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Overeenkomst  
 

DE ONDERGETEKENDEN 

 

I de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Vereniging van Nederlandse Gemeenten,  

KvK-nummer 40409418, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, hierna te noemen: “VNG”;  

 

II GGzE, KvK-nummer 17141715, statutair gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen “Jeugdhulpaan-

bieder”;  

 

OVERWEGENDE 

 

a) dat VNG zich ten doel stelt de belangen van haar leden, Nederlandse gemeenten (“Gemeenten”), te 

behartigen;  

b) dat met de invoering van de Jeugdwet (Staatsblad 2014, 105) per 1 januari 2015 de Gemeenten in-

dividueel bestuurlijk en budgettair verantwoordelijk zijn voor zorg voor jeugdigen;  

c) dat de Gemeenten, ter uitvoering van de in (b) bedoelde taak, afspraken maken met jeugdhulpaan-

bieders ten behoeve van de aan jeugdigen te verlenen Jeugdhulp; 

d) dat de Gemeenten ten aanzien van bepaalde, schaarse en voornamelijk landelijk georganiseerde 

zorgfuncties de behoefte hebben om op landelijk niveau afspraken te maken, teneinde vraag en 

aanbod effectief op elkaar te laten aansluiten; 

e) dat VNG beoogt deze behoefte te vervullen door jegens Jeugdhulpaanbieder ten behoeve van haar 

leden standaardvoorwaarden te bedingen, zodat – op grond van die overeenkomst – Gemeenten en 

Jeugdhulpaanbieder de Jeugdhulp respectievelijk de financiële dekking ervan, met inachtneming van 

voor beide partijen aanvaardbare voorwaarden, kunnen inroepen; 

f) dat VNG en Jeugdhulpaanbieder overleg hebben gevoerd over de aan inroeping van Jeugdhulp en 

financiële dekking te stellen eisen en voorwaarden; dat zij daarover in hoofdlijnen overeenstemming 

hebben bereikt, en dat zij die overeenstemming schriftelijk willen vastleggen; 

 

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT. 

 

1 Definities 

 

Gemeente De in Nederland (Caraïbisch deel uitgezonderd) gelegen gemeente op 

welke het woonplaatsbeginsel van de Jeugdige van toepassing is. 

Overeenkomst Deze Overeenkomst. 

Raamovereenkomst De overeenkomst van opdracht tussen een gemeente en Jeugdhulp-

aanbieder, conform standaardcontract met bijlagen (Annex 1 bij deze 

Overeenkomst). 

Einddatum Laatste dag van de looptijd van de Overeenkomst.  

DCA Direct Cliëntgebonden Activiteit, in de zin van artikel 1.2 Raamover-

eenkomst. 

Landelijke coördinatie De afdeling van de VNG die het contractmanagement van de landelij-

ke afspraken uitvoert en fungeert als primair aanspreekpunt bij vragen 

over de raamovereenkomst. 

 

2 Derdenbeding, aanvaarding 

2.1 VNG bedingt hierbij ten behoeve van elk van haar leden: het recht op de prestaties van Jeugdhulp-

aanbieder met inachtneming van beperkingen en voorwaarden, zoals omschreven in de aangehech-

te Raamovereenkomst met bijlagen (Annex 1).  
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2.2 Het in artikel 2.1 genoemde derdenbeding geldt als door een Gemeente aanvaard indien en zodra, in 

verband met aan een Jeugdige te verlenen Jeugdhulp: 

a) deze Gemeente Jeugdhulpaanbieder instrueert of doet instrueren; dan wel  

 b) Jeugdhulpaanbieder tijdig melding heeft gemaakt van een DCA – met verwijzing naar deze Over-

eenkomst – en het beding door de Gemeente niet onverwijld en schriftelijk is afgewezen in een zowel 

aan VNG als aan Jeugdhulpaanbieder geadresseerd bericht. 

Met deze aanvaarding komt een overeenkomst (“raamovereenkomst”) tussen uitsluitend deze Ge-

meente en Jeugdhulpaanbieder tot stand – VNG is bij die raamovereenkomst geen partij – met een 

inhoud gelijk aan die van het standaardcontract dat als Annex I is opgenomen. 

2.3  VNG kan het derdenbeding niet dan op grond van gewichtige redenen herroepen. 

 

3 Looptijd, einde  

3.1 De Overeenkomst wordt gesloten voor de duur van drie jaar, ingaande op 1 januari 2015. Zij eindigt 

op 31 december 2017 of zoveel later of eerder als in de volgende leden van dit artikel bepaald. 

3.2 VNG mag de in 3.1 genoemde looptijd tweemaal achtereenvolgens verlengen met één jaar  

zodat de Overeenkomst uiterlijk op 31 december 2018 dan wel op 31 december 2019 zal eindigen. 

VNG maakt tenminste zes maanden voorafgaand aan de laatste dag van de in 3.1 genoemde loop-

tijd respectievelijk de eerste verlengingsperiode, schriftelijk aan Jeugdhulpaanbieder bekend of zij 

van haar verlengingsrecht gebruikt maakt.  

3.3 De Overeenkomst eindigt tussentijds in geval van wederzijds goedvinden, door opzegging, of van 

rechtswege.  

3.4 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. 

3.5 Deze Overeenkomst eindigt indien en zodra Jeugdhulpaanbieder surseance van betaling heeft aan-

gevraagd of het faillissement van Jeugdhulpaanbieder is uitgesproken. 

 

4 Transformatie en beleidsontwikkeling 

 Tijdens de looptijd van deze Overeenkomst voeren Jeugdhulpaanbieder en Landelijke Coördinatie 

twee maal per jaar overleg over de thema’s genoemd in Annex 2, met als doel de gewenste trans-

formatie van de Jeugdhulp binnen de kaders van deze Overeenkomst vorm te geven: (a) startend bij 

de feitelijke ontwikkeling van de zorgvraag; (b) de ontwikkeling van het daarbij passende (toekomst-

gerichte) aanbod waaronder preventie. Dit kan leiden tot aanvullingen op de Overeenkomst of levert 

informatie op voor eventuele toekomstige Overeenkomsten. 

 

5 Dynamiek lijst landelijke functies 

5.1 Achttien maanden voorafgaand aan het einde van deze Overeenkomst treden VNG en Jeugdhulp-

aanbieder in overleg met als doel: (a) het bespreken van de gerealiseerde transformatie, en (b) de 

voorbereiding van de beslissing of zij voor de betreffende functie wel of niet een nieuwe landelijke 

raamovereenkomst zullen afspreken. 

5.2 VNG maakt tenminste twaalf maanden voorafgaand aan de Einddatum schriftelijk aan Jeugdhulp-

aanbieder bekend of zij voor de betreffende functie wel of niet opnieuw een landelijke raamovereen-

komst wil afspreken. 

5.3 Indien VNG niet opnieuw een landelijke raamovereenkomst wil afsluiten, bespreekt zij met Jeugd-

hulpaanbieder de wijze en voorwaarden waarop Jeugdhulpaanbieder met separate jeugdzorgregio’s 

zou kunnen contracteren. 

5.4 Indien VNG wèl opnieuw een landelijke raamovereenkomst wil afspreken, maakt zij gelijktijdig met 

de in artikel 5.2 bedoelde melding aan de Jeugdhulpaanbieder bekend op welke wijze zij aanbieders 

voor de betreffende functie als kandidaat-contractspartij(en) zal selecteren. 

5.5 Bij de in artikel 5.4 bedoelde selectie gelden de volgende uitgangspunten: 

a) in beginsel zullen alle jeugdhulpaanbieders die aan het vernieuwde/herijkte Programma van Eisen 

van de betreffende functie voldoen, worden gecontracteerd;  

b) bij de contractering zal te allen tijden een passende mate van openbaarheid gewaarborgd zijn; 
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c) privacy- en bedrijfsgevoelige informatie, vergaard tijdens de transformatiegesprekken en/of regu-

liere contractgesprekken, zullen niet gebruikt worden in het contracteringsproces. 

 

 

6 Wijziging Overeenkomst 

6.1 VNG en Jeugdhulpaanbieder kunnen elkaar een voorstel doen tot wijziging van deze Overeenkomst 

(inclusief Annexen). Een wijzigingsvoorstel wordt schriftelijk gedaan en behelst in ieder geval een 

heldere en gedetailleerde beschrijving van de voorgestelde wijziging en van de gevolgen van die 

voorgestelde wijziging voor de jeugdigen, Jeugdhulpaanbieder en Gemeente. 

6.2 Een wijziging van de Overeenkomst wordt niet van kracht dan nadat een schriftelijke vastlegging van 

de wijziging door beide Partijen met handtekeningen van een rechtsgeldige vertegenwoordiger is 

geaccordeerd. 

6.3 Een rechtsgeldige wijziging van deze Overeenkomst (inclusief Annexen) als bedoeld in artikel 6.2, 

laat de gelding en inhoud van een reeds bestaande raamovereenkomst onverlet, tenzij (en totdat) 

die wijziging door zowel de Gemeente als Jeugdhulpaanbieder uitdrukkelijk is aanvaard. 

6.4 Een afwijzing van een wijzigingsvoorstel is geen gewichtige reden voor herroeping in de zin van arti-

kel 2.3. 

 

7 Wijziging wet- of regelgeving 

 In geval van veranderingen in wet- en regelgeving en/of de ontwikkeling en uitvoering van over-

heidsbeleid (op nationaal, supranationaal en internationaal niveau) die de ongewijzigde uitvoering 

van deze (Raam)overeenkomst voor tenminste één partij onredelijk bezwarend maken, treden VNG 

en Jeugdhulpaanbieder 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. 

 

8 Onverbindendheid  

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 bepa-

lingen die wel verbindend zijn en die zo min mogelijk (gelet op doel en strekking van de Overeen-

komst) afwijken van de niet-verbindende bepalingen.  

 

9 Geschillenregeling en toepasselijk recht 

9.1 De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door Nederlands recht. 

9.2 Geschillen tussen Partijen in verband met de onderhavige overeenkomst zullen worden beslecht 

door de rechtbank Den Haag. 

 

10 Benaming 

 Deze overeenkomst wordt verkort aangeduid als “Overeenkomst landelijke inkoopafspraken GGzE 

De Catamaran Forensische jeugdpsychiatrie klinisch 2015-2017”.  
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In tweevoud opgemaakt, per pagina geparafeerd en ondertekend in Den Haag, op 10 oktober 2014, door 

 

 

 

Vereniging Nederlandse Gemeenten   GGzE  

 

 

 

 

 

 

____________________     ____________________ 

   

Naam: J. Kriens      Naam: J.W.M. Verbugt 

 

Functie: Voorzitter Directieraad    Functie: voorzitter Raad van Bestuur 
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Annex 1 Raamovereenkomst 

 Bijlage 1: Programma van Eisen 

 Bijlage 2: Bekostiging 

 Bijlage 3: Voorschriften 

 

Annex 2 Ontwikkelagenda 
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Annex 1 

 
Raamovereenkomst tussen Gemeente en Jeugdhulpaanbieder 
betreffende de functie forensische jeugdpsychiatrie klinisch 

 

 

1 Uitleg 

1.1 De begripsbepalingen zoals vastgelegd in artikel 1.1 Jeugdwet zijn onverkort van toepassing op de-

ze Raamovereenkomst. Deze begrippen zijn in deze Raamovereenkomst met een hoofdletter ge-

schreven. 

1.2 Aanvullend op het eerste lid hebben de volgende met een hoofdletter geschreven begrippen de vol-

gende betekenis. 

 

DCA Direct Cliëntgebonden Activiteit: een activiteit die een behandelaar van 

Jeugdhulpaanbieder uitvoert waarbij, in het kader van de diagnostiek 

of behandeling, contact is met de Jeugdige of met familieleden, ge-

zinsleden, ouders, partner of andere betrokkenen bij de Jeugdige. 

Hier valt face-to-face, telefonisch, via brief en elektronisch contact via 

e-mail of internet onder (chatten, Skype et cetera). 

Einddatum Laatste dag van de looptijd van de “Overeenkomst landelijke inkoop-

afspraken GGzE De Catamaran Forensische jeugdpsychiatrie klinisch 

2015-2017”, zoals geregeld in artikel 3 van de Overeenkomst: in be-

ginsel 31 december 2017. 

Gemeente De in Nederland (Caraïbisch deel uitgezonderd) gelegen gemeente op 

welke het woonplaatsbeginsel van de Jeugdige van toepassing is en 

die jegens Jeugdhulpaanbieder op de Raamovereenkomst een beroep 

doet. 

Hulpverleningsplan Een plan waarin Jeugdhulpaanbieder in overleg met de Jeugdige of 

ouders daadwerkelijk de concrete inhoud, vorm,  omvang  en duur van 

de benodigde jeugdhulp vastlegt. De Jeugdhulpaanbieder stelt daarin 

feitelijk vast wat naar zijn oordeel de inhoud van de benodigde voor-

ziening dient te zijn en mede baseren op grond van de protocollen en 

richtlijnen welke voor een professional de basis van zijn handelen 

vormen. 

Landelijke Coördinatie Een afdeling van de VNG die het contractmanagement van de lande-

lijke afspraken uitvoert en fungeert als primair aanspreekpunt bij vra-

gen over de Raamovereenkomst. 

Overeenkomst De Overeenkomst tussen VNG en Jeugdhulpaanbieder, waarin een 

herroepelijk derdenbeding ten behoeve van Gemeenten is opgeno-

men. 

Raamovereenkomst De overeenkomst van opdracht die tussen Gemeente en Jeugdhulp-

aanbieder tot stand komt met aanvaarding door Gemeente van het 

derdenbeding in de Overeenkomst. 

Prestaties De levering van Jeugdhulp door Jeugdhulpaanbieder. 

Prestatie Consultatie Consultatie kan worden verleend over een jeugdige, aan en op ver-

zoek van een Verwijzer of een andere Jeugdhulpaanbieder, gecertifi-

ceerde instelling of jeugdreclassering die de behandelaar is van de 

Jeugdige. Deze is de aanvrager van de consultatie. De aanvrager 

vraagt om specialistisch advies of stelt een gerichte specialistische 
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vraag met als doel  de best passende Jeugdhulp, of de juiste doorver-

wijzing of diagnostiek voor de Jeugdige te bieden.  

Programma van Eisen Beschrijving van de inhoudelijke afspraken over te leveren Jeugdhulp, 

alsmede van de kwaliteitseisen voorvloeiend uit de wettelijke kaders. 

Regeling Zorgverzekering  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 

1 september 2005, nr. Z/VV-2611957, houdende regels ter zake van 

de uitvoering van de Zorgverzekeringswet. 

Systeem van de Jeugdige Familieleden, gezinsleden, ouders, partner, wettelijke vertegenwoordi-

ger of andere betrokkenen in de systemen rond de Jeugdige. 

Toezichthouder De met toezicht op de jeugdzorg belaste ambtenaren van de betrok-

ken Inspecties, als bedoeld in artikel 9.2 Jeugdwet (Inspectie Jeugd-

zorg, Inspectie Veiligheid en Justitie, Inspectie Gezondheidszorg). 

Verwijzer Huisarts, medisch specialist, jeugdarts of andere, door het College van 

B&W aangewezen verwijzers. Voor de functie ‘Eergerelateerd geweld 

en slachtoffers van loverboys’ zijn politie en Openbaar Ministerie ook 

aangewezen verwijzers. 

 

1.3 Verwijzingen in deze Raamovereenkomst zijn verwijzingen naar de artikelen en overwegingen van 

en bijlagen bij deze Raamovereenkomst, tenzij iets anders is bepaald. Verwijzingen naar artikelleden 

zijn steeds verwijzingen naar leden in hetzelfde artikel, tenzij iets anders is bepaald. 

 

2 Inhoud opdracht 

2.1 De opdracht van de Gemeente aan Jeugdhulpaanbieder houdt in: het leveren van Jeugdhulp con-

form de bepalingen in deze overeenkomst, waaronder het Programma van Eisen (bijlage 1).  

2.2 Voor zover een bepaling in het Programma van Eisen in tegenspraak is met een bepaling in de 

Raamovereenkomst, prevaleert de bepaling in de Raamovereenkomst. 

2.3 Algemene inkoopvoorwaarden, gehanteerd door de Gemeente, zijn niet van toepassing. 

 

3 Duur en einde van de Raamovereenkomst 

3.1 De Raamovereenkomst eindigt op de Einddatum. De Raamovereenkomst eindigt tussentijds in geval 

van wederzijds goedvinden, door opzegging (op de datum waartegen is opgezegd), of van rechts-

wege. 

3.2 Opzegging kan slechts plaatsvinden op grond van gewichtige redenen van zodanig klemmende 

aard, dat redelijkerwijs van de opzeggende partij niet gevergd kan worden de Raamovereenkomst 

voort te zetten. 

3.3 Ten aanzien van opzegging door de Gemeente worden de in artikel 3.2 bedoelde redenen aanwezig 

geacht in (onder meer) de volgende gevallen. 

 a) Jeugdhulpaanbieder blijft ondanks waarschuwing in gebreke met de nakoming van deze Raam-

overeenkomst en de regelingen die daarvan onderdeel uitmaken; 

 b) uit materiele controle gebleken fraude in de organisatie van Jeugdhulpaanbieder; 

 c) Jeugdhulpaanbieder blijkt niet of niet meer de voor de te verlenen jeugdzorg vereiste bekwaam-

heid of de geschiktheid te bezitten en/of de door hem geleverde of de te leveren Jeugdhulp voldoet 

niet (meer) aan de kwaliteitseisen zoals in het Programma van Eisen vastgelegd;  

d) de Jeugdhulp zoals vastgelegd in het Programma van Eisen wordt niet langer op de lijst met lan-

delijke functies vermeld. 

3.4 Opzegging geschiedt per aangetekende post met bericht van ontvangst verzonden brief waarin de 

gronden van de opzegging zijn vermeld. 

3.5 De Raamovereenkomst eindigt indien en zodra Jeugdhulpaanbieder surseance van betaling heeft 

aangevraagd of het faillissement van Jeugdhulpaanbieder is uitgesproken. 
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4  Duur Jeugdhulp 

4.1 De Jeugdhulp wordt door Jeugdhulpaanbieder geleverd  

a) indien in het Hulpverleningsplan een maximale looptijd of uiterste datum van de Jeugdhulp is op-

genomen: tot aan het einde van die looptijd of tot aan die datum; of, 

b) indien er geen maximale looptijd of uiterste datum is opgenomen: tot uiterlijk de dag voor de acht-

tiende verjaardag van de Jeugdige; of, 

c) in alle gevallen waarin de Raamovereenkomst eindigt tijdens de levering van de Jeugdhulp, uitge-

zonderd het geval van opzegging wegens gewichtige redenen van klemmende aard als bedoeld in 

artikel 3.2: tot maximaal twaalf maanden na het einde van de Raamovereenkomst. Voor aldus voort-

gezette Jeugdhulp gelden dezelfde voorwaarden als opgenomen in de Raamovereenkomst (waar-

onder het tarief). 

4.2 In afwijking van het in artikel 4.1 sub b bepaalde, loopt de Jeugdhulp door tot aan de dag vooraf-

gaand aan de drieëntwintigste verjaardag van de Jeugdige, indien  de noodzakelijke voortzetting van 

de hulp niet op grond van een andere wettelijke regeling mogelijk is en voldaan is aan de voorwaar-

de dat nog voor de achttiende verjaardag was bepaald dat de Jeugdhulp noodzakelijk is, die al vóór 

dat moment was aangevangen (voortzetting) of waarvan noodzakelijk is deze te hervatten binnen 

een half jaar dat de Jeugdige achttien is geworden; 

4.3 In afwijking van het in artikel 4.1 sub b bepaalde, loopt de Jeugdhulp door indien de hulp voortvloeit 

uit een strafrechtelijke beslissing die is genomen met toepassing van het Jeugdstrafrecht, en door-

loopt na het bereiken van de achttienjarige leeftijd of eerst daarna een aanvang neemt. Het Jeugd-

strafrecht kan ook worden toegepast op Jeugdigen of jong volwassenen in de leeftijd achttien tot 

drieëntwintig jaar ten tijde van het plegen van het delict 

 

5 Goed hulpverlenerschap, professionele standaard 

 Binnen de kaders van het Programma van Eisen neemt Jeugdhulpaanbieder ten opzichte van de 

Jeugdige bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht en 

handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende 

uit de voor hem of haar geldende professionele standaard. 

 

6 Kwaliteit 

6.1 Jeugdhulpaanbieder garandeert dat hij voldoet aan alle (kwaliteits)eisen die ten aanzien van  zijn 

specifieke zorgfunctie voortvloeien uit onder meer de volgende wetten: 

a) Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG); 

b) Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek (WGBO). 

6.2 Voorts garandeert Jeugdhulpaanbieder dat hij voldoet aan de (kwaliteits)eisen die ten aanzien van 

zijn specifieke zorgfunctie voortvloeien uit specifieke regelgeving als genoemd in Bijlage 1. 

 

7 Afroep van Jeugdhulp 

7.1 De toeleiding van de Jeugdige naar Jeugdhulpaanbieder geschiedt conform het Programma van Ei-

sen. De Jeugdige is verwezen naar Jeugdhulpaanbieder door een Verwijzer.  

7.2 Indien Jeugdhulpaanbieder geen Hulpverleningsplan opstelt, en de Jeugdige uitstroomt, stuurt 

Jeugdhulpaanbieder een factuur naar de Gemeente. Deze factuur voldoet aan de in artikel 8 gestel-

de eisen en bedraagt in geen geval meer dan € 10.000. 

7.3  Indien en zodra Jeugdhulpaanbieder het Hulpverleningsplan voor de Jeugdige heeft vastgesteld, 

doet hij daarvan melding aan de Gemeente. Deze melding bevat tenminste de volgende gegevens: 

De definitieve inhoud van de gegevensset wordt zo spoedig als mogelijk aan u bekend gemaakt.  

7.4 Voor Prestatie Consultatie geldt geen meldingsplicht, zoals beschreven in artikel 7.3. 

 

8 Bekostiging, facturatie, betaling 

8.1 Jeugdhulpaanbieder declareert de uitgevoerde Jeugdhulp overeenkomstig de Prestaties zoals opge-

nomen in bijlage 2 en volgens de tarieven zoals vermeld in Bijlage 2. 
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8.2 Het prijspeil van het in dit contract genoemde tarief is het jaar 2015. De tarieven worden jaarlijks, 

startend op 1 januari 2016, geïndexeerd met een percentage gelijk aan dat van de indexatie van de 

prijs in het macrobudget. 

8.3 De Landelijke Coördinatie meldt schriftelijk voor 1 januari van ieder jaar het percentage waarmee het 

tarief wordt geïndexeerd en de hoogte van het tarief vanaf 1 januari van ieder jaar. 

8.4 Jeugdhulpaanbieder vermeldt, indien van toepassing, de BTW op de declaratie. Het risico van on-

juiste facturering – en van daaruit voortvloeiende fiscale nadelen – berust bij Jeugdhulpaanbieder. 

8.5 Jeugdhulpaanbieder heeft tegenover de Gemeente geen recht op voldoening van een declaratie 

voor jeugdhulp die niet in overeenstemming met artikel 5,6 en 8.1 van de Raamovereenkomst is ver-

leend. 

8.6 De betalingstermijn voor een correct opgestelde en ingediende declaratie is dertig dagen. 

8.7  Gedurende twaalf maanden na betaling kan een declaratie alsnog met een gemotiveerde, gedocu-

menteerde, en schriftelijk medegedeelde beslissing worden afgewezen indien niet voldaan wordt aan 

artikel 8.5.  

8.8  De in artikel 8.7 gestelde termijn geldt niet in het geval waarin op grond van materiële controle fraude 

met betrekking tot die declaratie aannemelijk is geworden.  

 

9 Administratieve verplichtingen 

 Jeugdhulpaanbieder neemt te allen tijde de in Bijlage 3 opgenomen voorschriften ter zake van regi-

stratie, validatie, declaratie, informatie en overige administratieve voorschriften in acht.  

 

10 Materiële controle 

10.1 De Gemeente is gerechtigd tot materiële controle en tot fraudeonderzoek, te verrichten op de wijze 

zoals aangeduid in artikel 7.4 Regeling zorgverzekering. De bepalingen van hoofdstuk 7 van de Re-

geling zorgverzekering zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat 

in plaats van ‘zorgverzekeraar’ in voorkomend geval ‘Gemeente’ moet worden gelezen.  

10.2 Ten aanzien van materiële controle en fraudeonderzoek gelden in elk geval onder meer de volgende 

uitgangspunten: 

a) de Gemeente is gehouden eerst de lichtste instrumenten ter controle van gedeclareerde jeugd-

hulp in te zetten – statistische analyse, AO/IC-of bestuurdersverklaring, verbandcontrole – alvorens 

zwaardere controle-instrumenten als detailcontrole toe te passen; 

b) inzage in het behandeldossier van de jeugdige is een uiterste middel; 

c) detailcontrole mag uitsluitend worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een terzake 

persoon met medisch beroepsgeheim in opdracht van de Gemeente; 

d) de Gemeente mag in elk geval niet meer gegevens (doen) verzamelen dan, gelet op het onder-

zoeksdoel en de omstandigheden van het geval, noodzakelijk is.  

10.3 Jeugdhulpaanbieder is gehouden medewerking te verlenen aan (materiële) controle welke met in-

achtneming van de in artikel 10.1-2 aangewezen zorgvuldigheidseisen en van geldende wet- en re-

gelgeving wordt uitgevoerd. 

 

11 Informatie en Archivering 

11.1 opdrachtnemer hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens de uitgangspunten van de Wet  

Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)  en respecteert de rechten van jeugdigen en vertegenwoor-

digers. 

11.2 De opdrachtnemer hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens de uitgangspunten van de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en respec-

teert de rechten van jeugdigen en vertegenwoordigers.                   

11.3 De jeugdhulpaanbieder die jeugd-ggz biedt, bewaart de bescheiden in een patiëntendossier gedu-

rende 15 jaar (of: de behandelgegevens uit de jeugd blijven tot het 34 levensjaar beschikbaar bij de 

jeugdhulpaanbieder. art 455 lid 3, praktisch uitgewerkt in de implementatie   van de WGBO).  

11.4 De dossiers worden zodanig bewaard dat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen. De jeugd-

hulpaanbieder treft daartoe passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies 

of enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
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12 Toezicht 

12.1 Jeugdhulpaanbieder is, op grond van artikel 4.1.8 Jeugdwet, gehouden om onmiddellijk melding te 

doen bij de Toezichthouder van iedere Calamiteit bij de verlening van Jeugdhulp, de uitvoering van 

een kinderbeschermingsmaatregel of van jeugdreclassering. Jeugdhulpaanbieder verstrekt bij en 

naar aanleiding van die melding aan de Toezichthouder de gegevens, daaronder begrepen per-

soonsgegevens, gegevens betreffende de gezondheid en andere bijzondere persoonsgegevens, die 

voor het onderzoeken van de melding noodzakelijk zijn. 

12.2 Indien toezichthouder besluit om een nader onderzoek uit te voeren dan meldt hij deze Calamiteit  bij 

de Landelijke Coördinatie en de Gemeente over de aard en omvang van de Calamiteit zonder tot in-

dividuele personen herleidbare gegevens te gebruiken. 

12.3 Indien de Toezichthouder besluit tot (tijdelijke) sluiting van een (locatie) van de Jeugdhulpaanbieder, 

verleent Jeugdhulpaanbieder volledige medewerking aan een goede en vlotte overgang van de 

Jeugdigen naar de door de gemeenten daartoe aangewezen jeugdhulpaanbieder en bevordert on-

onderbroken voorzetting, aldaar, van de Jeugdhulp. 

12.4 Gemeente en Jeugdhulpaanbieder maken in geval van calamiteiten en/of onverwachte gebeurtenis-

sen afspraken – een en ander in overeenstemming met de aard en ernst van het voorval – over het 

informeren van direct betrokkenen, van andere overheidsdiensten en/of andere professionals, als-

mede over informatieverstrekking aan media en aan politiek verantwoordelijken. 

12.5 Jeugdhulpaanbieder informeert de Gemeente zo spoedig mogelijk over de conclusies in de rappor-

tage van de Toezichthouder.  

 

13 Monitoring en verantwoording 

13.1 In overeenstemming met de systematiek van Beleidsinformatie zoals opgenomen in artikel 6.Besluit 

Jeugdwet, levert Jeugdhulpaanbieder twee maal per jaar (op 1 januari en op 1 juli) informatie aan het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Per unieke Jeugdige wordt aangeleverd (voor zover van 

toepassing): 

a) BSN, versleuteld; 

b) geboortejaar; 

c) geslacht; 

d) postcode; 

e) type ingezette jeugdhulp; 

f) startdatum Jeugdhulp;  

g) einddatum Jeugdhulp 

h) verwijzer jeugdhulp; 

i) wijze afsluiten Jeugdhulp. 

13.2 Gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst levert Jeugdhulpaanbieder de in het eerste lid 

bedoelde informatie tevens ieder kwartaal (op 1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 januari ) aan de Landelij-

ke Coördinatie, zulks ten behoeve van de monitoring van de vraagontwikkeling na de transitie. 

Jeugdhulpaanbieder informeert de Landelijke Coördinatie daarbij ook over aantallen Prestatie Con-

sultatie per kwartaal. 

13.3 In aanvulling op de in het tweede lid bedoelde informatie levert Jeugdhulpaanbieder regulier de vol-

gende beleidsinformatie per Jeugdige aan de Landelijke Coördinatie: type nazorg, totale kosten. 

13.4 Jeugdhulpaanbieder levert reguliere verantwoording in het Jaardocument aan via het CIBG (Centraal 

Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg). 

 

 

 

14 Privacy 

14.1 Verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van deze Raamovereenkomst geschiedt zoveel 

mogelijk met in achtneming van het in de Raamovereenkomst bepaalde en in ieder geval met in-

achtneming van de bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens gestelde voorschriften 

en de voorschriften voor behandelaren vanuit de Wet inzake de geneeskundige behandelingsover-

eenkomst.  
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14.2 Partijen treffen passende organisatorische en technische maatregelen voor het veilig kunnen uitwis-

selen van persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie. 

  

15 Aansprakelijkheid, vrijwaring & verzekering 

15.1 Jeugdhulpaanbieder vrijwaart de Gemeente tegen aanspraken van jeugdigen en andere derden ter 

zake van Jeugdhulp door of namens Jeugdhulpaanbieder in het kader van deze Raamovereenkomst 

verleend.  

15.2 Jeugdhulpaanbieder draagt zorg voor een adequate verzekering tegen aansprakelijkheid van Jeugd-

hulpaanbieder jegens Jeugdige gedurende de gehele looptijd van deze Raamovereenkomst en de 

duur van de Jeugdhulp.  

 

16 Communicatie 

16.1 Mededelingen, aanzeggingen  en andere verklaringen, in verband met de Overeenkomst, worden 

gedaan in de Nederlandse taal, met gebruikmaking van een communicatiemiddel dat een verzend-

bewijs oplevert, aan de geadresseerde, overeenkomstig de onderstaande gegevens.  

 

De Landelijke Coördinatie:  

Ter attentie van: Landelijke Coördinatie  

E-mail: lc@vng.nl  

Post: VNG, Postbus 30435, 2500 GK Den Haag 

 

Jeugdhulpaanbieder: GGzE 

Ter attentie van: H.J.J. Draad 

E-mail: hjj.draad@ggze.nl 

Post: Dr. Poletlaan 40, 5626 ND, Eindhoven 

 

16.2 De Landelijke Coördinatie en Jeugdhulpaanbieder kunnen andere dan de bovenstaande communica-

tiegegevens kiezen door aan de andere Partij de gewijzigde communicatiegegevens mee te delen. 

De andere Partij bevestigt de ontvangst daarvan onverwijld.  

16.3 Partijen bepalen in nader onderling overleg de frequentie van hun regulier overleg. 

16.4 Jeugdhulpaanbieder en Gemeente informeren elkaar zo spoedig mogelijk over dreigende financiële 

problemen. 

 

17 Overdracht en bezwaring 

17.1 Jeugdhulpaanbieder mag de uit de Raamovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen niet 

zonder vóórafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente overdragen. 

17.2 Jeugdhulpaanbieder is  bevoegd zijn uit de Raamovereenkomst voortvloeiende vorderingen , te ver-

panden of anderszins voorwerp te maken van zekerheid jegens een derde. 

17.3 Jeugdhulpaanbieder is niet bevoegd om aan hem voorgeschoten bedragen voorwerp te maken van 

zekerheid jegens een derde.  

 

18 Geschillenregeling en toepasselijk recht 

18.1 De in de Raamovereenkomst neergelegde rechten en verplichtingen zijn privaatrechtelijk van ka-

rakter. 

18.2 De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door Nederlands recht. 

18.3 Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk in goed overleg tussen Partijen tot een oplossing 

worden gebracht. 

18.4 Geschillen tussen Partijen in verband met de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere over-

eenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht in een procedure van bin-

dend advies overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, door 

een geschillencommissie bestaande uit drie personen, te weten een jurist met kennis van het ge-

zondheidsrecht, een deskundige op het gebied van jeugdhulpverlening en een accountant, te be-

noemen door de Administrateur van het Nederlands Arbitrage Instituut met toepassing van artikel 14 

mailto:lc@vng.nl
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van bovengenoemd Arbitragereglement. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. 

Adviseurs zullen beslissen als goede mannen naar billijkheid. De plaats van arbitrage zal zijn: 

Utrecht. 
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Bijlage 1 
 
 

Jeugdhulpaanbieder voldoet aan de (kwaliteits)eisen die ten aanzien van zijn specifieke zorgfunctie voort-

vloeien uit specifieke regelgeving: 

 

Kwaliteit algemeen: 

Jeugdwet (hoofdstuk 4) en Uitvoeringsbesluit 

De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo); 

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG); 

Kwaliteitswet Zorginstellingen; 

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) (waarschijnlijk op termijn vervangen 

door Wet Zorg en Dwang); 

Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen (op termijn te vervangen door Wet kwaliteit, klachten en geschil-

len zorg (Wkkgz));  

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (op termijn ook te vervangen door Wet kwaliteit, klach-

ten en geschillen zorg (Wkkgz));  

Geneesmiddelenwet 

 

GGZ: 

Wet Verplichte GGZ 
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Bijlage 2 

 

Bekostiging (artikel 8 Raamovereenkomst) 

 

Deelprestaties Behandeling Tarief 2015*  

Bijzondere productgroepen  

 Diagnostiek  

 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten  
 008 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten  
 009 Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten  
 162 Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten  
 163 Diagnostiek - vanaf 800 tot en met 1.199 minuten  
 262 Diagnostiek - vanaf 1.200 tot en met 1.799 minuten  
 263 Diagnostiek - vanaf 1.800 minuten   
 Crisis   

 013 Crisis - vanaf 0 tot en met 99 minuten  
 014 Crisis - vanaf 100 tot en met 199 minuten  
 015 Crisis - vanaf 200 tot en met 399 minuten  
 016 Crisis - vanaf 400 tot en met 799 minuten  
 165 Crisis - vanaf 800 tot en met 1.199 minuten  
 213 Crisis - vanaf 1.200 tot en met 1.799 minuten  
 214 Crisis - vanaf 1.800 minuten  

Productgroepen Behandeling Kort    

 215 Behandeling kort - vanaf 0 tot en met 99 minuten   
 216 Behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 minuten   
 217 Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten   
 264 Behandeling kort - vanaf 400 minuten   

Productgroepen Langdurende of intensieve behandeling  

 Aandachtstekort- en gedragsstoornissen  

 027 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 250 tot en met 799 minuten  
 169 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  
 030 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minu-

ten  
 031 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minu-

ten  
 131 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minu-

ten  
 170 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 12.000 tot en met 17.999 mi-

nuten  
 221 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 18.000 tot en met 23.999 mi-

nuten   
 222 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 24.000 minuten  
 Pervasieve stoornissen  

 033 Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten  
 172 Pervasief - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  
 223 Pervasief - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  
 038 Pervasief - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  
 133 Pervasief - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  
 173 Pervasief - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  
 224 Pervasief - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten  
 225 Pervasief - vanaf 24.000 minuten  
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 Overige stoornissen in de kindertijd   

 040 Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten  
 041 Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  
 042 Overige kindertijd - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  
 135 Overige kindertijd - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  
 175 Overige kindertijd - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  
 226 Overige kindertijd - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  
 227 Overige kindertijd - vanaf 18.000 minuten  
 Delirium, dementie, amnestische en overige cognitieve stoornissen   

 228 Delirium dementie en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten  
 229 Delirium dementie en overig - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  
 048 Delirium dementie en overig - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  
 049 Delirium dementie en overig - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  
 137 Delirium dementie en overig - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minu-

ten  
 177 Delirium dementie en overig - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minu-

ten  
 178 Delirium dementie en overig - vanaf 18.000 minuten  
 Aan alcohol gebonden stoornissen   

 051 Alcohol - vanaf 250 tot en met 799 minuten  
 052 Alcohol - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  
 053 Alcohol - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  
 054 Alcohol - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  
 139 Alcohol - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  
 179 Alcohol - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  
 180 Alcohol - vanaf 18.000 minuten  
 Aan overige middelen gebonden stoornissen   

 056 Overige aan een middel - vanaf 250 tot en met 799 minuten  
 181 Overige aan een middel - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  
 059 Overige aan een middel - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  
 060 Overige aan een middel - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  
 141 Overige aan een middel - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  
 182 Overige aan een middel - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  
 183 Overige aan een middel - vanaf 18.000 minuten  
 Schizofrenie en andere psychotische stoornissen   

 230 Schizofrenie - vanaf 250 tot en met 799 minuten  
 184 Schizofrenie - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  
 066 Schizofrenie - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  
 067 Schizofrenie - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  
 068 Schizofrenie - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  
 143 Schizofrenie - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  
 144 Schizofrenie - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten  
 185 Schizofrenie - vanaf 24.000 tot en met 29.999 minuten  
 186 Schizofrenie - vanaf 30.000 minuten  
 Depressieve Stoornissen  

 231 Depressie - vanaf 250 tot en met 799 minuten  
 232 Depressie - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  
 233 Depressie - vanaf 1.799 tot en met 2.999 minuten  
 234 Depressie - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  
 235 Depressie - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  
 146 Depressie - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  
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 187 Depressie - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten  
 188 Depressie - vanaf 24.000 minuten  
 Bipolaire en overige stemmingsstoornissen   

 189 Bipolair en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten  
 236 Bipolair en overig - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  
 190 Bipolair en overig - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  
 087 Bipolair en overig - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  
 148 Bipolair en overig - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  
 191 Bipolair en overig - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  
 192 Bipolair en overig - vanaf 18.000 minuten  
 Angststoornissen   

 237 Angst - vanaf 250 tot en met 799 minuten  
 238 Angst - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  
 239 Angst - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  
 193 Angst - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  
 194 Angst - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  
 150 Angst - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  
 195 Angst - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten  
 196 Angst - vanaf 24.000 minuten  
 Restgroep diagnoses   

 242 Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met 799 minuten  
 203 Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  
 118 Restgroep diagnoses - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  
 119 Restgroep diagnoses - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  
 156 Restgroep diagnoses - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  
 204 Restgroep diagnoses - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  
 205 Restgroep diagnoses - vanaf 18.000 minuten  
 Persoonlijkheidsstoornissen  

 121 Persoonlijkheid - vanaf 250 tot en met 799 minuten  
 206 Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  
 243 Persoonlijkheid - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  
 207 Persoonlijkheid - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  
 208 Persoonlijkheid - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  
 158 Persoonlijkheid - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  
 209 Persoonlijkheid - vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten  
 244 Persoonlijkheid - vanaf 24.000 tot en met 29.999 minuten  
 245 Persoonlijkheid - vanaf 30.000 minuten  
 Eetstoornissen   

 252 Eetstoornis - vanaf 250 tot en met 799 minuten  
 253 Eetstoornis - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten  
 254 Eetstoornis - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten  
 255 Eetstoornis - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten  
 256 Eetstoornis - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten  
 257 Eetstoornis - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten  
 258 Eetstoornis - vanaf 18.000 minuten  
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Deelprestaties verblijf GGZ (24 uurs 
verblijf) Tarief* 

Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve verzorgings-
graad)   
Deelprestatie verblijf G (Zeer intensieve verzorgings-
graad)*  

De bovenstaande tarieven zijn exclusief indexering. Over indexering wordt door de VNG een separaat do-

cument opgesteld, hetgeen u nader wordt toegezonden. 

* Deelprestatie verblijf G mag enkel ingezet worden in het strafrechtelijk kader. 

 

Consultatie  
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Bijlage 3 

 

Voorschriften rondom registratie, validatie en (tussentijdse) declaratie, informatie en 

overige administratieve voorschriften  

(artikel 9 Raamovereenkomst) 
 

Voorschriften terzake van registratie, validatie, declaratie, informatie en overige administratieve voorschrif-

ten 

 

Registratie 

1. Jeugdhulpaanbieder is verplicht de spelregels rondom de registratie van DBC’s te volgen. De spel-

regels zijn opgenomen in het document ´Spelregels GGZ 2015’. Dit document is te downloaden 

van de website van DBC-Onderhoud (www.dbconderhoud.nl)    

 

Validatie 

1. De administratieve organisatie is zodanig ingericht dat een audit-trail mogelijk is. De gemeente 

moet te allen tijde de mogelijkheid hebben om DBC-registratie op juistheid te controleren. 

2. De zorgaanbieder neemt ten behoeve van de DBC-registratie en declaratie van DBC's in hun regi-

stratie- en declaratiesoftware een validatiemodule op. Het document ‘Validatieregels Jeugd’ be-

vat de specificaties waaraan de validatiemodule moet voldoen. Dit document is te downloaden 

van de website van de DBC-Onderhoud (www.dbconderhoud.nl). De validatiemodule dient zo-

danig te zijn ingericht dat uitsluitend DBC’s in rekening kunnen worden gebracht die niet strijdig zijn 

met de inhoud van spelregels. 

3 De zorgaanbieder hanteert de validatiemodule als instrument om de betrouwbaarheid van DBC's te 

toetsen en de juistheid van de registratie te verifiëren. Verificatie geschiedt op basis van gegevens 

in bronbestanden 

 

Declaratie 

1. Jeugdhulpaanbieder dient haar declaraties in via Vecozo conform de meest recente voorwaarden 

van haar rapport Externe Integratie (EI) van Vektis. 

 

2. Jeugdhulpaanbieder brengt in beginsel de uitgevoerde Jeugdhulp maandelijks in rekening bij de 

Gemeente. Het zorggebruik op maandniveau is gelijk aan het aantal geschreven minuten patiënt-

gebonden tijd in de desbetreffende maand. Het maandbedrag wordt door middel van de volgende 

formule bepaald: aantal geschreven minuten in de desbetreffende maand (in uren) maal € 85 

(prijspeil 2015) plus 80% van de afgesproken vergoeding voor de gerealiseerde verblijfsdagen. Na 

afloop van het zorgtraject volgt dan op basis van nacalculatie een eindfactuur voor de resterende 

zorgkosten. Deze maandelijkse declaratie is op dit moment nog niet opgenomen in de Vektis stan-

daarden. Voor deze maanddeclaratie zal in het najaar een alternatieve werkwijze in overleg met de 

aanbieders worden uitgewerkt. 

 

3. Eindbetaling van de factuur is leidend cf. systematiek DBC GGZ. Het betalen van maandfacturen is 

bijkomend om te waarborgen dat zorg geleverd kan blijven worden. Bij betaling van de eindfactuur 

zullen de betaalde maandbedragen in mindering worden gebracht. 

 

 

Voorbeeld 

De DBC’s werken met geschreven tijd. Om het maandbedrag te berekenen, berekent Jeugdhulpaanbieder 

de toename van het aantal geschreven minuten op de DBC sinds de vorige maandfacturatie. De toename in 

het aantal minuten (omgerekend naar uren) wordt vermenigvuldigd met een tarief van € 85 per uur. Een ta-

rief van € 85,- ligt licht onder de gemiddelde uurprijs van een DBC. Grote schommelingen bij de nacalculatie 

worden hiermee voorkomen. 
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Informatie 

Jeugdhulpaanbieder neemt de informatieverplichtingen, zoals vastgelegd in de Nadere regeling Gespeciali-

seerde GGZ (NR/CU-548) van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of de opvolger daarvan, in acht. 
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Annex 2 Ontwikkelagenda GGZ Forensische jeugdpsychiatrie klinisch (art.4 Over-

eenkomst) 
 

Algemeen 

Dit document maakt onderdeel uit van de raamovereenkomst voor de zorgfunctie GGZ Forensische jeugd-

psychiatrie klinisch. In dit document zijn afspraken vastgelegd tussen de VNG en de aanbieders(s) van GGZ 

Forensische jeugdpsychiatrie klinisch over het gezamenlijk uitdenken, uitwerken en implementeren van 

transformatiemogelijkheden voor de betreffende zorgfunctie. Het gaat hierbij om bindende afspraken tussen 

VNG en de aanbieder(s) die gelden gedurende de looptijd van de raamovereenkomst. 

 

Karakter van de ontwikkelagenda 

Als onderdeel van de raamovereenkomst zijn afspraken gemaakt voor de levering van hulp en ondersteu-

ning. In het Programma van Eisen, dat eveneens onderdeel uitmaakt van de raamovereenkomst, is de in-

houd van deze hulp vastgelegd.  

De VNG als vertegenwoordiger van gemeenten en de aanbieder(s) vinden het van belang om gedurende de 

raamovereenkomst vernieuwing door te voeren die aansluit bij de uitgangspunten van het nieuwe jeugdstel-

sel. De vernieuwing kan verschillende doelen dienen. Te denken valt aan het verbeteren van de inhoud van 

de hulpverlening, het versterken van de keten, het verbeteren van de aansluiting tussen de (leef)omgeving 

van de cliënt en de hulpverlening, het verkorten van een eventuele opname of hulptraject, het zorgen voor 

een betere aansluiting tussen zorgvraag en zorgaanbod, verbeteren van de nazorg, het verlagen van de 

kosten en verminderen van administratieve lasten.  

De afspraken die de VNG en de aanbieder(s) maken kunnen een verschillend karakter hebben. Het kan 

gaan om een pilot om bijvoorbeeld een nieuwe manier van werken te introduceren, het uitvoeren van een 

onderzoek, het onderzoeken van een andere vorm van samenwerken of ketenoptimalisatie of meewerken 

en meedenken over vernieuwing en innovatiemogelijkheden. Per zorgfunctie en/of te maken afspraak kun-

nen de afspraken in de ontwikkelagenda er anders uit zien.  

De VNG en de aanbieder(s) maken voorafgaand aan de inwerkingtreding van de raamovereenkomst af-

spraken over de thema’s die onderdeel uitmaken van deze ontwikkelagenda en hoe zij invulling gaan geven 

aan deze afspraken. Gedurende de looptijd van de overeenkomst monitoren de VNG en de aanbieder(s) of 

de uitvoering van deze afspraken nog in lijn is met de inhoud van de ontwikkelagenda. Indien uit de monito-

ring volgt dat er onvoldoende vooruitgang wordt geboekt, kunnen de VNG en de aanbieder(s) gezamenlijk 

afspraken maken om de vastgelegde thema’s anders in te vullen, thema’s van de ontwikkelagenda af te ha-

len of nieuwe thema’s toe te voegen.  

Mocht gedurende de looptijd van de raamovereenkomst blijken dat aanvullende afspraken tussen de VNG 

en de aanbieder(s) nodig zijn, dan treden zij in overleg over de eventuele aanpassing van de raamovereen-

komst, de ontwikkelagenda of daaraan gerelateerde documenten. Aanpassing is alleen mogelijk als beide 

partijen hiermee instemmen. 

In beginsel ontvangt de aanbieder geen vergoeding voor het meewerken aan de ontwikkelagenda, tenzij de 

VNG met de aanbieder hierover separate afspraken maakt en vastlegt.  

Inhoud van de ontwikkelagenda  

 

De VNG en de aanbieder(s) zijn de volgende ontwikkelagenda overeen gekomen: 

Afspraken die gelden voor alle aanbieders: 

- Onder regie van gemeente georganiseerde toegang partner bij complexe casussen: In ge-

meenten wordt, met allerlei variatiemogelijkheden, toegang en eerstelijns zorg ingericht. Professio-
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nals in deze teams zijn aanspreekbaar op complexe casussen van aanbieders, vooral om de ver-

binding te leggen met andere hulpverleners in het kader van ‘1-gezin, 1-plan, 1-regisseur’ en om 

afspraken te maken over vervolg na afloop van de door de aanbieder geboden zorg.   

- Jeugdige en of zijn ouder regie over de zorg: Het uitgangspunt is dat de jeugdigen en hun gezin 

zelf de regie hebben over de hulpverlening of ondersteuning. Zij krijgen daartoe alle relevante in-

formatie over bijvoorbeeld de verschillende hulpverleningsmogelijkheden en de effecten die daar-

van verwacht worden. In die situaties waarbij ouders niet in staat zijn goede beslissingen te ne-

men, wordt er gehandeld vanuit het belang van het kind of de jongere. 

- Doorbreken van de keten van achtereenvolgende derdelijns zorg. Als derdelijns zorg goed 

functioneert, is het een tijdelijke inzet van noodzakelijke specialistische zorg met als doel dat jeug-

dige weer terugkeert in het gezin en op school of al dan niet in combinatie met beperkte hulp ter 

ondersteuning bij de participatie. Voorkomen moet worden dat een keten van derdelijns zorg ont-

staat die naar elkaar doorverwijst. Gemeenten zullen hier als opdrachtgever op sturen. De aanbie-

der is beschikbaar om met de VNG na te denken over duurzame inrichting van sectoroverstijgende 

derdelijns zorg voor jeugd 

- Deelname aan innovatie, verbinding met wetenschap: Aanbieders zorgen voor kennis- en vak-

ontwikkeling en professionalisering van hun personeel en maken daarbij gebruik van landelijk be-

schikbare middelen voor innovatie. De VNG gaat er van uit dat interventies wetenschappelijk zijn 

getoetst op effectiviteit, of dat onderzoek wordt verricht om effectiviteit te toetsen. Aanbieders stel-

len regionaal hun kennis ter beschikking aan de tweede lijn, waardoor ze zich binnen het raamcon-

tract kunnen beperken tot ‘last-resort’ zorg. 

- Verkorting van de duur van intramurale zorg: Aanbieders streven naar verkorting van de duur 

van intramurale zorg, zeker wanneer de gemiddelde duur nu meer dan een jaar is.  

- Borgen van aansluiting -18 +18: De ontschotting die in de Jeugdwet is geregeld voor zorg en be-

geleiding van jongeren onder de 18, heeft als consequentie dat een goede aansluiting vanaf 18 

jaar niet vanzelfsprekend is. VNG en aanbieders wisselen uit hoe die aansluiting in de praktijk 

functioneert en of (aanvullende) afspraken nodig zijn om die aansluiting te verbeteren. 

Ontwikkelagenda specifiek voor GGZ 

Aanbieders ontwikkelen e-health oplossingen om laagdrempelig zorg te bieden, kosteneffectiever te werken 

en de behandeldoelen te ondersteunen. 

Ontwikkelagenda specifiek voor GGZ Forensische jeugdpsychiatrie klinisch 

 

In de transformatie van de jeugdzorg speelt preventie een belangrijke rol.  Bij preventie is (vroeg-

)signalering en opsporing van groot belang. Door kindermishandeling in een zo vroeg mogelijk stadium aan 

te tonen of uit te sluiten kan op meerdere sporen (zowel zorg als waarheidsvinding) snel en adequaat ge-

handeld worden. Dit betekent een evidente besparing van leed bij kinderen en jeugdigen. Hiermee  wordt 

tevens een besparing van onder meer medische kosten en van jeugdpsychiatrische kosten bereikt. Foren-

sisch medisch onderzoek vormt dus de schakel tussen de signalering van kindermishandeling en seksueel 

misbruik enerzijds en de aanpak of behandeling anderzijds 

 

Door het delen van kennis en expertise binnen het netwerk van samenwerkende partners vindt behalve di-

agnostiek een belangrijke kennis - en kwaliteitsontwikkeling plaats. De dienstverlening kan beschikbaar 

worden gesteld in alle samenwerkingsverbanden zoals de Centra Seksueel Geweld en Family Justice Cen-

ters. 

 

 


