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DEZE OVEREENKOMST VOORZIENING HULP BIJ HET HUISHOUDEN (de Vooaieningenovereenkomst)gaat in op

1 maart 20'13,

TUSSEN:

1. Gemeente Brummen, een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid gevestigd te Brummen (Gemeente),

voor deze overeenkomst op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de

burgemeester, de heer N.E. Joosten, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van

burgemeester en wethouders van '19 februari 20'13, BW13.0032/HW, en

2. Dienstverleners genoemd op bijlage 1.

De Voozieningenovereenkomst noemt Gemeente en Dienstverleners gezamenlijk PaÉijen en ook separaat van elkaar

een PaÉij.

De Voozieningenovereenkomst noemt Dienstverleners separaat Dienstverlener.

PARTIJEN NEMEN BIJ HET AANGAAN VAN DEZE OVEREENKOMST HET NAVOLGENDE IN OVERWEGING :

(A) Parlijen willen een Vooziening instellen zoals gedefinieerd in artikel 1.3 van de COB Overeenkomst.

(B) Partijen maken daartoe gebruik van artikel 9.1 van de tussen hen gesloten COB Overeenkomst.

(C) De ontbinding van deze Voozieningenovereenkomst niet leidt tot ontbinding van de COB Overeenkomst, maar

de ontbinding van de COB Overeenkomst leidt wel tot ontbinding van deze Voozieningenovereenkomst.

PARTIJEN VERKLAREN ALS VOLGT OVEREEN TE ZIJN GEKOMEN:

1. BEGRIPPEN

1.1 Cliënt: een inwoner van de Gemeente die toegang heeft tot de vooziening Hulp bij het huishouden. Voor het

verrichten van rechtshandelingen kan voor Cliënt optreden een wettelijk vertegenwoordiger.

1.2 COB overeenkomst: voorliggende Communicatie, Overleg en Besluitvormingsovereenkomst.

1.3 Spoedzorq: niet uitstelbare door een Gemeente geïndiceerde zorg, waarvan in principe alleen sprake bij

Cliënten met (éénouder)gezinnen met kinderen jonger dan 12jaar en bij Cliënten die ontslag krijgen uit het

ziekenhuis.

1.4 Zorqperiode: periode van vier weken, gelijk oplopend met de periodes zoals gehanteerd door het Centraal

Administratiekantoor (CAK) dat de eigen bijdrage regelingen uitvoert. Vervalt het gebruik van deze periodes,

dan sluiten Partijen aan op de nieuwe werkwijze van het CAK. ls geen nieuwe werkwijze aanwezig, dan

gebruiken Partijen de kalendermaand als termijn voor een Zorgperiode.

2. VOORWAARDEN WAARONDER BURGERS IN AANMERKING KOMEN VOOR DE VOOMIENING

2.1 Toeqanq: Cliënten die van een Gemeente een daartoe geldend publiekrechtelijk besluit ontvangen hebben

recht op toegang tot de Vooziening Hulp bij het huishouden.

2.2 lndicatie: de indicatie die ten grondslag ligt aan het Besluit vindt plaats op basis van uren.

2.3 Reqie: Cliënten ontvangen een Besluit als bedoeld in artikel 2.'1 voor de Vooziening Hulp bij het huishouden '1

als zij, of personen in de leeÍeenheid waarvan Cliënt deel uitmaakt, beschikken over alle hierna genoemde

regisserende vaardigheden. Cliënten ontvangen een Besluit als bedoeld in artikel 2.1 voor de Vooziening Hulp
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bij het huishouden 2 als zij, of personen in de leefeenheid waarvan Cliënt deel uitmaakt, niet beschikken over
alle hierna genoemde regisserende vaardigheden.

a. Cliënt kan afspraken maken met de hulp en met de Dienstverlener (0.a. planning vakanties, werktijden,

trldig afzeggen),

b. Cliënt kan toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden.

c. Cliënt kan een overeenkomst aangaan / tekenen en beëindigen.

d. Cliënt begnlpt de inÍormatie en de handreikingen van de Dienstverlener.

2.4 Aanvraag nieuw Besluit: ongeacht de verplichting voor Dienstverleners op basis van artikel 3.17 Cliënten te

attenderen op de eventuele (aangepaste) voortzetting van de dienstverlening, blijft de Cliënt zelf
verantwoordelijk voor het bewaken van de inhoud en looptijd van het Besluit. De verantwoordelrykheid voor het

aanvragen van een nieuw Besluit ligt te allen trlde bij de Cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger.

3. ACTIVITEITEN EN/OF PRESTATIES VAN DIENSTVERLENERS

SÍarÍ

3.1 Gebied: Dienstverleners krijgen van de Gemeente waar zij de Vooziening Hulp bij het huishouden willen

leveren de opdracht om binnen het gehele gebied van die Gemeente dat te doen.

3.2 Resultaten: Dienstverleners verrichten bij het uitvoeren van de Vooziening Hulp brl het huishouden activiteiten

en/of bereiken resultaten zoals omschreven in de binnen de Gemeente van toepassing zijnde Verordening Wet
maatschappelijke ondersteuning) Wmo. Cliënten zijn tevreden over de uitvoering van deze activiteiten of de

wijze van bereiken van resultaten. De CQ index van Dienstverleners, zoals genoemd in artikel 7.5, geldt als

aanvullend op het door de Gemeente jaarlrlks uit te voeren tevredenheidsondezoek.

3.3 Per Cliënt: Dienstverleners leveren per Cliënt de prestaties genoemd in artikel 3.2, afgestemd op de inhoud van

het in artikel 2.1 genoemde Besluit dat Cliënt ontvangt,

3.4 Besluit: Dienstverleners leveren alleen Hulp bij het huishouden aan een Cliënt op basis van een rechtsgeldig
gemeentelijk Besluit zoals genoemd in aftikel 2.1.

3.5 lnformatie aan Gemeente: Dienstverleners stellen informatie ter beschikking aan de Gemeente waarvan de

Gemeente de Cliënt kan voozien zodat deze een voorkeur kan aangeven voor één van de Dienstverleners

indien Cliënt zorg in natura wenst. Dienstverleners mogen informatiemateriaal aanleveren waarmee zij

onderscheidend vermogen aangeven (bijvoorbeeld zorg op basis van levensbeschouwelijke overtuiging).

3.6 Staft: een Dienstverlener start met de zorg in overleg met de Cliënt uiterlijk vijf werkdagen nadat de

Gemeentelijke aanmelding bij de Dienstverlener heeft plaatsgevonden of op een later tijdstip dat in overleg en

met goedkeuring van de Cliënt is afgesproken. De termijn staÍ op datum dat de Dienstverlener van een daartoe

bevoegd persoon van de Gemeente een melding ontvangt per email. Als de Dienstverlener de Cliënt niet

binnen viif werkdagen kan helpen is sprake van een wachttijd, tenzij Cliënt zelf kiest voor een starldatum die

niet binnen de genoemde termijn ligt.

3.7 Wachttiid: Dienstverleners die te maken krijgen met wachttijd wegens vakantie oÍ ziekte en tijdehlk de Hulp bij

het huishouden niet kunnen leveren, zoeken naar een gelijkwaardige oplossing voor het inzetten van

zorgverleners. Zij informeren direct de Gemeente hierover per email. Een gelijkwaardige oplossing houdt in dat

de Cliënt van de geïndiceerde zorg wordt voozien indien deze dat wenst. Indien Cliënt vrijwillig wil wachten

totdat zorg geleverd kan worden venruacht de Gemeente van de Dienstverlener geen verdere actie.

3.8 Oplossinq wachttiid: Dienstverleners verlenen steeds hun medewerking aan de in artikel 4.4 opgenomen

handelingen als zr1 bij wachttijden na vijf werkdagen geen gelijkwaardige oplossing vinden. Zij dragen ook de

volledige kosten voor het bereiken van een gelijkwaardige oplossing, zoals bijvoorbeeld de inzet van

medewerkers van andere organisaties.

3.9 Spoedzorq: een Dienstverlener start binnen 48 uur als sprake is van Spoedzorg. In afwijking van adikel 3.4
geldt dat een dienstverleningsopdracht vanuit de Gemeente per email en vervolgens de levering door
Dienstverlener betalingsverplichtingen doet ontstaan bij de Gemeente. Een Besluit volgt dan ook pas achteraÍ
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Indien niet direct aanwezig. Ook als een Besluit achterwege blijft heeft de Dienstverlener recht op betaling van
geleverde diensten op basis van de genoemde dienstverleningsopdracht.

Cliënt

3.10 Zorgovereenkomst: Dienstverleners leggen alle relevante specifieke afspraken inzake de zorg en de
zorgverlening vast in een Zorgovereenkomst met de Cliënt. De Zorgovereenkomst maken Dienstverleners op in
tweevoud waarna Dienstverlener en Cliënt ondeftekenen. Onderlekening van de Zorgovereenkomst moet
plaatsvinden door Cliënt, door een door Cliënt aangewezen persoon op basis van volmacht of, in geval van
handelingsonbekwaamheid, een wettelijk vertegenwoordiger. De looptijd van de Zorgovereenkomst is gelijk aan
de looptijd van het laatst afgegeven Besluit voor de betreffende Cliënt. Tussentijdse opzegging van de
Zorgovereenkomst door Cliënt of Dienstverlener blijft mogelijk.

3.11 Informatie aan Cliënt: Dienstvedeners leveren bij aanvang van de zorgverlening aan de Cliënt, de Cliënt in ieder
geval de volgende informatie in begnlpelrlk Nederlands:

(a) de Zorgovereenkomst;

(b) de wijze van uitvoering van de hulp;

(c) het afzeggen van de hulp;

(d) het weigeren en stopzetten van de hulp;

(e) ARBO richtlijnen voor de inzet van hulpen zodat de Cliënt duidel4k weet wat deze wel of niet van de hulp
mag venruachten;

(f) klachtenregeling in overeenstemming met de Wet Klachtrecht CIiënten in de Zorgsector;

(g) een algemeen telefoonnummer, een e-mailadres en een spoedtelefoonnummer voor snelle en adequate
ondersteuning in noodsituaties.

3,12 Afzeqqen: Dienstverleners mogen uren naar eigen inzicht in rekening brengen bij de Cliënt als deze niet trldig

afspraken afzegt. Dienstverleners kunnen zelf in hun algemene leveringsvoonruaarden of de Zorgovereenkomst
bepalen wat zij verstaan onder "niet tijdig".

3.13 Wisselen hulp: Dienstverleners bieden Cliënten de mogelijkheid bijontevredenheid en met opgaaf van redenen
binnen een termijn van vier weken een andere hulp toegewezen te krijgen, onverlet de keuze van Cliënt om tot
opzegging van de Zorgovereenkomst met de Dienstverlener over te gaan en te kiezen voor een andere
Dienstverlener

Personeel en protocollen

3.14 Personeel: Dienstverleners zetten bij het uitvoeren van de Vooziening Hulp bij het huishouden alleen
personeel in dat aantoonbaar beschikt over de gangbare competenties en vaardigheden die nodig zijn om de
resultaten genoemd in artikel 3.2 te bereiken. Zowel de medewerkers in vaste dienst als de medewerkers in

tijdelijke dienst dienen te beschikken over deze competenties en vaardigheden. Gangbare competenties en

vaardigheden worden afgeleid van de functieprofielen opgenomen in de geldende CAO VVT.

3.15 Leqitimatie: zowel vaste, tijdelijke als ingehuurd medewerkers moeten zich aan de Cliënt als medewerker van
die Dienstverlener kunnen legitimeren.

3.16 Protocollen: Dienstverleners zijn toegerust voor het continu en kwalitatieÍ leveren van verantwoorde Hulp bij het
huishouden, Het staat Dienstverleners vrij hiervoor protocollen te hanteren voor zover deze inhoudelijk geen

afbreuk doen aan deze Voozieningenovereenkomst. Als deze protocollen wettelijk zijn voorgeschreven,

hanteert de Dienstverlener deze per definitie.

3.17 Aanvraaq nieuw Besluit: Dienstverleners attenderen Cliënten op de eventuele (aangepaste) voortzetting van de
dienstverlening, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de Cliënt voor het bewaken van de inhoud en

looptijd van het Besluit. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van een nieuw Besluit ligt te allen tijde bU

de Cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Administratie

3.18 Vezamelbestand: Dienstverleners beschikken voor de aanlevering van een digitaal vezamelbestand over een
systeem dat tenminste de in artikel 7 genoemde productiegegevens aan Gemeente kan leveren in XML-
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opmaak. Dit systeem moet minstens de mogelijkheid hebben een interface tot stand te brengen met het digitaal

systeem van het CentraalAdministratie Kantoor (CAK) (in verband met gegevensuitwisseling via het CAK).

3.19 Eiqen biidrage: Dienstverleners genereren en leveren de relevante gegevens op cliëntniveau om de eigen

bijdrageregeling van Gemeente op juiste wijze te kunnen laten uitvoeren, waarbij Dienstverleners rekening

houden met de rol en de eisen van het CAK in deze. Tegelijk met het maken van de Íacturen leveren de

Dienstverleners gegevens aan bij het CAK voor de vaststelling van de eigen bijdrage. De Dienstverleners

leveren binnen achtentwintig dagen na afloop van iedere Zorgperiode de gegevens aan bij het CAK volgens de

eisen zoals die door het CAK worden gesteld. De termijn voor het aanleveren van correcties bij het CAK is '12

weken na afloop van de betreffende Zorgperiode. Er mag geen verschil zijn tussen de gegevens voor het

maken van de factuur en de gegevens aan het CAK.

3.20 Social Return: de Dienstverleners verbinden zich ertoe, als zij bij het uitvoeren van deze Vooziening in een

kalenderjaar een hogere omzet behalen dan € 200,000,00, zij een bedrag van 5% van die omzet boven de

€ 200.000,00 besteden aan:

(a) lonen ten behoeve van de inzet van werklozen;

(b) leer/werkplekken in het kader van de beroepsbegeleidende leenrveg (bijv. VMBO, VSO en MBO);

(c) lonen ten behoeve van gerechtigden Wet Sociale Werkvoozieningen (WSW),

(d) lonen ten behoeve van mensen met een gemeentelijke uitkering (Wwb, IOAW ,IOAZ)',

(e) lonen ten behoeve van mensen met een niet gemeentelijke uitkering (Wajong, WAO, WlA, WW);

(f) lonen ten behoeve van Inburgeraars (Wl),

voor zover de Dienstverlener beschikt over vacatureruimte en potentiele kandidaten geschikt zijn dan wel

geschikt te maken zijn voor bij Dienstverlener uit te voeren functies.

3.21 Profielen Social Return: De Dienstverlener stuurt op aanvraag van de Gemeente voor het presteren van artikel

3.20 aan de Gemeente als bewijslast een planning en/of profielen van kandidaten toe. In de planning en/oÍ

profielen neemt de Dienstverlener de aard van de werkzaamheden op en de mate waarin zij de kandidaten

gaat inzetten, uitgedrukt in mensuren. Het staat Dienstverlener vrij de mensuren in te zetten op projecten en/of

werkzaamheden die niet direct verband houden met het verrichten van uitvoerende werkzaamheden in het

kader van deze Vooziening.

4.

4.1

ACTIVITEITEN EN/OF PRESTATIES VAN DE GEMEENTE

Verwiizinq: de Gemeente verplicht zich de Cliënten, die een Besluit ontvangen op basis van artikel 2.1, te

verwijzen naar alle Dienstverleners waarmee zij een overeenkomst heeft afgesloten, indien deze Cliënten

kiezen voor een vooziening in natura.

lnformatie aan Cliënt: de Gemeente vooziet de Cliënt van informatie verkregen van de Dienstverlener op basis

van artikel 3.5 zodat deze een voorkeur kan geven voor één van de Dienstverleners indien Cliënt zorg in natura

wenst.

Gunninq: de Gemeente gunt één van de Dienstverleners een opdracht tot het leveren van Hulp bij het

huishouden aan een Cliënt, als de Cliënt de Gemeente te kennen geeft van de diensten van die specifieke

Dienstverlener gebruik te willen maken. In het geval een Cliënt geen keuze maakt of wil maken, dan gunt de

Gemeente de opdracht aan de Dienstverlener met het laagste uudarief

Oplossen wachttiid: de Gemeente kan zelf partijen benaderen, indien een Dienstverlener bij een situatie waarin

een wachttijd bestaat na vijf werkdagen geen gelijkwaardige oplossing vindt zoals beschreven in artikel 3.7. Dit

om de Cliënten op de wachtlrjst toch in zorg te nemen door de inzet van medewerkers van andere partijen, al

dan niet aangesloten bij deze overeenkomst. De Gemeente zal altijd eerst andere Dienstverleners die de

Vooziening uitvoeren benaderen. Pas als geen enkele Dienstverlener over de benodigde capaciteit beschikt,

zal zij partijen benaderen die niet deelnemen aan de Vooziening. Als de Gemeente gebruik maakt van de

diensten van een andere Dienstverlener aangesloten bij deze overeenkomst, dan stuurt die Dienstverlener zijn

factuur direct naar de Gemeente. Als de Gemeente gebruik maakt van een partij die niet is aangesloten bij

4.2

4.3

4.4
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deze overeenkomst, dan verlopen de facturen via de Dienstverlener die tijdelryk de zorg niet zelf kan leveren. In
geen geval is dan sprake van onderaanneming.

4.5 Inspanninq: de Gemeente verplicht zich jegens de Dienstverleners de Vooziening Hulp bij het huishouden te
realiseren en hierbij zich in alle opzichten te houden aan alle voonrvaarden zoals opgenomen in deze
overeenkomst.

4.6 Social Return: om de Dienstverlener te laten presteren conform 3.20 en 3.21 nag de Gemeente vragen of de
Dienstverlener bekend is met potentieel geschikte kandidaten. Kandidaten kunnen bij de Dienstverlener een
dienstverband venruerven of detacheringsbedrijven kunnen hen op detacheringbasis plaatsen. Op het moment
van inzet in het arbeidsproces beschikken kandidaten in beperkte mate over vakbekwaamheid.

5, KRITISCHE SUCCESFACTOREN

5.1 Succesfactoren: Gemeente en Dienstverleners komen overeen dat zijdeze Vooziening als succesvol
beschouwen als geen van de kritische faalfactoren zoals opgenomen in artikel 6. zich voordoen en als de
volgende kritische succesfactoren zich voordoen:

(a) Cliënten ontvangen de juiste compensatie en uiten hun tevredenheid hierover met minimaal een gemiddeld

cijfer 8 in de tevredenheidsondezoeken van toepassing op deze Vooziening bij zowel Gemeente als
Dienstverleners;

(b) mantelzorgers krijgen voldoende ondersteuning en uiten hun tevredenheid hierover met minimaal een
gemiddeld cijÍer 8 in de tevredenheidsondezoeken bij zowel Gemeente als Dienstverleners;

(c) de Gemeente kan de Voorziening budgetneutraal uitvoeren;

(d) de Dienstverleners kunnen de Vooziening uitvoeren op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze;

(e) de Gemeente kan personen behorend tot de doelgroepen als benoemd onder 3.22 aandragen om in te
laten instromen bij Dienstverleners in de uitvoering van werkzaamheden zowel direct als indirect gelinkt
aan deze Voozieninq.

6. KRITISCHE FAALFACTOREN

6.1 FaalÍactoren: Gemeente en Dienstverleners komen overeen dat zij deze Vooziening in ieder geval inhoudelijk
opnieuw zullen bespreken en eventueel aanpassen bij de volgende kritische faalfactoren:

(a) een overbelasting van mantelzorgers aantoonbaar veroozaakt door de Vooziening "Hulp bij het
huishouden". Aan te tonen door welke partij dan ook;

(b) gedwongen ontslagen bij Dienstverleners, aantoonbaar veroorzaakt door de Vooziening "Hulp bij het
huishouden". Aan te tonen door welke paftij dan ook;

(c) een belemmering op de markt voldoende gekwalificeerd personeel te vinden, aantoonbaar veroozaakt
door de inhoudelijke bepalingen van deze Vooziening;

(d) een aantoonbare relatieve stijging in klachten van meer dan2.5o/o per jaar per'1 januari2013 ten opzichte
van de voorgaande contractperiode 2009 - 2012 met betrekking tot "Hulp bij het huishouden", ongeacht of
de klacht gegrond is;

(e) een aantoonbare relatieve sttlging in juridische procedures van meer dan 2.5o/o per jaar per '1 januari 20'13

ten opzichte van de voorgaande contractperiode 2009 - 2012 met betrekking tot "compensatie", ongeacht
of een rechter uiteindelijk de Cliënt in het gelr.lk stelt;

(0 een aantoonbare relatieve strlging van meer dan 5% in de productie van de Vooaiening ten opzichte van
de toe- of afname middelen die de Gemeenten ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van de
Voozienino.
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WIJZE VAN MONITOREN VAN ACTIVITEITEN EN/OF PRESTATIES

lndicatie: Gemeente controleert op cliëntniveau of het aantal gedeclareerde uren de geldende indicatie vervat in

het Besluit niet overschrijdt. De Gemeente hanteert daarbij de regel dat over twee Zorgperiodes het aantal

gedeclareerde uren het maximum aantal geÏndiceerde uren niet mag overschrijden'

Klachten: Dienstverleners leveren elk jaar éénmaal een totaalrapportage van ontvangen klachten over de

Oienspertening naar aard en oorzaak,voor het eerst in januari 2014, inclusief een ovezicht van afwikkeling en

op basis van klachten getroffen maatregelen (eén en ander in lijn met de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector).

Controleverklarinq: de Dienstverlener levert ieder jaar vóor 1 april een specifiek voor de gemeente opgestelde

*rart-oordrg met bijbehorende controleverklaring, gericht op de juistheid en de rechtmatigheid van de

verantwoorde bedragen en prestaties.

CAK: Gemeente behoudt zich het recht voor te controleren of Dienstverleners gegevens later insturen naar het

CnX Oan achtentwintig kalenderdagen. Als dat het geval is brengt de Gemeente administratiekosten in conÍorm

artikel 8.5.

Ce-index: Dienstverleners leveren elke twee jaar het cijíer dat zij ontvangen op basis van het eigen

Cliënttevredenheidsondezoek aan de Gemeente (CQ-index). Dit cijfer moet minimaal voldoende zijn in het

kader van hetgeen opgenomen in artikel 3'2.

Social Return: Dienstverlener toont aan te voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn met alle^ betrokken

o6rtry.r,i112ndidaten, Dienstverlener en eventueel detacheringsbedrijven) in het kader van 3.20 en3'21. Indien

de Dienstverlener de verplichtingen uit SRI niet nakomt, houdt de Gemeente zich het recht voor naar rato van

het aantal mensuren dat zij moeit plaatsen betalingen in te houden op de waarde van het contract' Deze

inhouding vindt niet plaats indien buiten de schuld van de Dienstverlener om de beoogde inzet van kandidaten

niet lukte] De bewijsiast hiertoe rust te allen tijde bij de Dienstverlener. lndien de Dienstverlener werkt met

onderaannemen óli1tt zij als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de toepassing van SRl.

WIJZE VAN FINANCIEREN EN BETALEN

UurtarieÍ: de Gemeente betaalt de Dienstverleners een met hen overeen te komen en separaat bij deze

Voooiening bij te voegen uurtarief voor Hulp bij het huishouden 1 en een uurtarieÍ voor Hulp bij het huishouden

2. De tarieien'zijn opgenomen op bijlage 1, Deze tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten. De Gemeente

past jaarlijks, voór hei eerst per i lanuari 2014, een inflatiecorrectie toe gebaseerd op basis van de

overtreiOs'nilOrage in de arbeidsko'stenontwikkeling (OVA) zoals de Nederlandse Zorgautoriteit deze definitief

vaststelt in november van het voorafgaande jaar (dus de correctie voor 2014 is vastgesteld in november 2013,

die voor 2015 in november 2014, etcetera).

Testcase: partijen kunnen besluiten een testcase te starten waarbij zij een andere financieringsvorm

overeenkomen dan verwoord in artikel 8.1.

Betalinqstermiin: de Gemeente betaalt de íacturen van de Dienstverleners binnen dertig kalenderdagen. Een

.ontr.de op p6theid en volledigheid vindt altijd plaats. Gemeente zet facturen en databestanden die regels

bevatten die niet akkoord zijn ii de wacht en betaalt deze pas als Dienstverlener correcte factuurregels heeft

aangeleverd.

Factuurreqels: Dienstverleners factureren op basis van de afspraken tussen Huishoudelijke hulp en Cliënt

b'1,ngr h.t fl.dicatie)Besluit. Facturatie vindt plaats met eenheden van vijftien minuten, tenzij de Gemeente

gebruik maakt van een producttarief zoals genoemd rn artikel 8.2. ls het aantal uren meer dan geÏndiceerd dan

Ë íacturering alleen mogelijk bij voorafgaande schriftelijke toestemming voor het leveren van meer uren door de

Gemeente.

Administratiekosten/Boete: Dienstverleners leveren totaalfacturen op papier aan en digitaal een

vezamelbestand metïárin bij de Gemeente op te vragen gegevens, Voor alle facturen en databestanden

geldt dat deze altijd per Zorgperiode moeten worden aangeleverd. De Zorgperiodes bestaan uit

áchtereenvolgend-e periodei'van in ieder geval vier weken en lopen gelrlk op met de door het CAK gehanteerde

periodes. Indlen het CAK overstapt van zorgperiodes naar andere periodes, bijvoorbeeld maanden, dan

stappen Gemeenten en Dienstverleners over op deze nieuwe periodes.

7.4

/.o

7.2

7?

8.4

8,

8.1

8.2

a?

8.5
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Facturen/databestanden moeten binnen 4 weken na afloop van een Zorgperiode worden ingediend. Op
facturen en databestanden die later dan vier weken na afloop van de Zorgperiode worden ingediend worden
administratiekosten in rekening gebracht van 5% van het factuurbedrag. Op facturen/databestanden over die
later dan acht weken na afloop van de Zorgperiode worden ingediend worden administratiekosten in rekening
gebracht uan 10o/o van het factuurbedrag. De boetebedragen worden op de factuur in mindering gebracht.
Facturen die later dan twaalf weken na afloop van een Zorgperiode worden ingediend worden niet meer in

behandeling genomen, tenzij de Dienstverlener binnen zes weken na de eigenlijke factuurdatum, in overleg is
getreden met de Gemeenten inzake mogelijke problemen met de facturatie.

9. LOOPTIJD

9. 1 Looptiid: deze overeenkomst, en dus de Vooziening die zij regelt, heeft een looptijd van 1 maart 201 3 tot en
met 31 december 2020. Deze overeenkomst kent daarmee een looptijd van zeven jaar en tien maanden.

L2 Opzeqqen: een Gemeente of een Dienstverlener kan deelname aan deze overeenkomst schriftelijk opzeggen,
waarbij deze een termijn van zeven zorgperiodes in acht moet nemen. Als een Dienstverlener van deze
mogelijkheid gebruik maakt, treedt deze per direct in overleg met de resterende Partijen over de overname van
verplichtingen, zoals personeel en cliënten.

9,3 Toetreden: Dienstverleners kunnen alleen toetreden tot deze Vooziening en deze Vooziening uitvoeren als zij
deelnemen aan de voorliggende COB Overeenkomst.

10. OVERIGE BEPALINGEN

10.1 Onderaanneminq: meerdere Dienstverleners kunnen in combinatie of als hoofd- en onderaannemer een
verzoek tot deelname aan deze overeenkomst indienen. Indien Dienstverleners deelnemen aan de
overeenkomst als combinatie, dan dienen zij een zogenaamde penvoerder te hebben die door de andere leden
van de combinatie onherroepelijk en onvoonruaardelijk is gemachtigd hen te vertegenwoordigen.

10.2 Aansprakeliikheid: een combinatie moet na het ondertekenen van de overeenkomst hoofdelijke
aansprakelijkheid garanderen, bijvoorbeeld door de oprichting van een Vennootschap onder Firma.

10.3 Uitsluitinqscriteria: geen enkelcriterium genoemd in arlikel 5.1 van de COB Overeenkomst mag van toepassing
zijn op één of meer van de combinanten, in het geval van een combinatie, oÍ op de hoofd- noch de
onderaannemers. Voorls geldt dat de combinanten, in het geval van een combinatie, of de hoofd- en
onderaannemers gezamenlijk moeten voldoen aan het gestelde in artikel 5.2 en 5.3 van de COB
Overeenkomst.

10.4 ZZP: de constructie waarbíj een Dienstverlener gebruik maakt van zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers)
merken de Gemeenten aan als een constructie van onderaanneming. De Dienstverlener dient op vezoek van

de Gemeenten in dat geval te kunnen aantonen dat:

(a) cliënten in geen geval kunnen worden aangemerkt als werkgever;

(b) de ZZP'er beschikt over een geldige Verklaring Arbeidrelatie (VAR).

10.5 Personeel en ZZP: waar in deze overeenkomst wordt gesproken van "personeel" of van "medewerkers" geldt
dat daaronder ook wordt begrepen zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers). Dienstverleners die gebruik
maken uanZZP'ers om de Vooziening Hulp bijhet huishouden aan te bieden, kennen aldus dezelfde eisen
voor wat betreft deze ZZP'ers als Dienstverleners kennen voor wat betreft in te zetten oersoneel c.o.
medewerkers voor zover fiscaal toelaatbaar.

'10.6 Alqemene inkoopvoonruaarden: Op deze Voozieningenovereenkomst zijn de algemene inkoopvoonruaarden
van de Gemeente van toepassing. De algemene leveringsvoorwaarden van de Dienstverlener worden van de
hand gewezen. Op de Zorgovereenkomst tussen Cliënt en Dienstverlener kunnen wel algemene
leveri ngsvoorwaarden van Dienstverlener van toepassing zijn.
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