als volgt: 

 

Opdrachtnemer geeft ten behoeve van de controleverklaring van zijn 

accountant aan dat hij gebruik maakt van een landelijk protocol 

gepubliceerd op website i-Sociaaldomein. In aanvulling hierop stelt de 

accountant vast dat alleen de directe contact tijd zoals omschreven in 

BELEIDSREGEL CA-BR-1510 (bijlage 4) is opgenomen in de productie 

verantwoording en gedeclareerd is door aanbieder.  
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Accountant geeft in zijn verklaring aan of dat is gebeurd. Hierbij zijn de 

controle en rapportage toleranties zoals opgenomen in het landelijk 

protocol van toepassing. 

 
3 JO 
 
Aanmeldingsdocument: 
 
Geen. 
 
Overeenkomst: 
 

- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 29.1 als volgt: 
 
Opdrachtgever stelt voor opdrachtnemer elk kalenderjaar een 
budgetplafond vast voor het opvolgend kalenderjaar. Opdrachtgevers stelt 
de uitgangspunten die gelden voor de bepaling van het budgetplafond voor 
1 oktober van het lopende kalenderjaar vast. Opdrachtgever kan bij het 
vaststellen van de uitgangspunten rekening houden met bijzondere 
kenmerken van de jeugdige. Voor Opdrachtnemers die het voorgaande 
kalenderjaar geen diensten leverden geldt standaard een budgetplafond 
van € 10.000,00. Het gaat voor alle Opdrachtnemers om een 
budgetplafond en niet om een budgetgarantie. 
 

- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 29.6 als volgt:  

Opdrachtnemer declareert per maand of periode van 4 weken. 
Opdrachtnemer bepaalt zelf aan welke frequentie hij de voorkeur geeft. 
 

 
4 GGZ 
 
Aanmeldingsdocument: 
 
Geen. 
 
Overeenkomst: 
 

- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 29.1 als volgt: 
 
Opdrachtgever stelt voor opdrachtnemer elk kalenderjaar een 
budgetplafond vast voor het opvolgend kalenderjaar. Opdrachtgevers stelt 
de uitgangspunten die gelden voor de bepaling van het budgetplafond voor 
1 oktober van het lopende kalenderjaar vast.  
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Opdrachtgever kan bij het vaststellen van de uitgangspunten rekening 
houden met bijzondere kenmerken van de jeugdige. Voor Opdrachtnemers 
die het voorgaande kalenderjaar geen diensten leverden geldt standaard 
een budgetplafond van € 10.000,00. Het gaat voor alle Opdrachtnemers 
om een budgetplafond en niet om een budgetgarantie. 
 

- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 29.6 als volgt:  

Opdrachtnemer declareert per maand of periode van 4 weken. 
Opdrachtnemer bepaalt zelf aan welke frequentie hij de voorkeur geeft. 
 

 
5 EED 
 
Aanmeldingsdocument: 
 
Geen. 
 
Overeenkomst: 
 

- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 29.1 als volgt: 
 
Opdrachtgever stelt voor opdrachtnemer elk kalenderjaar een 
budgetplafond vast voor het opvolgend kalenderjaar. Opdrachtgevers stelt 
de uitgangspunten die gelden voor de bepaling van het budgetplafond voor 
1 oktober van het lopende kalenderjaar vast. Opdrachtgever kan bij het 
vaststellen van de uitgangspunten rekening houden met bijzondere 
kenmerken van de jeugdige. Voor Opdrachtnemers die het voorgaande 
kalenderjaar geen diensten leverden geldt standaard een budgetplafond 
van € 10.000,00. Het gaat voor alle Opdrachtnemers om een 
budgetplafond en niet om een budgetgarantie. 
 

- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 29.6 als volgt:  

Opdrachtnemer declareert per maand of periode van 4 weken. 
Opdrachtnemer bepaalt zelf aan welke frequentie hij de voorkeur geeft. 

 
- De Serviceorganisatie voegt het volgende lid toe aan artikel 29: 

 

Opdrachtnemer mag het budget dat Opdrachtgever in het kader van deze 

overeenkomst toekent mag Opdrachtnemer niet inzetten voor andere 

jeugdhulp gecontracteerd bij en door Opdrachtgever (substitutieverbod). 
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6 GI 
 
Aanmeldingsdocument: 
 
Geen. 
 
Overeenkomst: 
 

- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 27.1 als volgt: 
 
Opdrachtgever stelt voor opdrachtnemer elk kalenderjaar een 
budgetplafond vast voor het opvolgend kalenderjaar. Opdrachtgevers stelt 
de uitgangspunten die gelden voor de bepaling van het budgetplafond voor 
1 oktober van het lopende kalenderjaar vast. Opdrachtgever kan bij het 
vaststellen van de uitgangspunten rekening houden met bijzondere 
kenmerken van de jeugdige. Voor Opdrachtnemers die het voorgaande 
kalenderjaar geen diensten leverden geldt standaard een budgetplafond 
van € 10.000,00. Het gaat voor alle Opdrachtnemers om een 
budgetplafond en niet om een budgetgarantie. 
 

- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 27.5 als volgt:  

Opdrachtnemer declareert per maand of periode van 4 weken. 
Opdrachtnemer bepaalt zelf aan welke frequentie hij de voorkeur geeft. 

 
7 Pleegzorg  
  
Aanmeldingsdocument: 
 
Geen. 
 
Overeenkomst: 
 

- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 26.1 als volgt: 
 
Opdrachtgever stelt voor opdrachtnemer elk kalenderjaar een 
budgetplafond vast voor het opvolgend kalenderjaar. Opdrachtgevers stelt 
de uitgangspunten die gelden voor de bepaling van het budgetplafond voor 
1 oktober van het lopende kalenderjaar vast. Opdrachtgever kan bij het 
vaststellen van de uitgangspunten rekening houden met bijzondere 
kenmerken van de jeugdige. Voor Opdrachtnemers die het voorgaande 
kalenderjaar geen diensten leverden geldt standaard een budgetplafond 
van € 10.000,00. Het gaat voor alle Opdrachtnemers om een 
budgetplafond en niet om een budgetgarantie. 
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- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 27.6 als volgt:  

Opdrachtnemer declareert per maand of periode van 4 weken. 
Opdrachtnemer bepaalt zelf aan welke frequentie hij de voorkeur geeft. 

 


