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“Was / Wordt” artikelen Overeenkomst 2.0 Kortdurend Verblijf 

 

Artikel 1.10 oud 

Partijen zullen alle geregistreerde (persoons-)gegevens die voor en gedurende de opdracht kenbaar 

worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de 

Wet bescherming persoonsgegevens verwerken. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zullen 

partijen in overleg met elkaar treden om nadere afspraken te maken over het verwerken van de 

persoonsgegevens. Partijen sluiten daartoe een Bewerkersovereenkomst, die als bijlage 1 

onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van deze Overeenkomst. 

 

Artikel 1.10 nieuw 

Partijen zullen alle geregistreerde (persoons-)gegevens die voor en gedurende de opdracht kenbaar 

worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de 

Wet bescherming persoonsgegevens verwerken. 

 

Toelichting 

Volgens de factsheet (zie onderstaande link) is er geen verwerkersovereenkomst nodig tussen de 

gemeente en aanbieder  in het kader van de uitvoering van een zorgverleningsovereenkomst. Zie 

hiervoor pagina 9 en 10 van de factsheet die op 14 maart 2017 is geplaatst. 

https://www.ibdgemeenten.nl/wp-content/uploads/2017/03/20170314-factsheet-

verwerkersovereenkomsten-v1.00-2.pdf.pagespeed.ce.smCsSEPlWq.pdf   

 

 

Artikel 1.11 lid 3 oud 

3.  Aanbieder is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid/bedrijfsaansprakelijkheid voor 

minimaal €2.500.000 per gebeurtenis. Daartoe kan Aanbieder op ieder moment aantonen dat hij 

voldoet door het overleggen van een gewaarmerkte kopie van de polis, plus de voorwaarden en 

bewijs van betaling. 

 

Artikel 1.11 lid 3 nieuw 

3.  De Aanbieder zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het 

uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van 

de Overeenkomst. 
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Toelichting 

Naar aanleiding van opmerkingen door aanbieders is de tekst aangepast. De nieuwe tekst is 

afkomstig uit de geldende inkoopvoorwaarden artikel 14.4.  

 

Artikel 2.5 lid 2 oud 

2.  De facturatie/declaratie start op de dag van aanvang levering maatwerkvoorziening 

begeleiding en eindigt conform bepalingen beëindiging individuele opdracht, bijlage 6, en wordt naar 

rato verrekend. 

 

Artikel 2.5 lid 2 nieuw 

2.  De facturatie/declaratie start op de dag van aanvang levering maatwerkvoorziening 

begeleiding en eindigt conform bepalingen beëindiging individuele opdracht, bijlage 6. 

 

Toelichting: 

Lid 2: Naar rato is niet van toepassing bij factureren in etmalen. Hierbij gaat het om werkelijk 

geleverde zorg en niet om resultaat financiering. De werkelijk afgenomen hoeveelheid etmalen mag 

door de aanbieder worden gefactureerd. 

 

Artikel 2.7 lid 2 oud 

2. Indien Gemeente informatie nodig heeft om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen, zal 

Aanbieder meewerken aan de digitale verstrekking hiervan. 

 

Artikel 2.7 lid 2 nieuw 

2.  Indien Gemeente informatie nodig heeft om aan wet en regelgeving en/of 

overheidsverplichtingen te kunnen voldoen, zal Aanbieder meewerken aan de digitale verstrekking 

hiervan. 

 

Toelichting 

Lid 2: N.a.v. opmerkingen in 2016 op dit artikel is deze nuance aangebracht met uiteindelijk doel de 

administratieve lasten te verlichten. 

  

Artikel 2.9 lid 1 oud 

1. Indien Gemeente het noodzakelijk acht overlegt Aanbieder, ten behoeve van de controle op 

de financiële rechtmatigheid van de bestedingen, alle door de Gemeente gevraagde  documenten, 

informatie en/of (accountants)verklaring conform het voor dat jaar geldende controleprotocol. De 
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productiecijfers dienen uiterlijk op 1 maart na afloop van het jaar waarop deze betrekking hebben en 

de controleverklaring en/of overige uitgevraagde documenten/informatie dienen uiterlijk op 1 april 

na afloop van het jaar waarop deze betrekking hebben aangeboden te worden aan de Gemeente 

waar ondersteuning is geboden. 

 

Artikel 2.9 lid 1 nieuw 

1. Indien Gemeente het noodzakelijk acht overlegt Aanbieder, ten behoeve van de controle op 

de financiële rechtmatigheid van de bestedingen, alle door de Gemeente gevraagde  documenten, 

informatie en/of (accountants)verklaring conform het voor dat jaar geldende controleprotocol. Als 

uitgangspunt hanteert de gemeente het landelijk controleprotocol dat door de gemeente kan 

worden aangepast.  De productiecijfers dienen uiterlijk op 1 maart na afloop van het jaar waarop 

deze betrekking hebben aangeboden te worden aan de Gemeente. De controleverklaring en/of 

overige uitgevraagde documenten/informatie dienen uiterlijk op 1 april na afloop van het jaar 

waarop deze betrekking hebben aangeboden te worden aan de Gemeente waar ondersteuning is 

geboden. 

 

Toelichting 

Lid 1:  Het artikel is verduidelijkt door aan te geven dat gemeenten in principe uitgaan van het 

landelijk controleprotocol maar dat zij zich het recht voorbehouden om dit protocol eventueel aan te 

passen. 

 

Artikel 3.4 lid 4 oud 

4. De in lid 1 van dit artikel genoemde vergoeding is vast tot en met 31 december 2016. Jaarlijks 

wordt op 1 september van ieder jaar de nieuwe prijs voor het komende jaar door Gemeente 

vastgesteld. Dit wordt vooraf in de COB besproken. Indien de Aanbieder niet akkoord gaat met dit 

tarief, wordt de overeenkomst automatisch opgezegd, waarbij de bepalingen van artikel 1.8 van 

kracht blijven. De Aanbieder wordt, gedurende de periode van 1 september tot uiterlijk 9 maanden 

hierna, vergoed tegen de tarieven van het afgelopen kalenderjaar. 

 

Artikel 3.4 lid 4 nieuw 

4.  De in lid 1 van dit artikel genoemde vergoeding is vast tot en met 31 december 2017. Jaarlijks 

vanaf 2018 worden de tarieven geïndexeerd met een maximum conform het CBS-indexcijfer voor de 

cao-lonen in de gezondheids- en welzijnszorg. De basis hiervoor vormt het jaarmutatiecijfer van de 

maand september van het jaar voorafgaand aan de prijsindexering.  De nieuwe tarieven worden 

afgerond op hele Euro’s (<0,50 cent wordt naar beneden afgerond en ≥0,50 cent wordt naar boven 
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afgerond). Jaarlijks voor 1 december communiceert de Gemeente de aangepaste tarieven die ingaan 

per 1 januari van het volgende jaar.  

 

Toelichting 

Lid 4: Vanwege de doordecentralisatie van Beschermd Wonen en de inhoudelijke samenhang met 

Begeleiding gaan de gemeenten vanaf 2020 met geobjectiveerde tarieven werken. Dan zullen ook de 

tarieven voor Kortdurend Verblijf geobjectiveerd worden. In de tussentijd blijven de huidige tarieven 

2017 onverkort van toepassing voor Kortdurend Verblijf, waarbij jaarlijks vanaf 1-1-2018 met het 

CBS-indexcijfer voor de cao-lonen in de gezondheids- en welzijnszorg geïndexeerd zal worden.  

 

Bijlage 9 nieuw 
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Datum laatst bijgewerkt: 1-1-2018

Gehanteerde berichten met code en status

Naam bericht Code iWmo 2.1 Omschrijving

WMO301 414 Toew ijzing Wmo-ondersteuning gemeente → zorgaanbieder

WMO302 415 Toew ijzing Wmo-ondersteuning Retour actief zorgaanbieder → gemeente  

WMO303-D 416 Wmo Declaratie actief zorgaanbieder → gemeente  

WMO304-D 417 Wmo Declaratie Retour actief gemeente → zorgaanbieder

WMO303-F 448 Factuur Wmo-ondersteuning Niet gebruiken, WMO303-D w ordt als factuur aangemerkt zorgaanbieder → gemeente  

WMO304-F 449 Factuur Wmo-ondersteuning Retour Niet gebruiken, WMO303-D w ordt als factuur aangemerkt gemeente → zorgaanbieder

WMO305 418 Start Wmo-ondersteuning actief zorgaanbieder → gemeente  

WMO306 419 Start Wmo-ondersteuning Retour actief gemeente → zorgaanbieder

WMO307 420 Stop Wmo-ondersteuning actief zorgaanbieder → gemeente  

WMO308 421 Stop Wmo-ondersteuning Retour actief gemeente → zorgaanbieder

WMO315 444 Verzoek om toew ijzing Wmo-ondersteuning nog niet actief zorgaanbieder → gemeente  

WMO316 445 Verzoek om toew ijzing Wmo-ondersteuning Retour nog niet actief gemeente → zorgaanbieder

Specifieke gegevens iWmo 2.1 m.b.t. de deelovereenkomst maatwerkvoorziening kortdurend verblijf 

Product-Categorie Product-code Omschrijving

Code 

eenheid

Omschrijving 

Eenheid

Omschrijving 

frequentie Maximaal te declaren 

4 04A04 Kortdurend verblijf : logeer/respijtzorg 14 Etmaal Maatw erk

Gemeente Gemeentecode

Bergeijk 1724

Best 753

Bladel 1728

Eersel 770

Oirschot 823

Reusel-De Mierde 1667

Veldhoven 861

* de te gebruiken frequentie is dus afhankelijk van de individuele indicatie per cliënt. Voorbeeld 1: als er bij beschikking 10 etmalen per jaar geindicieerd zijn dan dient dus de 
frequentie per jaar (code 5) gebruikt te w orden. Voorbeeld 2: als bij beschikking  1 etmaal per w eek geindiceerd is dient dus de frequentie per w eek (code 2) gebruikt te w orden.

Versie:

Status gemeente Veldhoven Bericht verzender → ontvanger

actief

Wordt bij 
beschikking per 
cliënt individueel 

bepaald*


