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Addendum <keuze>  

 Op de dienstverleningsovereenkomst Wmo 

 Op de dienstverleningsovereenkomst Wmo Beschermd 
Wonen 

 Op de overeenkomst Hulp bij het huishouden 2018 e.v. (ref.nr. 
VIA 2017051LK) 

 
 
De ondergetekenden: 

 
I. “Opdrachtgever”, als bedoeld onder I. op pagina 1 van de Dienstverleningsovereenkomst 

(hierna: DVO);  
 
en 

 
II. …………………, statutair gevestigd te ……….. en kantoorhoudende aan de 

………………(postcode) te ……….., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 
alleen/zelfstandig OF gezamenlijke bevoegde bestuurder(s); de heer/mevrouw/rechtspersoon 
…………., hierna te noemen: ‘Opdrachtnemer’; als bedoeld onder II. op pagina 1 van de DVO; 

 
hierna ook gezamenlijk te noemen “partijen”, 
 
Overwegende dat: 
 

- de VNG en het Rijk nadere afspraken hebben gemaakt over de continuïteit van financiering in het 
sociaal domein gedurende de coronacrisis;1 

- de opdrachtgevende gemeenten in de regio Maastricht Heuvelland aanbieders bij brief d.d. 2 april 
hebben geïnformeerd dat zij deze lijn volgen;2 

- deze afspraken en de nadere uitwerking hiervan door partijen worden vastgelegd in onderhavig 
addendum; 

- dit addendum integraal onderdeel uitmaakt van de oorspronkelijke overeenkomst < naam noemen>; 
- bij strijdigheid tussen het onderhavige addendum en de overige contractdocumenten het bepaalde 

in dit addendum prevaleert; 
 

Komen overeen als volgt: 

 
Artikel 1 Werkingssfeer en periode 
 

1 Dit addendum heeft betrekking op: 
o Dienstverleningsovereenkomsten Sociaal Domein Wmo Beschermd Wonen 
o Dienstverleningsovereenkomsten Sociaal Domein Wmo (Begeleiding Individueel en 

Begeleiding Groep) 
o De overeenkomsten Hulp bij het huishouden 2018 e.v. 

2 Dit addendum heeft betrekking op de periode van 1 maart 2020 tot 1 juli 2020.  
 

  

                                                           
1 https://vng.nl/nieuws/afspraken-met-rijk-over-continuiteit-financiering-sd 
2 <Bijlage brief> 
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Artikel 2 Omzetgarantie  

  
1 Ten behoeve van de instandhouding van de zorgcapaciteit komen partijen in de periode van 1 

maart 2020 tot 1 juli 2020 doorbetaling van een gegarandeerde maandomzet overeen, in 
combinatie met een afrekening op basis van eventuele minderkosten.  

2 De in lid 1 genoemde gegarandeerde maandomzet bedraagt het totaalbedrag van de op 1 
september 2020 rechtmatig gedeclareerde arrangementen of eenheden - op basis van de van 
toepassing zijnde onderliggende overeenkomst - in de maand februari 2020.  

3 Wanneer de gerealiseerde omzet op basis van de onderliggende overeenkomst per maand 
hoger ligt dan de in lid 2 genoemde omzetgarantie gelden de betalingsafspraken op basis van 
de onderliggende overeenkomst.  

 
Artikel 3  Administratie, declaratie en verantwoording 
 

1 Opdrachtnemer administreert en declareert op cliëntniveau de reguliere ondersteuning conform 
de afspraken in de onderliggende overeenkomst.  

2 Opdrachtnemer administreert daarnaast - separaat- de geleverde ondersteuning in een andere 
vorm (niet) passend bij de toewijzing, eveneens op cliëntniveau. 

3 Opdrachtnemer declareert cliënten waar ondersteuning als bedoeld in lid 2 heeft 
plaatsgevonden eveneens conform de afspraken in de onderliggende overeenkomst. Daarbij 
geldt dat uitsluitend cliënten waar in februari reguliere ondersteuning heeft 
plaatsgevonden hiervoor in aanmerking komen.  

4 Opdrachtnemer stelt in lid 1 en 2 genoemde administratie op eerste verzoek van opdrachtgever 
beschikbaar.  
  

Artikel 4  Minderkosten 
 

1 Opdrachtnemer informeert opdrachtgever onverwijld indien de gegarandeerde omzet van 
opdrachtnemer te hoog is vastgesteld in relatie tot de kosten van opdrachtnemer. De 
gegarandeerde maandomzet wordt met het bedrag aan minderkosten verlaagd.  

2 Onder minderkosten wordt verstaan: kosten die zich in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juli 
2020 ten gevolge van de coronacrisis niet hebben voorgedaan. (Bijvoorbeeld: reiskosten, niet 
uitbetaling 0-uren contracten enz.) 

3 Opdrachtnemer verklaart vóór 1 september 2020 - op basis van een door opdrachtgever 

opgesteld format - in hoeverre er in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juli 2020 minderkosten 
aan de orde waren. Hierbij dient opdrachtnemer tevens expliciet te verklaren in hoeverre hij een 
beroep heeft gedaan op landelijke ondersteuningsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld de tijdelijke 
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid.  

 
Artikel 5  Meerkosten  
 

1 Meerkosten betreffen de directe extra kosten:  
o die een zorgaanbieder maakt gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juli 2020 en; 
o die duidelijk het gevolg zijn van de coronamaatregelen van het Rijk, in het bijzonder het 

volgen van de richtlijnen van het RIVM en;  
o die onder reguliere omstandigheden niet gemaakt hoefden te worden en;  
o die noodzakelijk zijn om de gewenste zorg te kunnen blijven continueren die voldoen aan 

de RIVM-richtlijnen en;  
o die niet al op andere wijze zijn gecompenseerd, bijvoorbeeld via de in artikel 2 genoemde 

omzetgarantie.  
2 Een verzoek tot vergoeding van meerkosten dient vóór 1 september 2020 door opdrachtnemer 

te worden ingediend op basis van een door opdrachtgever voorgeschreven format. 
3 Verzoeken na deze datum worden door opdrachtgever niet meer in behandeling genomen en 

komen daarmee niet voor vergoeding als meerkosten in aanmerking.   
4 Meerkosten komen slechts voor vergoeding in aanmerking nadat opdrachtgever hiermee heeft 

ingestemd en voor zover deze passen binnen de door het Rijk hiervoor beschikbaar gestelde 
budgetten.  
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Artikel 6 Wijzigingen 

Opdrachtgever kan op basis van wetswijzigingen, de publicatie van Rijksregelingen, Richtlijnen of 
Handreikingen van de VNG of VWS besluiten de inhoud van dit addendum aan te passen. 
 
Artikel 7 Uitsluiting 
Opdrachtgever kan opdrachtnemer: 

- waarvan de integriteit (van de organisatie of het bestuur) ter discussie staat door een lopend 
fraude- of strafrechtelijk onderzoek; of 

- waarbij aantoonbaar ernstige twijfels bestaan over de betrouwbaarheid van de 
bedrijfsadministratie uitsluiten van deelname aan dit addendum. 

 
 

Aldus overeengekomen: 

 
Opdrachtgever 

 

Gemeente Maastricht 

Naam  

Functie  

Datum  

Handtekening  
 
 
 
 
 

 
Opdrachtnemer 
 

Bedrijfsnaam  

KvK-nummer  

AGB-code  

Naam tekenbevoegde persoon  

Handtekening tekenbevoegde persoon 

 

 

 

 

Dagtekening ondertekening  

 
 


