Standaardovereenkomst incidenteel contracteren
jeugdhulpaanbieders
DE ONDERGETEKENDEN
I

Gemeente @@ plaatsnaam @@, hierna te noemen: “Opdrachtgever”;

II

Jeugdhulpaanbieder statutair gevestigd te @@ plaatsnaam @@, hierna te noemen:
“Opdrachtnemer”;

de ondergetekenden hierna gezamenlijk en ieder afzonderlijk te noemen: “Partijen” respectievelijk
“Partij”.
KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

1.

Uitleg

1.1

De begripsbepalingen zoals vastgelegd in artikel 1.1 van de Jeugdwet zijn onverkort van
toepassing op deze Overeenkomst. De begripsbepalingen zijn in deze Overeenkomst met een
hoofdletter geschreven.
Aanvullend op het eerste lid hebben de volgende met een hoofdletter geschreven begrippen
de volgende betekenis:

1.2

1.3

Gemeente

De in Nederland (Caraïbisch deel uitgezonderd)
gelegen gemeente op welke het
Woonplaatsbeginsel van de Jeugdige van
toepassing is.

Overeenkomst

Deze Overeenkomst

Prestaties

De levering van Jeugdhulp door de
Jeugdhulpaanbieder conform de prestaties/codes
in bijlage A.

Toezichthouder

De met toezicht op de Jeugdhulp belaste
ambtenaren van de betrokken Inspecties, als
bedoeld in artikel 9.2 Jeugdwet (Inspectie
Jeugdzorg, Inspectie Veiligheid en Justitie,
Inspectie Gezondheidszorg).

Verwijzer

Huisarts, medisch specialist, jeugdarts, of daaraan
gelijkgestelde behandelaar, rechter,
gecertificeerde instelling of, door het College van
Burgemeester en Wethouders aangewezen
verwijzers.

Verwijzingen in deze Overeenkomst zijn verwijzingen naar de artikelen en overwegingen van
en bijlagen bij deze Overeenkomst, tenzij iets anders is bepaald. Verwijzingen naar
artikelleden zijn steeds verwijzingen naar leden in hetzelfde artikel, tenzij iets anders is
bepaald.
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2.

Inhoud opdracht

2.1
2.2

De opdracht van de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer houdt in: het leveren van Jeugdhulp
conform de bepalingen in deze Overeenkomst.
Hierbij kunnen uitsluitend de Prestaties worden geleverd zoals opgenomen in Bijlage A.

3.

Rechtmatige grondslag

3.1

Opdrachtnemer is voor het verlenen van de Prestatie(s) zoals beschreven in Bijlage A in het
bezit van een verwijzing van een Verwijzer

4.

Kwaliteit

4.1
4.2

Opdrachtnemer verleend verantwoorde hulp, waaronder wordt verstaan hulp van goed
niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is.
De Opdrachtnemer neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede hulpverlener in
acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid,
voortvloeiende uit de voor die Opdrachtnemer geldende professionele standaard.

5.

Duur en einde van de Overeenkomst

5.1

De Overeenkomst wordt gesloten voor de duur van [een jaar]1, ingaande op @@ datum @@.
Zij eindigt op @@ datum @@ of zoveel eerder als in de volgende leden van dit artikel
bepaald.
De Overeenkomst eindigt tussentijds in geval van wederzijds goedvinden, door opzegging, of
van rechtswege.
Opzegging kan slechts plaatsvinden op grond van gewichtige redenen van zodanig
klemmende aard, dat redelijkerwijs van de opzeggende partij niet gevergd kan worden de
Overeenkomst voort te zetten.
Ten aanzien van opzegging door de Opdrachtgever worden de in artikel 5.3 bedoelde
redenen aanwezig geacht in (onder meer) de volgende gevallen:
a) Opdrachtnemer blijft ondanks waarschuwing in gebreke met de nakoming van deze
Overeenkomst en de regelingen die daarvan onderdeel uitmaken;
b) Uit materiële controle gebleken fraude in de organisatie van Opdrachtnemer;
c) Opdrachtnemer blijkt niet of niet meer de voor de te verlenen Jeugdhulp vereiste
bekwaamheid of de geschiktheid te bezitten.
Opzegging geschiedt per aangetekende post met bericht van ontvangst verzonden brief
waarin de gronden van de opzegging zijn vermeld.
De Overeenkomst eindigt van rechtswege indien en zodra Opdrachtnemer surseance van
betaling heeft aangevraagd of het faillissement van Opdrachtnemer is uitgesproken.

5.2
5.3

5.4

5.5
5.6

6.

Melding, declaratie, facturatie en tarieven

6.1

Opdrachtnemer meldt binnen vijf werkdagen bij de Opdrachtgever wanneer het verlenen van
de jeugdhulp is gestart, dan wel gestopt.
Opdrachtnemer vermeldt bij de in artikel 6.1 genoemde melding de reden van het stoppen
van de jeugdhulp met daarbij een verwijzing naar de behandeldoelen.
Opdrachtgever hanteert bij declaratie van de geleverde jeugdhulp de Prestaties en
bijbehorende tarieven zoals vermeld in Bijlage A. Deze tarieven zijn inclusief BTW.
Opdrachtgever hanteert daarbij de vigerende landelijk vastgestelde berichtenstandaarden.
Opdrachtgever hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na het ontvangen van de
factuur.

6.2
6.3

6.4

In specifieke gevallen, zoals bijvoorbeeld bij een netwerkplaatsing binnen de pleegzorg bij een niet
gecontracteerde aanbieder, kan het nodig zijn een langere looptijd te hanteren. Gemeenten kunnen de looptijd
in deze overeenkomst naar eigen inzicht aanpassen. [Deze voetnoot dient als toelichting voor gemeenten en
kan bij gebruik van deze overeenkomst worden verwijderd].
1
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7.

Gewijzigde omstandigheden en calamiteiten

7.1

Opdrachtnemer meldt Opdrachtgever binnen vijf werkdagen wanneer er sprake is van
gewijzigde omstandigheden in de situatie met de Jeugdige met betrekking tot de geleverde
jeugdhulp.
In het geval zich er een Calamiteit voordoet waarbij de Jeugdige is betrokken meldt
Opdrachtnemer dit direct en uiterlijk binnen vijf werkdagen aan Opdrachtgever en aan de
betrokken landelijke toezichthouder.

7.2

8.

Wijziging Overeenkomst

8.1

Partijen kunnen elkaar een voorstel doen tot wijziging van deze Overeenkomst (inclusief
bijlagen). Een wijzigingsvoorstel wordt schriftelijk gedaan en behelst in ieder geval een
heldere gedetailleerde beschrijving van de voorgestelde wijziging en de gevolgen van die
voorgestelde wijziging voor de Jeugdigen, de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever.
Een wijziging van de Overeenkomst wordt niet van kracht dan nadat een schriftelijke
vastlegging van de wijziging door beide Partijen met handtekeningen is geaccordeerd.
Een rechtsgeldige wijziging van deze Overeenkomst (inclusief bijlagen) als bedoeld in artikel
8.2, laat de gelding en inhoud van een reeds bestaande Overeenkomst onverlet, tenzij (en
totdat) die wijziging door zowel de Opdrachtgever als Opdrachtnemer uitdrukkelijk is
aanvaard.

8.2
8.3

9.

Wijziging wet- of regelgeving

9.1

In geval van veranderingen in wet- en regelgeving en/of de ontwikkeling en uitvoering van
overheidsbeleid (op nationaal, supranationaal en internationaal niveau) die de ongewijzigde
uitvoering van deze Overeenkomst voor tenminste één partij onredelijk bezwarend maken,
treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg. In dat geval streven zij gezamenlijk en
in redelijkheid naar een oplossing, waarbij het beschikbare macrobudget voor de Jeugdhulp
een leidende factor is.

10.

Onverbindendheid van de Overeenkomst

10.1 Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst onverbindend zijn of worden, blijven de
overige bepalingen van kracht. Niet-verbindende bepalingen worden door Partijen vervangen
door bepalingen die wel verbindend zijn en die zo min mogelijk (gelet op doel en strekking
van de Overeenkomst) afwijken van de niet-verbindende bepalingen.

11.

Aansprakelijkheid, vrijwaring & verzekering

11.1 De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van Jeugdigen en andere
derden ter zake van de door of namens de Opdrachtnemer verleende Jeugdhulp, die is
verleend in het kader van deze Overeenkomst.
11.2 De Opdrachtnemer draagt zorg voor een adequate verzekering tegen wettelijke
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Jeugdige gedurende de gehele looptijd van
deze Overeenkomst en de duur van de Jeugdhulp.

12.

Overdracht

12.1 De Opdrachtnemer mag de uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen
niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever overdragen.

13.

Geschillenregeling en toepasselijk recht

13.1 De in de Overeenkomst neergelegde rechten en verplichtingen zijn privaatrechtelijk van
karakter.
13.2 De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door Nederlands recht.
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13.3 Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk in goed overleg tussen Partijen tot een
oplossing worden gebracht.
13.4 Als het geschil tussen partijen ter zake van deze betalingsovereenkomst ook na goed overleg
blijft bestaan, zal het geschil bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter te @@ plaatsnaam @@.

TEN BLIJKE WAARVAN:
Dit document in tweevoud ondertekend is te @@ plaatsnaam @@ op @@ datum @@

Voor de Opdrachtgever @@ naam opdrachtgever @@

____________________
Naam:
Functie:

Voor Opdrachtnemer @@ naam opdrachtnemer @@

____________________
Naam:
Functie:
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Bijlage A - Prestaties en tarieven
Deze bijlage kan door de gemeente zelf worden gevuld.
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