
Overzicht wijzigingen inkoop jeugd Zuid-Holland Zuid 

Ronde twaalf
Publicatie: 1 oktober 2020
De wijzigingen treden – voor zover niet expliciet anders  aangegeven -   in 
werking op 1 januari 2021

Dit  wijzigingsdocument  ziet  toe  op  wijzigingen  voor  de  onderhandenwerk 
financiering in 2021 en status nee tenzij regeling in 2021.

1. Algemeen

Aanmeldingsdocument:

Geen.

Overeenkomsten:

De Serviceorganisatie  handhaaft  ook na  31  december  2020 de  zogenaamde  ‘nee-
tenzij’-regeling in de overeenkomsten (artikel 29.7 AWBZ, JO, GGZ en EED, artikel 
27.7  GI  en  artikel  26.7  Pleegzorg).  Een  aangepaste  regeling  maakt  de 
Serviceorganisatie in december 2020 bekend.

2 AWBZ

Aanmeldingsdocument:

Geen.

Overeenkomst:

- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 30.1 als volgt:

Als Opdrachtgever Opdrachtnemer voor 2021 een budget toekent  
van  meer  dan  EUR  50.000,00,  dan  ontvangt  Opdrachtnemer  
“onderhanden werk financiering”, tenzij deze schriftelijk aangeeft  
bij Opdrachtgever daar geen gebruik van te willen maken. Deze  
financiering bedraagt

- van 1 januari 2021 tot 1 juli2021 2/12 van het toegekende  
jaarbudget; 

- van 1 juli 2021 tot 1 januari2022 1/12 van het toegekende  
jaarbudget.
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Op 1 januari 2022 eindigt de “onderhanden werk financiering”.

Opdrachtnemer  mag  de  financiering  alleen  gebruiken  voor  
overbrugging  van  voorfinanciering  van  geleverde  diensten.  
Opdrachtgever  verrekent  declaraties  niet  met  deze  financiering,  
mits  geen  sprake  is  van  de  situatie  beschreven  in  30.2.  
Opdrachtnemer kan afzien van onderhanden werk financiering en  
artikel 30.2a.

- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 30.2 als volgt:

Opdrachtgever stelt op 31 december 2020 de “onderhanden werk  
financiering”  vast  op  basis  van  het  budget  voor  2021.  Als  
Opdrachtgever de financiering verlaagt ten opzichte van 2020, dan  
betaalt  Opdrachtnemer  eventueel  te  veel  ontvangen financiering  
binnen  veertien  kalenderdagen  na  schriftelijk  ontvangst  van  het  
budget voor het nieuwe jaar aan Opdrachtgever terug. Artikel 11 is  
van overeenkomstige  toepassing.  Voor  bovengenoemde verlaging  
per  1  juli  2021  en  beëindiging  per  1  januari  2022  dient  
terugbetaling ook binnen 14 kalenderdagen te geschieden.

- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 30.3 als volgt:

Als Opdrachtnemer niet voldoet aan de terugbetalingsverplichting  
van  30.2,  dan  is  Opdrachtgever  gerechtigd  de  terug  te  betalen  
onderhanden werk financiering te verrekenen met declaraties van  
Opdrachtnemer.

3 JO

Aanmeldingsdocument:

Geen.

Overeenkomst:

- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 30.1 als volgt:

Als Opdrachtgever Opdrachtnemer voor 2021 een budget toekent  
van  meer  dan  EUR  50.000,00,  dan  ontvangt  Opdrachtnemer  
“onderhanden werk financiering”, tenzij deze schriftelijk aangeeft  
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bij Opdrachtgever daar geen gebruik van te willen maken. Deze  
financiering bedraagt

- van 1 januari 2021 tot 1 juli2021 2/12 van het toegekende  
jaarbudget; 

- van 1 juli 2021 tot 1 januari2022 1/12 van het toegekende  
jaarbudget.

Op 1 januari 2022 eindigt de “onderhanden werk financiering”.

Opdrachtnemer  mag  de  financiering  alleen  gebruiken  voor  
overbrugging  van  voorfinanciering  van  geleverde  diensten.  
Opdrachtgever  verrekent  declaraties  niet  met  deze  financiering,  
mits  geen  sprake  is  van  de  situatie  beschreven  in  30.2.  
Opdrachtnemer kan afzien van onderhanden werk financiering en  
artikel 30.2a.

- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 30.2 als volgt:

Opdrachtgever stelt op 31 december 2020 de “onderhanden werk  
financiering”  vast  op  basis  van  het  budget  voor  2021.  Als  
Opdrachtgever de financiering verlaagt ten opzichte van 2020, dan  
betaalt  Opdrachtnemer  eventueel  te  veel  ontvangen financiering  
binnen  veertien  kalenderdagen  na  schriftelijk  ontvangst  van  het  
budget voor het nieuwe jaar aan Opdrachtgever terug. Artikel 11 is  
van overeenkomstige  toepassing.  Voor  bovengenoemde verlaging  
per  1  juli  2021  en  beëindiging  per  1  januari  2022  dient  
terugbetaling ook binnen 14 kalenderdagen te geschieden.

- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 30.3 als volgt:

Als Opdrachtnemer niet voldoet aan de terugbetalingsverplichting  
van  30.2,  dan  is  Opdrachtgever  gerechtigd  de  terug  te  betalen  
onderhanden werk financiering te verrekenen met declaraties van  
Opdrachtnemer.

4 GGZ

Aanmeldingsdocument:

Geen.

Overeenkomst:
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- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 30.1 als volgt:

Als Opdrachtgever Opdrachtnemer voor 2021 een budget toekent  
van  meer  dan  EUR  50.000,00,  dan  ontvangt  Opdrachtnemer  
“onderhanden werk financiering”, tenzij deze schriftelijk aangeeft  
bij Opdrachtgever daar geen gebruik van te willen maken. Deze  
financiering bedraagt

- van 1 januari 2021 tot 1 juli2021 2/12 van het toegekende  
jaarbudget; 

- van 1 juli 2021 tot 1 januari2022 1/12 van het toegekende  
jaarbudget.

Op 1 januari 2022 eindigt de “onderhanden werk financiering”.

Opdrachtnemer  mag  de  financiering  alleen  gebruiken  voor  
overbrugging  van  voorfinanciering  van  geleverde  diensten.  
Opdrachtgever  verrekent  declaraties  niet  met  deze  financiering,  
mits  geen  sprake  is  van  de  situatie  beschreven  in  30.2.  
Opdrachtnemer kan afzien van onderhanden werk financiering en  
artikel 30.2a.

- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 30.2 als volgt:

Opdrachtgever stelt op 31 december 2020 de “onderhanden werk  
financiering”  vast  op  basis  van  het  budget  voor  2021.  Als  
Opdrachtgever de financiering verlaagt ten opzichte van 2020, dan  
betaalt  Opdrachtnemer  eventueel  te  veel  ontvangen financiering  
binnen  veertien  kalenderdagen  na  schriftelijk  ontvangst  van  het  
budget voor het nieuwe jaar aan Opdrachtgever terug. Artikel 11 is  
van overeenkomstige  toepassing.  Voor  bovengenoemde verlaging  
per  1  juli  2021  en  beëindiging  per  1  januari  2022  dient  
terugbetaling ook binnen 14 kalenderdagen te geschieden.

- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 30.3 als volgt:

Als Opdrachtnemer niet voldoet aan de terugbetalingsverplichting  
van  30.2,  dan  is  Opdrachtgever  gerechtigd  de  terug  te  betalen  
onderhanden werk financiering te verrekenen met declaraties van  
Opdrachtnemer.
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5 EED

Aanmeldingsdocument:

Geen.

Overeenkomst:

- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 30.1 als volgt:

Als Opdrachtgever Opdrachtnemer voor 2021 een budget toekent  
van  meer  dan  EUR  50.000,00,  dan  ontvangt  Opdrachtnemer  
“onderhanden werk financiering”, tenzij deze schriftelijk aangeeft  
bij Opdrachtgever daar geen gebruik van te willen maken. Deze  
financiering bedraagt

- van 1 januari 2021 tot 1 juli2021 2/12 van het toegekende  
jaarbudget; 

- van 1 juli 2021 tot 1 januari2022 1/12 van het toegekende  
jaarbudget.

Op 1 januari 2022 eindigt de “onderhanden werk financiering”.

Opdrachtnemer  mag  de  financiering  alleen  gebruiken  voor  
overbrugging  van  voorfinanciering  van  geleverde  diensten.  
Opdrachtgever  verrekent  declaraties  niet  met  deze  financiering,  
mits  geen  sprake  is  van  de  situatie  beschreven  in  30.2.  
Opdrachtnemer kan afzien van onderhanden werk financiering en  
artikel 30.2a.

- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 30.2 als volgt:

Opdrachtgever stelt op 31 december 2020 de “onderhanden werk  
financiering”  vast  op  basis  van  het  budget  voor  2021.  Als  
Opdrachtgever de financiering verlaagt ten opzichte van 2020, dan  
betaalt  Opdrachtnemer  eventueel  te  veel  ontvangen financiering  
binnen  veertien  kalenderdagen  na  schriftelijk  ontvangst  van  het  
budget voor het nieuwe jaar aan Opdrachtgever terug. Artikel 11 is  
van overeenkomstige  toepassing.  Voor  bovengenoemde verlaging  
per  1  juli  2021  en  beëindiging  per  1  januari  2022  dient  
terugbetaling ook binnen 14 kalenderdagen te geschieden.

- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 30.3 als volgt:
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Als Opdrachtnemer niet voldoet aan de terugbetalingsverplichting  
van  30.2,  dan  is  Opdrachtgever  gerechtigd  de  terug  te  betalen  
onderhanden werk financiering te verrekenen met declaraties van  
Opdrachtnemer.

6 GI

Aanmeldingsdocument:

Geen.

Overeenkomst:

- De  Serviceorganisatie  wijzigt  met  terugwerkende  kracht  per  1 
augustus 2020 artikel 28.1 als volgt:

Als Opdrachtgever Opdrachtnemer voor 2021 een budget toekent  
van  meer  dan  EUR  50.000,00,  dan  ontvangt  Opdrachtnemer  
“onderhanden werk financiering”, tenzij deze schriftelijk aangeeft  
bij Opdrachtgever daar geen gebruik van te willen maken. Deze  
financiering bedraagt

- van 1 januari 2021 tot 1 juli2021 2/12 van het toegekende  
jaarbudget; 

- van 1 juli 2021 tot 1 januari2022 1/12 van het toegekende  
jaarbudget.

Op 1 januari 2022 eindigt de “onderhanden werk financiering”.

Opdrachtnemer  mag  de  financiering  alleen  gebruiken  voor  
overbrugging  van  voorfinanciering  van  geleverde  diensten.  
Opdrachtgever  verrekent  declaraties  niet  met  deze  financiering,  
mits  geen  sprake  is  van  de  situatie  beschreven  in  28.2.  
Opdrachtnemer kan afzien van onderhanden werk financiering en  
artikel 28.2a.

- De  Serviceorganisatie  wijzigt  met  terugwerkende  kracht  per  1 
augustus 2020 artikel 28.2 als volgt:

Opdrachtgever stelt op 31 december 2020 de “onderhanden werk  
financiering”  vast  op  basis  van  het  budget  voor  2021.  Als  
Opdrachtgever de financiering verlaagt ten opzichte van 2020, dan  
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betaalt  Opdrachtnemer  eventueel  te  veel  ontvangen financiering  
binnen  veertien  kalenderdagen  na  schriftelijk  ontvangst  van  het  
budget voor het nieuwe jaar aan Opdrachtgever terug. Artikel 11 is  
van overeenkomstige  toepassing.  Voor  bovengenoemde verlaging  
per  1  juli  2021  en  beëindiging  per  1  januari  2022  dient  
terugbetaling ook binnen 14 kalenderdagen te geschieden.

- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 28.3 als volgt:

Als Opdrachtnemer niet voldoet aan de terugbetalingsverplichting  
van  28.2,  dan  is  Opdrachtgever  gerechtigd  de  terug  te  betalen  
onderhanden werk financiering te verrekenen met declaraties van  
Opdrachtnemer.

7 Pleegzorg
 
Aanmeldingsdocument:

Geen.

Overeenkomst:

- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 27.1 als volgt:

Als Opdrachtgever Opdrachtnemer voor 2021 een budget toekent  
van  meer  dan  EUR  50.000,00,  dan  ontvangt  Opdrachtnemer  
“onderhanden werk financiering”, tenzij deze schriftelijk aangeeft  
bij Opdrachtgever daar geen gebruik van te willen maken. Deze  
financiering bedraagt

- van 1 januari 2021 tot 1 juli2021 2/12 van het toegekende  
jaarbudget; 

- van 1 juli 2021 tot 1 januari2022 1/12 van het toegekende  
jaarbudget.

Op 1 januari 2022 eindigt de “onderhanden werk financiering”.

Opdrachtnemer  mag  de  financiering  alleen  gebruiken  voor  
overbrugging  van  voorfinanciering  van  geleverde  diensten.  
Opdrachtgever  verrekent  declaraties  niet  met  deze  financiering,  
mits  geen  sprake  is  van  de  situatie  beschreven  in  27.2.  
Opdrachtnemer kan afzien van onderhanden werk financiering en  
artikel 27.2a.
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- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 27.2 als volgt:

Opdrachtgever stelt op 31 december 2020 de “onderhanden werk  
financiering”  vast  op  basis  van  het  budget  voor  2021.  Als  
Opdrachtgever de financiering verlaagt ten opzichte van 2020, dan  
betaalt  Opdrachtnemer  eventueel  te  veel  ontvangen financiering  
binnen  veertien  kalenderdagen  na  schriftelijk  ontvangst  van  het  
budget voor het nieuwe jaar aan Opdrachtgever terug. Artikel 11 is  
van overeenkomstige  toepassing.  Voor  bovengenoemde verlaging  
per  1  juli  2021  en  beëindiging  per  1  januari  2022  dient  
terugbetaling ook binnen 14 kalenderdagen te geschieden.

- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 27.3 als volgt:

Als Opdrachtnemer niet voldoet aan de terugbetalingsverplichting  
van  27.2,  dan  is  Opdrachtgever  gerechtigd  de  terug  te  betalen  
onderhanden werk financiering te verrekenen met declaraties van  
Opdrachtnemer.

8 Jeugdhulp op school
 
Aanmeldingsdocument:

Geen.

Overeenkomst:

- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 30.1 als volgt:

Als Opdrachtgever Opdrachtnemer voor 2021 een budget toekent  
van  meer  dan  EUR  50.000,00,  dan  ontvangt  Opdrachtnemer  
“onderhanden werk financiering”, tenzij deze schriftelijk aangeeft  
bij Opdrachtgever daar geen gebruik van te willen maken. Deze  
financiering bedraagt

- van 1 januari 2021 tot 1 juli2021 2/12 van het toegekende  
jaarbudget; 

- van 1 juli 2021 tot 1 januari2022 1/12 van het toegekende  
jaarbudget.

Op 1 januari 2022 eindigt de “onderhanden werk financiering”.
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Opdrachtnemer  mag  de  financiering  alleen  gebruiken  voor  
overbrugging  van  voorfinanciering  van  geleverde  diensten.  
Opdrachtgever  verrekent  declaraties  niet  met  deze  financiering,  
mits  geen  sprake  is  van  de  situatie  beschreven  in  30.2.  
Opdrachtnemer kan afzien van onderhanden werk financiering en  
artikel 30.2a.

- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 30.2 als volgt:

Opdrachtgever stelt op 31 december 2020 de “onderhanden werk  
financiering”  vast  op  basis  van  het  budget  voor  2021.  Als  
Opdrachtgever de financiering verlaagt ten opzichte van 2020, dan  
betaalt  Opdrachtnemer  eventueel  te  veel  ontvangen financiering  
binnen  veertien  kalenderdagen  na  schriftelijk  ontvangst  van  het  
budget voor het nieuwe jaar aan Opdrachtgever terug. Artikel 11 is  
van overeenkomstige  toepassing.  Voor  bovengenoemde verlaging  
per  1  juli  2021  en  beëindiging  per  1  januari  2022  dient  
terugbetaling ook binnen 14 kalenderdagen te geschieden.

- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 30.3 als volgt:

Als Opdrachtnemer niet voldoet aan de terugbetalingsverplichting  
van  30.2,  dan  is  Opdrachtgever  gerechtigd  de  terug  te  betalen  
onderhanden werk financiering te verrekenen met declaraties van  
Opdrachtnemer.
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