Contractwijziging inkoop jeugd Zuid-Holland Zuid
Aanvullende wijziging door de Corona-crisis ter uitwerking van de richtlijnen
VNG/VWS voor compensatie van omzetverlies de dato 17 april 2020
Publicatie: 22 april 2020
De wijzigingen treden in werking op 1 maart 2020
Algemeen
Overeenkomsten:
-

De Serviceorganisatie voegt aan alle overeenkomsten met terugwerkende
kracht het volgende artikel A toe:
Artikel A: Omzetcompensatie Corona-crisis
A.1
Opdrachtnemer die door de (gevolgen van) de Corona-crisis niet in
staat is de overeenkomst (volledig) na te komen, verplicht zich tot
het op alternatieve wijze leveren van de prestaties uit deze
overeenkomst, tenzij dit aantoonbaar niet mogelijk is.
Opdrachtgever bepaalt daarnaast of het op alternatieve wijze
laten leveren van de prestaties voldoende is om tot betaling
daarvan over te gaan, waarbij als graadmeter geldt of
Opdrachtnemer met deze alternatieve levering van prestaties nog
voldoet aan de jeugdhulplicht uit de Jeugdwet.
A.2
Als Opdrachtnemer ook niet op alternatieve wijze de prestaties uit
de overeenkomst kan leveren, dan komt deze in aanmerking voor
omzetcompensatie voor minimaal één kalendermaand (maart,
april of mei 2020) en maximaal drie kalendermaanden (maart
en/of april en/of mei 2020). Als tegen Opdrachtnemer een
fraudeonderzoek loopt of een onderzoek is gestart naar de
bedrijfsvoering vanwege financiële problematiek die niet Coronagerelateerd is, dan kan Opdrachtgever zonder verdere opgaaf van
redenen de omzetcompensatie weigeren.
A.3
De hoogte van de omzetcompensatie is gelijk aan de
omzetderving vanwege de Corona-crisis verminderd met
eventuele kostenverlagingen (al dan niet vanwege de Coronacrisis en waaronder in ieder geval begrepen de inzet van
personeel, geheel of gedeeltelijk anders dan bij het leveren van
prestaties onder deze overeenkomst) en anders en elders
verkregen vergoedingen en omzet die niet gerelateerd zijn aan het
leveren van prestaties onder deze overeenkomst.
A.4
Opdrachtnemer die meent in aanmerking te komen voor
omzetcompensatie factureert per kalendermaand (niet per vier
weken) waarin het omzetverlies zich voordoet en gespecificeerd
naar gemeente maximaal de gemiddelde maandomzet 2019
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A.5

A.6

A.7

A.8

verminderd met de gedeclareerde waarde over de betreffende
maand in 2020. De maximaal gemiddelde maandomzet stellen
partijen vast volgens de door Opdrachtnemer aangeleverde
productieverantwoording met goedkeurende controleverklaring
van de accountant.
Opdrachtnemer kan de factuur voor omzetcompensatie indienen
als hij alle activiteiten over de betreffende maand heeft
gedeclareerd. Na het indienen van de factuur voor
omzetcompensatie kan Opdrachtnemer geen declaraties meer
indienen over de maand waarvoor omzetcompensatie is
gefactureerd. Indien nodig, crediteert Opdrachtnemer deze
declaraties.
Opdrachtnemer kan tot uiterlijk 7 weken na afloop van de
kalendermaand waar de omzetcompensatie betrekking op heeft
een factuur voor omzetcompensatie indienen.
Opdrachtnemer dient de factuur voor omzetcompensatie in pdfformat via email in naar mailbox finadm@jeugdzhz.nl. De factuur
is gericht aan Serviceorganisatie jeugd Zuid-Holland Zuid met als
omschrijving 'omzet compensatie coronacrisis' en voldoet aan alle
wettelijke eisen.
Opdrachtgever voert een nacalculatie uit per gemeente binnen de
regio Zuid-Holland Zuid op de betaalde omzetcompensatie na
afloop van het kalenderjaar bij het indienen van de
productieverantwoording over 2020. Opdrachtgever vergelijkt de
kosten per gemeente met de gedeclareerde omzet plus de
omzetcompensatie. Indien de gedeclareerde omzet plus
omzetcompensatie hoger is dan de kosten, dan betaalt
Opdrachtnemer het meerdere voor 1 mei 2021 terug aan
Opdrachtgever. Opdrachtgever houdt rekening met een
toegestane winstmarge van maximaal 3 procent. Dit is
geïllustreerd met onderstaand rekenvoorbeeld.

Gedeclareerde zorg
Factuur financiering omzet
Subtotaal

30.000
10.000
40.000

Toegerekende kosten
Toegestane kosten + winstmarge
Terug te betalen

35.000
36.082
3.918

A.9

Voor het uitvoeren van de nacalculatie beschreven in lid 8, levert
Opdrachtnemer met zijn productieverantwoording vóór 1 april
2021 een kostenoverzicht aan van de toegerekende directe en
indirecte kosten aan elke gemeente waar prestaties zijn geleverd
op basis van deze overeenkomst. In het kostenoverzicht zijn de
directe kosten en indirecte kosten afzonderlijk opgenomen. Het

2

A.10

kostenoverzicht geeft duidelijk aan welke kostenposten onder de
directe en indirecte kosten zijn opgenomen. De toerekening van
de indirecte kosten dient voor alle gemeenten en overige
activiteiten van de organisatie van Opdrachtnemer met een gelijke
methodiek plaats te vinden. Het is niet toegestaan onevenredig
veel overhead aan prestaties geleverd aan gemeenten binnen de
regio Zuid-Holland Zuid toe te rekenen. De accountant van
Opdrachtnemer dient de opstelling te controleren op juistheid en
getrouwheid en van een goedkeurende controleverklaring te
voorzien. Hiervoor gelden dezelfde normen en controletoleranties
als voor het landelijk accountantsprotocol voor de
productieverantwoording Jeugdwet.
Als Opdrachtnemer niet of onjuist het kostenoverzicht aanlevert
zoals omschreven in lid 9, dan betaalt Opdrachtnemer de
verstrekte omzetcompensatie volledig aan Opdrachtgever terug
vóór 1 mei 2021.
***
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