Factsheet Betaalovereenkomst
Toelichting
Vanaf 1 januari 2022 gaan de nieuwe contracten voor aanbieders van specialistische jeugdhulp in de
Segmenten B, C en V van start. Hiermee is binnen de regio een ruim pallet aan specialistische
ondersteuning gecontracteerd.
Daarnaast bestaat binnen de regio het instrument van de Individuele Betaalovereenkomst (BOK,
IBO). De BOK is een maatwerk-toewijzing op cliëntniveau, die in principe in twee situaties wordt
ingezet:
1. Om de uitvoering van een ondersteuningstraject toe te wijzen aan een aanbieder die niet via
de regionale aanbestedingsprocedure is gecontracteerd.
2. Om bij een wel regionaal gecontracteerde aanbieder een aanvullend traject toe te wijzen,
wanneer de kosten van de aanvullende hulp, niet vanuit het reguliere contract kunnen
worden gefinancierd. Dit gebeurt sporadisch bij jeugdigen waarvan de kosten zo hoog zijn,
dat ze niet binnen het bestaande financieringsstelsel kunnen worden opgevangen.
Vanouds bestaat de lijn binnen de regio Zaanstreek-Waterland om terughoudend om te gaan met de
toewijzing van BOK’s, omdat:
 Juridisch gezien een BOK al snel in strijd is met het aanbestedingsrecht, omdat een toewijzing
wordt onthouden aan een formeel gecontracteerde partij die de ondersteuning ook had
kunnen uitvoeren.
 De BOK een extra administratief pad betreft, dat naast de reguliere administratie van
specialistische jeugdhulp loopt, met alle consequenties voor toewijzings- en
betaalprocedures, monitoring en verantwoording van dien.
Om de toewijzing van BOK’s beperkt te houden, zijn regionaal een aantal beleidsregels afgesproken.
Beleidsregels
Uitgangspunt is dat de uitvoering van een specialistisch ondersteuningstraject wordt toegewezen aan
aanbieders die zijn gecontracteerd in segment B, C en/of V. In een beperkt aantal gevallen kan een
specialistisch ondersteuningstraject via een BOK worden toegewezen. Hiervoor gelden de volgende
regels.
Toewijzing via een BOK aan een niet regionaal gecontracteerde aanbieder is mogelijk, wanneer:
 De rechtbank de uitvoering van een ondersteuningstraject specifiek heeft toegewezen aan
een aanbieder die niet is gecontracteerd.
 Er sprake is van zorgcontinuïteit, en een in de periode voor 1-1-2022 afgegeven BOK moet
worden verlengd. Om zorgcontinuïteit te garanderen, kan een nieuwe BOK worden
aangegaan.
Een nieuwe BOK kan niet worden aangegaan, wanneer de betreffende aanbieder bij deze
aanbesteding alsnog voor de betreffende ondersteuning is gecontracteerd. Indien de
aanbieder wel alsnog is gecontracteerd, dient de BOK te worden beëindigd. Het traject wordt
omgezet naar een passende productcode binnen het regionale contract van de aanbieder
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Er sprake is van zorgcontinuïteit in het kader van het woonplaatsbeginsel.
Er sprake is van aanbod dat niet door gecontracteerde partijen kan worden geboden.
Er sprake is van een inhoudelijk hiaat in het gecontracteerde aanbod.

Toewijzing van een BOK bij de hiervoor genoemde uitzonderingen is niet mogelijk, wanneer:
 De reden voor een BOK voort komt uit een wachtlijst bij een gecontracteerde aanbieder.
 De te leveren ondersteuning onderdeel is van een perceel waarvoor een aanbieder in de
beoordelingsfase van de aanbesteding op basis van kwaliteit is afgewezen voor verdere
deelname aan de aanbestedingsprocedure.
 Het contract van een aanbieder niet definitief is gegund of is ontbonden als gevolg van de
uitkomst van een BIBOB-onderzoek.
 De overeenkomst van een aanbieder is ontbonden vanwege wanprestatie dan wel fraude
dan wel andere gevallen, zoals bepaald in de Raamovereenkomst Jeugd, daarop van
toepassing zijnde Algemene inkoopvoorwaarden en aanbestedingsdocumenten dan wel de
aanbieder in verzuim is jegens de gemeente.
Hardheidsclausule
Het staat iedere gemeente vrij om van deze regels af te wijken, wanneer onverkorte toepassing van
deze regels leidt tot het niet kunnen bieden van passende ondersteuning aan een jeugdige/gezin.
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