Overzicht wijzigingen inkoop jeugd Zuid-Holland Zuid
Ronde vijftien
Publicatie: 21 mei 2021
De wijzigingen treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2021.
Dit wijzigingsdocument ziet toe op verlenging van de meerkostenregeling in verband met Corona. De meerkostenregeling
over de periode maart 2020 tot en met december 2020 was contractueel al geborgd. Nu de meerkostenregeling ook in 2021
door de overheid wordt voortgezet (periode 1 januari 2021 tot (vooralsnog) 31 december 2021 worden de overeenkomsten
met terugwerkende kracht – met ingang van 1 januari 2021 - op dit punt aangepast.
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Algemeen

Aanmeldingsdocument:
Geen.
Overeenkomsten:
Geen.
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Aanmeldingsdocument:
Geen.
Overeenkomst:
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De Serviceorganisatie wijzigt artikel B als volgt:

ARTIKEL B: MEERKOSTENREGELING CORONA-CRISIS
B.1 Opdrachtnemer die door de (gevolgen van) de Corona-crisis meerkosten maakt zoals gedefinieerd
bij de landelijke richtlijnen “Uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO – VNG en Rijk, versie 22 juni
2020” (‘Regeling meerkosten’)(bijlage 5) en de “Uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO 2021 – VNG
en Rijk,” (Regeling meerkosten 2021) (ook bijlage 5) kan deze bij Opdrachtgever in - rekening brengen.
Daarvoor gebruikt Opdrachtnemer het format opgesteld door Ketenbureau i-Sociaal Domein.
B.2 Opdrachtnemer kon voor meerkosten gemaakt in de maanden maart tot en met juni 2020 facturen
indienen tot 6 weken na 1 juni 2020. Voor de maanden juni tot en met december 2020 kon
Opdrachtnemer een factuur indienen tot 6 weken na 31 december 2020. De meerkostenvergoeding
voor 2020 is daarmee reeds afgehandeld. Voor meerkosten gemaakt in 2021 gelden uitsluitend de
criteria zoals opgenomen in de Regeling meerkosten 2021. Meerkosten gemaakt in de maanden januari
2021 tot en met juni 2021 kan Opdrachtnemer een factuur indienen tot 6 weken na 30 juni 2021. Voor
meerkosten gemaakt in de maanden juli 2021 tot en met december 2021 kan Opdrachtnemer een
factuur indienen tot 6 weken na 31 december 2021. Facturen die Opdrachtnemer later instuurt neemt
Opdrachtgever niet in behandeling en geven geen recht meer op betaling van meerkosten.
B.3 Op grond van de regeling meerkosten 2021 dienen eventuele door de
jeugdhulpaanbieder/gecertificeerde instelling genoten minderkosten in mindering te worden gebracht
op meerkosten. De jeugdhulpaanbieder/ gecertificeerde instelling dient daarom bij de opgave van de
meerkosten ook een waarheidsgetrouwe en onderbouwde opgave van minderkosten te verstrekken.
B.4 Opdrachtgever beoordeelt de meerkosten facturen en factuurregels en de opgegeven minderkosten
op basis van de in de Regeling meerkosten 2021 opgenomen criteria. Als Opdrachtgever vragen heeft
over de factuur of factuurregels of meer informatie nodig heeft, dan beantwoordt Opdrachtnemer deze
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vragen volledig en zonder voorbehouden en levert Opdrachtnemer informatie volledig en zonder
voorbehouden aan. Opdrachtgever betaalt facturen niet voor Opdrachtnemer mogelijke vragen heeft
beantwoord of gevraagde informatie heeft aangeleverd.
B.5 Opdrachtgever committeert zich aan de nader door VWS en VNG uit te werken landelijke richtlijnen
voor de verantwoording van de facturen en betalingen. Vooralsnog betekent dat minimaal dat
Opdrachtnemer verplicht is gebruik te maken van het door Ketenbureau i-Sociaal Domein gepubliceerde
formats voor opgave en verantwoording van meerkosten. Opdrachtnemer committeert zich aan de
uitwerking die Opdrachtgever geeft aan deze landelijke richtlijnen.
B.6 Als bij verantwoording blijkt dat geen (volledig) recht bestaat op betalingen conform de “Regeling
Meerkosten 2021”, dan betaalt Opdrachtnemer de verstrekte vergoedingen (gedeeltelijk) aan
Opdrachtgever terug vóór 1 mei 2022.
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Aanmeldingsdocument:
Geen.
Overeenkomst:
-
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-

De Serviceorganisatie wijzigt artikel B als volgt:

ARTIKEL B: MEERKOSTENREGELING CORONA-CRISIS
B.1 Opdrachtnemer die door de (gevolgen van) de Corona-crisis meerkosten maakt zoals gedefinieerd
bij de landelijke richtlijnen “Uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO – VNG en Rijk, versie 22 juni
2020” (‘Regeling meerkosten’)(bijlage 5) en de “Uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO 2021 – VNG
en Rijk,” (Regeling meerkosten 2021) (ook bijlage 5) kan deze bij Opdrachtgever in - rekening brengen.
Daarvoor gebruikt Opdrachtnemer het format opgesteld door Ketenbureau i-Sociaal Domein.
B.2 Opdrachtnemer kon voor meerkosten gemaakt in de maanden maart tot en met juni 2020 facturen
indienen tot 6 weken na 1 juni 2020. Voor de maanden juni tot en met december 2020 kon
Opdrachtnemer een factuur indienen tot 6 weken na 31 december 2020. De meerkostenvergoeding
voor 2020 is daarmee reeds afgehandeld. Voor meerkosten gemaakt in 2021 gelden uitsluitend de
criteria zoals opgenomen in de Regeling meerkosten 2021. Meerkosten gemaakt in de maanden januari
2021 tot en met juni 2021 kan Opdrachtnemer een factuur indienen tot 6 weken na 30 juni 2021. Voor
meerkosten gemaakt in de maanden juli 2021 tot en met december 2021 kan Opdrachtnemer een
factuur indienen tot 6 weken na 31 december 2021. Facturen die Opdrachtnemer later instuurt neemt
Opdrachtgever niet in behandeling en geven geen recht meer op betaling van meerkosten.
B.3 Op grond van de regeling meerkosten 2021 dienen eventuele door de
jeugdhulpaanbieder/gecertificeerde instelling genoten minderkosten in mindering te worden gebracht
op meerkosten. De jeugdhulpaanbieder/ gecertificeerde instelling dient daarom bij de opgave van de
meerkosten ook een waarheidsgetrouwe en onderbouwde opgave van minderkosten te verstrekken.
B.4 Opdrachtgever beoordeelt de meerkosten facturen en factuurregels en de opgegeven minderkosten
op basis van de in de Regeling meerkosten 2021 opgenomen criteria. Als Opdrachtgever vragen heeft
over de factuur of factuurregels of meer informatie nodig heeft, dan beantwoordt Opdrachtnemer deze
vragen volledig en zonder voorbehouden en levert Opdrachtnemer informatie volledig en zonder
voorbehouden aan. Opdrachtgever betaalt facturen niet voor Opdrachtnemer mogelijke vragen heeft
beantwoord of gevraagde informatie heeft aangeleverd.
B.5 Opdrachtgever committeert zich aan de nader door VWS en VNG uit te werken landelijke richtlijnen
voor de verantwoording van de facturen en betalingen. Vooralsnog betekent dat minimaal dat
Opdrachtnemer verplicht is gebruik te maken van het door Ketenbureau i-Sociaal Domein gepubliceerde
formats voor opgave en verantwoording van meerkosten. Opdrachtnemer committeert zich aan de
uitwerking die Opdrachtgever geeft aan deze landelijke richtlijnen.

-

B.6 Als bij verantwoording blijkt dat geen (volledig) recht bestaat op betalingen conform de “Regeling
Meerkosten 2021”, dan betaalt Opdrachtnemer de verstrekte vergoedingen (gedeeltelijk) aan
Opdrachtgever terug vóór 1 mei 2022.
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De Serviceorganisatie wijzigt artikel B als volgt:

ARTIKEL B: MEERKOSTENREGELING CORONA-CRISIS
B.1 Opdrachtnemer die door de (gevolgen van) de Corona-crisis meerkosten maakt zoals gedefinieerd
bij de landelijke richtlijnen “Uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO – VNG en Rijk, versie 22 juni
2020” (‘Regeling meerkosten’)(bijlage 5) en de “Uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO 2021 – VNG
en Rijk,” (Regeling meerkosten 2021) (ook bijlage 5) kan deze bij Opdrachtgever in - rekening brengen.
Daarvoor gebruikt Opdrachtnemer het format opgesteld door Ketenbureau i-Sociaal Domein.
B.2 Opdrachtnemer kon voor meerkosten gemaakt in de maanden maart tot en met juni 2020 facturen
indienen tot 6 weken na 1 juni 2020. Voor de maanden juni tot en met december 2020 kon
Opdrachtnemer een factuur indienen tot 6 weken na 31 december 2020. De meerkostenvergoeding
voor 2020 is daarmee reeds afgehandeld. Voor meerkosten gemaakt in 2021 gelden uitsluitend de
criteria zoals opgenomen in de Regeling meerkosten 2021. Meerkosten gemaakt in de maanden januari
2021 tot en met juni 2021 kan Opdrachtnemer een factuur indienen tot 6 weken na 30 juni 2021. Voor
meerkosten gemaakt in de maanden juli 2021 tot en met december 2021 kan Opdrachtnemer een
factuur indienen tot 6 weken na 31 december 2021. Facturen die Opdrachtnemer later instuurt neemt
Opdrachtgever niet in behandeling en geven geen recht meer op betaling van meerkosten.
B.3 Op grond van de regeling meerkosten 2021 dienen eventuele door de
jeugdhulpaanbieder/gecertificeerde instelling genoten minderkosten in mindering te worden gebracht
op meerkosten. De jeugdhulpaanbieder/ gecertificeerde instelling dient daarom bij de opgave van de
meerkosten ook een waarheidsgetrouwe en onderbouwde opgave van minderkosten te verstrekken.
B.4 Opdrachtgever beoordeelt de meerkosten facturen en factuurregels en de opgegeven minderkosten
op basis van de in de Regeling meerkosten 2021 opgenomen criteria. Als Opdrachtgever vragen heeft
over de factuur of factuurregels of meer informatie nodig heeft, dan beantwoordt Opdrachtnemer deze
vragen volledig en zonder voorbehouden en levert Opdrachtnemer informatie volledig en zonder
voorbehouden aan. Opdrachtgever betaalt facturen niet voor Opdrachtnemer mogelijke vragen heeft
beantwoord of gevraagde informatie heeft aangeleverd.
B.5 Opdrachtgever committeert zich aan de nader door VWS en VNG uit te werken landelijke richtlijnen
voor de verantwoording van de facturen en betalingen. Vooralsnog betekent dat minimaal dat
Opdrachtnemer verplicht is gebruik te maken van het door Ketenbureau i-Sociaal Domein gepubliceerde
formats voor opgave en verantwoording van meerkosten. Opdrachtnemer committeert zich aan de
uitwerking die Opdrachtgever geeft aan deze landelijke richtlijnen.
B.6 Als bij verantwoording blijkt dat geen (volledig) recht bestaat op betalingen conform de “Regeling
Meerkosten 2021”, dan betaalt Opdrachtnemer de verstrekte vergoedingen (gedeeltelijk) aan
Opdrachtgever terug vóór 1 mei 2022.
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De Serviceorganisatie wijzigt artikel B als volgt:

ARTIKEL B: MEERKOSTENREGELING CORONA-CRISIS
B.1 Opdrachtnemer die door de (gevolgen van) de Corona-crisis meerkosten maakt zoals gedefinieerd
bij de landelijke richtlijnen “Uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO – VNG en Rijk, versie 22 juni
2020” (‘Regeling meerkosten’)(bijlage 5) en de “Uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO 2021 – VNG
en Rijk,” (Regeling meerkosten 2021) (ook bijlage 5) kan deze bij Opdrachtgever in - rekening brengen.
Daarvoor gebruikt Opdrachtnemer het format opgesteld door Ketenbureau i-Sociaal Domein.
B.2 Opdrachtnemer kon voor meerkosten gemaakt in de maanden maart tot en met juni 2020 facturen
indienen tot 6 weken na 1 juni 2020. Voor de maanden juni tot en met december 2020 kon
Opdrachtnemer een factuur indienen tot 6 weken na 31 december 2020. De meerkostenvergoeding
voor 2020 is daarmee reeds afgehandeld. Voor meerkosten gemaakt in 2021 gelden uitsluitend de
criteria zoals opgenomen in de Regeling meerkosten 2021. Meerkosten gemaakt in de maanden januari
2021 tot en met juni 2021 kan Opdrachtnemer een factuur indienen tot 6 weken na 30 juni 2021. Voor
meerkosten gemaakt in de maanden juli 2021 tot en met december 2021 kan Opdrachtnemer een
factuur indienen tot 6 weken na 31 december 2021. Facturen die Opdrachtnemer later instuurt neemt
Opdrachtgever niet in behandeling en geven geen recht meer op betaling van meerkosten.
B.3 Op grond van de regeling meerkosten 2021 dienen eventuele door de
jeugdhulpaanbieder/gecertificeerde instelling genoten minderkosten in mindering te worden gebracht
op meerkosten. De jeugdhulpaanbieder/ gecertificeerde instelling dient daarom bij de opgave van de
meerkosten ook een waarheidsgetrouwe en onderbouwde opgave van minderkosten te verstrekken.
B.4 Opdrachtgever beoordeelt de meerkosten facturen en factuurregels en de opgegeven minderkosten
op basis van de in de Regeling meerkosten 2021 opgenomen criteria. Als Opdrachtgever vragen heeft
over de factuur of factuurregels of meer informatie nodig heeft, dan beantwoordt Opdrachtnemer deze
vragen volledig en zonder voorbehouden en levert Opdrachtnemer informatie volledig en zonder
voorbehouden aan. Opdrachtgever betaalt facturen niet voor Opdrachtnemer mogelijke vragen heeft
beantwoord of gevraagde informatie heeft aangeleverd.
B.5 Opdrachtgever committeert zich aan de nader door VWS en VNG uit te werken landelijke richtlijnen
voor de verantwoording van de facturen en betalingen. Vooralsnog betekent dat minimaal dat
Opdrachtnemer verplicht is gebruik te maken van het door Ketenbureau i-Sociaal Domein gepubliceerde
formats voor opgave en verantwoording van meerkosten. Opdrachtnemer committeert zich aan de
uitwerking die Opdrachtgever geeft aan deze landelijke richtlijnen.
B.6 Als bij verantwoording blijkt dat geen (volledig) recht bestaat op betalingen conform de “Regeling
Meerkosten 2021”, dan betaalt Opdrachtnemer de verstrekte vergoedingen (gedeeltelijk) aan
Opdrachtgever terug vóór 1 mei 2022.
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Aanmeldingsdocument:
Geen.
Overeenkomst:
De Serviceorganisatie wijzigt artikel B als volgt:
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ARTIKEL B: MEERKOSTENREGELING CORONA-CRISIS
B.1 Opdrachtnemer die door de (gevolgen van) de Corona-crisis meerkosten maakt zoals gedefinieerd
bij de landelijke richtlijnen “Uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO – VNG en Rijk, versie 22 juni
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2020” (‘Regeling meerkosten’)(bijlage 5) en de “Uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO 2021 – VNG
en Rijk,” (Regeling meerkosten 2021) (ook bijlage 5) kan deze bij Opdrachtgever in - rekening brengen.
Daarvoor gebruikt Opdrachtnemer het format opgesteld door Ketenbureau i-Sociaal Domein.
B.2 Opdrachtnemer kon voor meerkosten gemaakt in de maanden maart tot en met juni 2020 facturen
indienen tot 6 weken na 1 juni 2020. Voor de maanden juni tot en met december 2020 kon
Opdrachtnemer een factuur indienen tot 6 weken na 31 december 2020. De meerkostenvergoeding
voor 2020 is daarmee reeds afgehandeld. Voor meerkosten gemaakt in 2021 gelden uitsluitend de
criteria zoals opgenomen in de Regeling meerkosten 2021. Meerkosten gemaakt in de maanden januari
2021 tot en met juni 2021 kan Opdrachtnemer een factuur indienen tot 6 weken na 30 juni 2021. Voor
meerkosten gemaakt in de maanden juli 2021 tot en met december 2021 kan Opdrachtnemer een
factuur indienen tot 6 weken na 31 december 2021. Facturen die Opdrachtnemer later instuurt neemt
Opdrachtgever niet in behandeling en geven geen recht meer op betaling van meerkosten.
B.3 Op grond van de regeling meerkosten 2021 dienen eventuele door de
jeugdhulpaanbieder/gecertificeerde instelling genoten minderkosten in mindering te worden gebracht
op meerkosten. De jeugdhulpaanbieder/ gecertificeerde instelling dient daarom bij de opgave van de
meerkosten ook een waarheidsgetrouwe en onderbouwde opgave van minderkosten te verstrekken.
B.4 Opdrachtgever beoordeelt de meerkosten facturen en factuurregels en de opgegeven minderkosten
op basis van de in de Regeling meerkosten 2021 opgenomen criteria. Als Opdrachtgever vragen heeft
over de factuur of factuurregels of meer informatie nodig heeft, dan beantwoordt Opdrachtnemer deze
vragen volledig en zonder voorbehouden en levert Opdrachtnemer informatie volledig en zonder
voorbehouden aan. Opdrachtgever betaalt facturen niet voor Opdrachtnemer mogelijke vragen heeft
beantwoord of gevraagde informatie heeft aangeleverd.
B.5 Opdrachtgever committeert zich aan de nader door VWS en VNG uit te werken landelijke richtlijnen
voor de verantwoording van de facturen en betalingen. Vooralsnog betekent dat minimaal dat
Opdrachtnemer verplicht is gebruik te maken van het door Ketenbureau i-Sociaal Domein gepubliceerde
formats voor opgave en verantwoording van meerkosten. Opdrachtnemer committeert zich aan de
uitwerking die Opdrachtgever geeft aan deze landelijke richtlijnen.
B.6 Als bij verantwoording blijkt dat geen (volledig) recht bestaat op betalingen conform de “Regeling
Meerkosten 2021”, dan betaalt Opdrachtnemer de verstrekte vergoedingen (gedeeltelijk) aan
Opdrachtgever terug vóór 1 mei 2022.

Pleegzorg

Aanmeldingsdocument:
Geen.
Overeenkomst:
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-

-

De Serviceorganisatie wijzigt artikel B als volgt:

ARTIKEL B: MEERKOSTENREGELING CORONA-CRISIS
B.1 Opdrachtnemer die door de (gevolgen van) de Corona-crisis meerkosten maakt zoals gedefinieerd
bij de landelijke richtlijnen “Uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO – VNG en Rijk, versie 22 juni
2020” (‘Regeling meerkosten’)(bijlage 5) en de “Uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO 2021 – VNG
en Rijk,” (Regeling meerkosten 2021) (ook bijlage 5) kan deze bij Opdrachtgever in - rekening brengen.
Daarvoor gebruikt Opdrachtnemer het format opgesteld door Ketenbureau i-Sociaal Domein.
B.2 Opdrachtnemer kon voor meerkosten gemaakt in de maanden maart tot en met juni 2020 facturen
indienen tot 6 weken na 1 juni 2020. Voor de maanden juni tot en met december 2020 kon
Opdrachtnemer een factuur indienen tot 6 weken na 31 december 2020. De meerkostenvergoeding
voor 2020 is daarmee reeds afgehandeld. Voor meerkosten gemaakt in 2021 gelden uitsluitend de
criteria zoals opgenomen in de Regeling meerkosten 2021. Meerkosten gemaakt in de maanden januari
2021 tot en met juni 2021 kan Opdrachtnemer een factuur indienen tot 6 weken na 30 juni 2021. Voor
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meerkosten gemaakt in de maanden juli 2021 tot en met december 2021 kan Opdrachtnemer een
factuur indienen tot 6 weken na 31 december 2021. Facturen die Opdrachtnemer later instuurt neemt
Opdrachtgever niet in behandeling en geven geen recht meer op betaling van meerkosten.
B.3 Op grond van de regeling meerkosten 2021 dienen eventuele door de
jeugdhulpaanbieder/gecertificeerde instelling genoten minderkosten in mindering te worden gebracht
op meerkosten. De jeugdhulpaanbieder/ gecertificeerde instelling dient daarom bij de opgave van de
meerkosten ook een waarheidsgetrouwe en onderbouwde opgave van minderkosten te verstrekken.
B.4 Opdrachtgever beoordeelt de meerkosten facturen en factuurregels en de opgegeven minderkosten
op basis van de in de Regeling meerkosten 2021 opgenomen criteria. Als Opdrachtgever vragen heeft
over de factuur of factuurregels of meer informatie nodig heeft, dan beantwoordt Opdrachtnemer deze
vragen volledig en zonder voorbehouden en levert Opdrachtnemer informatie volledig en zonder
voorbehouden aan. Opdrachtgever betaalt facturen niet voor Opdrachtnemer mogelijke vragen heeft
beantwoord of gevraagde informatie heeft aangeleverd.
B.5 Opdrachtgever committeert zich aan de nader door VWS en VNG uit te werken landelijke richtlijnen
voor de verantwoording van de facturen en betalingen. Vooralsnog betekent dat minimaal dat
Opdrachtnemer verplicht is gebruik te maken van het door Ketenbureau i-Sociaal Domein gepubliceerde
formats voor opgave en verantwoording van meerkosten. Opdrachtnemer committeert zich aan de
uitwerking die Opdrachtgever geeft aan deze landelijke richtlijnen.
B.6 Als bij verantwoording blijkt dat geen (volledig) recht bestaat op betalingen conform de “Regeling
Meerkosten 2021”, dan betaalt Opdrachtnemer de verstrekte vergoedingen (gedeeltelijk) aan
Opdrachtgever terug vóór 1 mei 2022.

Jeugdhulp op school

Aanmeldingsdocument:
Geen.
Overeenkomst:
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De Serviceorganisatie wijzigt artikel B als volgt:

ARTIKEL B: MEERKOSTENREGELING CORONA-CRISIS
B.1 Opdrachtnemer die door de (gevolgen van) de Corona-crisis meerkosten maakt zoals gedefinieerd
bij de landelijke richtlijnen “Uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO – VNG en Rijk, versie 22 juni
2020” (‘Regeling meerkosten’)(bijlage 5) en de “Uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO 2021 – VNG
en Rijk,” (Regeling meerkosten 2021) (ook bijlage 5) kan deze bij Opdrachtgever in - rekening brengen.
Daarvoor gebruikt Opdrachtnemer het format opgesteld door Ketenbureau i-Sociaal Domein.
B.2 Opdrachtnemer kon voor meerkosten gemaakt in de maanden maart tot en met juni 2020 facturen
indienen tot 6 weken na 1 juni 2020. Voor de maanden juni tot en met december 2020 kon
Opdrachtnemer een factuur indienen tot 6 weken na 31 december 2020. De meerkostenvergoeding
voor 2020 is daarmee reeds afgehandeld. Voor meerkosten gemaakt in 2021 gelden uitsluitend de
criteria zoals opgenomen in de Regeling meerkosten 2021. Meerkosten gemaakt in de maanden januari
2021 tot en met juni 2021 kan Opdrachtnemer een factuur indienen tot 6 weken na 30 juni 2021. Voor
meerkosten gemaakt in de maanden juli 2021 tot en met december 2021 kan Opdrachtnemer een
factuur indienen tot 6 weken na 31 december 2021. Facturen die Opdrachtnemer later instuurt neemt
Opdrachtgever niet in behandeling en geven geen recht meer op betaling van meerkosten.
B.3 Op grond van de regeling meerkosten 2021 dienen eventuele door de
jeugdhulpaanbieder/gecertificeerde instelling genoten minderkosten in mindering te worden gebracht
op meerkosten. De jeugdhulpaanbieder/ gecertificeerde instelling dient daarom bij de opgave van de
meerkosten ook een waarheidsgetrouwe en onderbouwde opgave van minderkosten te verstrekken.
B.4 Opdrachtgever beoordeelt de meerkosten facturen en factuurregels en de opgegeven minderkosten
op basis van de in de Regeling meerkosten 2021 opgenomen criteria. Als Opdrachtgever vragen heeft
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over de factuur of factuurregels of meer informatie nodig heeft, dan beantwoordt Opdrachtnemer deze
vragen volledig en zonder voorbehouden en levert Opdrachtnemer informatie volledig en zonder
voorbehouden aan. Opdrachtgever betaalt facturen niet voor Opdrachtnemer mogelijke vragen heeft
beantwoord of gevraagde informatie heeft aangeleverd.
B.5 Opdrachtgever committeert zich aan de nader door VWS en VNG uit te werken landelijke richtlijnen
voor de verantwoording van de facturen en betalingen. Vooralsnog betekent dat minimaal dat
Opdrachtnemer verplicht is gebruik te maken van het door Ketenbureau i-Sociaal Domein gepubliceerde
formats voor opgave en verantwoording van meerkosten. Opdrachtnemer committeert zich aan de
uitwerking die Opdrachtgever geeft aan deze landelijke richtlijnen.
B.6 Als bij verantwoording blijkt dat geen (volledig) recht bestaat op betalingen conform de “Regeling
Meerkosten 2021”, dan betaalt Opdrachtnemer de verstrekte vergoedingen (gedeeltelijk) aan
Opdrachtgever terug vóór 1 mei 2022.

