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Overzicht wijzigingen inkoop jeugd Zuid-Holland Zuid  
 
Ronde negen 
Publicatie: 1 januari 2020 
De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2020 
 

1 Algemeen 
 
De voorgenomen wijzigingen zijn allen in het voordeel van de opdrachtnemers. 
Om die reden laat de Serviceorganisatie deze graag per 1 januari 2020 ingaan. 
Indien een opdrachtnemer niet akkoord gaat met deze wijzigingen op 1 januari 
2020, dan dient zij dat binnen 7 dagen na publicatie van deze wijzigingen 
schriftelijk kenbaar te maken aan de Serviceorganisatie door een mail te sturen 
aan contact@jeugdzhz.nl. 
 
Aanmeldingsdocument: 
 

Geen. 
 
Overeenkomsten: 
 

- In de overeenkomsten is een boeteclausule opgenomen voor te laat 
declareren (artikel 28a AWBZ, JO, GGZ en EED, artikel 26a GI en artikel 25a 
Pleegzorg). In het eerste lid van dit artikel is het volgende opgenomen:  
 
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 
 
De Serviceorganisatie wijzigt dit artikellid niet, maar zal in 2020 de tarieven 
met 1% korten en niet met 2%. Vanaf 2021 past zij de genoemde 2% 
tariefskorting toe. 
 

- De Serviceorganisatie voegt aan artikel 28a lid 3 AWBZ, JO, GGZ en EED, 
artikel 26a lid 3 GI en artikel 25a lid 3 Pleegzorg de volgende zinsneden toe: 
 
Hierbij gaat het om succesvol geaccepteerde declaraties. Afgewezen 
declaraties beschouwt opdrachtgever niet als declaraties. 

 
2 AWBZ 
 
Aanmeldingsdocument: 
 

- De Serviceorganisatie voegt aan bijlage 6 de volgende tekst toe bij de 
beschrijving van productcode H300: 
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In BELEIDSREGEL CA-BR-1510 van de Nederlandse Zorgautoriteit, die de 
Serviceorganisatie van toepassing verklaart, is aangegeven dat de 
opdrachtnemer bij declareren alleen mag uitgaan van directe contacttijd. 
Met directe contacttijd bedoelt de beleidsregel het face-to-face contact 
tussen jeugdige en jeugdhulpaanbieder. De Serviceorganisatie vult de 
beleidsregel als volgt aan: 
 
a. De Serviceorganisatie breidt de doelgroepen SOM, PG, VG, LG en ZG 

uit met PSY.  
b. Naast de te declareren directe contacttijd, kan opdrachtnemer per 

maand en per jeugdige maximaal twee (2) uur indirecte contacttijd 
declareren bij het uitvoeren van H300 begeleiding. Deze indirecte 
contacttijd ziet op overleg gericht op afstemming tussen 
opdrachtnemer en derden waar de jeugdige en zijn/haar 
ouders/verzorgers niet bij aanwezig zijn. Het overleg kan plaatsvinden 
met externe partijen zoals tussen de hoofd- en onderaannemer in 
kader van de inzet van de zorgprofielen, met onderwijs- en 
opleidingsinstellingen betrokken bij de jeugdige en overige partijen die 
betrokken zijn bij de jeugdige waar dit aantoonbaar relevant is voor 
de hulpverlening van opdrachtnemer. 

c. De opdrachtnemer kan de indirecte contacttijd niet declareren voor 
regulier intern overleg (binnen de eigen organisatie) gericht op 
afstemming voor het uitvoeren van H300 begeleiding voor een 
jeugdige.  

d. De Serviceorganisatie beëindigt op 1 april 2020 de subsidieregeling: 
'Kosten in het netwerk jeugdigen'. 

 
Overeenkomst: 
 

- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 32.2 als volgt:  
 
Uiterlijk 1 april van het daaropvolgende kalenderjaar levert 
Opdrachtnemer de controleverklaring bij deze, of aantoonbaar bijgestelde, 
productieverantwoording. De controleverklaring moet goedkeurend van 
aard zijn. De opdrachtnemer declareert alleen de directe contacttijd zoals 
omschreven in BELEIDSREGEL CA-BR-1510 van de Nederlandse 
Zorgautoriteit en de indirecte contacttijd voor zover mogelijk en zoals 
omschreven in bijlage 6 bij het aanmeldingsdocument (bijlage 1) en neemt 
ook alleen deze directe en indirecte contacttijd mee in de 
productieverantwoording. Indien geen goedkeurende verklaring is 
verstrekt, kan de Serviceorganisatie een nader onderzoek instellen naar de 
productieverantwoording en of een deel van de productie terugvorderen, 
afhankelijk van de ernst van de tekortkomingen. De kosten voor het nader 
onderzoek komen ten laste van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer die geen 
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goedkeurende controleverklaring kan overleggen en niet kan aantonen dat 
de tekortkoming niet gemeenten regio Zuid-Holland Zuid betreft, dient na 
afloop van het jaar voor 1 mei een door de ouder/wettelijke 
vertegenwoordiger van haar cliënten ondertekende bevestiging dat de 
jeugdhulp is geleverd. Voor de bevestiging dient bijgaand formulier te 
worden gebruikt.  

 
- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 32.5 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 contacttijd zoals omschreven in 
BELEIDSREGEL CA-BR-1510 en de indirecte contacttijd voor zover mogelijk 
en zoals omschreven in bijlage 6 van het aanmeldingsdocument (bijlage 1) 
zijn opgenomen in de productie verantwoording en gedeclareerd zijn door 
opdrachtnemer. 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: 
 
 Geen. 

 
4 GGZ 
 
Aanmeldingsdocument: 
 
 Geen. 
 
Overeenkomst: 
 
 Geen. 
 
 
5 EED 
 
Aanmeldingsdocument: 
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 Geen. 
 
Overeenkomst: 
 
 Geen. 
 
 
6 GI 
 
Aanmeldingsdocument: 
 
 Geen. 
 
Overeenkomst: 
 
 Geen. 
 
 
 
7 Pleegzorg  
  
Aanmeldingsdocument: 
 
 Geen. 
 
Overeenkomst: 
 
 Geen. 
 
 
 


