
Addendum behorend bij “Addendum bij een Zorgovereenkomst (uitsluitend voor 
gecontracteerde zorgaanbieders)” in het kader van Continuïteitsbijdrage regeling 
 (12072020) 
 
De ondergetekenden: 
 
1. De Zorgaanbieder ingevolge artikel A (de Zorgaanbieder); 
 
2. Alle zorgverzekeraars in het aanvraagformulier “Continuïteitsbijdrage” die met de 

Zorgaanbieder voor contractjaar 2020 een zorgovereenkomst hebben gesloten en voor wie 
namens hen – conform een rechtsgeldige mandaatregeling – Zorgverzekeraars Nederland dit 
addendum behorend bij het “Addendum bij een Zorgovereenkomst (uitsluitend voor 
gecontracteerde Zorgaanbieders) (het Addendum bij een Zorgovereenkomst)” zal 
ondertekenen en hierna in enkelvoud aan te duiden als: de Zorgverzekeraar; 

 
De Zorgverzekeraar en de Zorgaanbieder worden hierna gezamenlijk Partijen en ieder afzonderlijk 
Partij genoemd. 
 
OVERWEGENDE DAT: 
 

(A) Dit addendum op addendum zittend ziekenvervoer behorend bij het Addendum bij een 
Zorgovereenkomst verder wordt genoemd het Addendum op Addendum Zittend 
Ziekenvervoer. 

(B) Partijen reeds het Addendum bij een Zorgovereenkomst hebben gesloten in het kader van 
de maatregelen van het kabinet ter bestrijding van het coronavirus en de nasleep daarvan 
met de verwachting destijds dat deze maatregelen en de nasleep daarvan een bepaalde tijd 
zouden duren. Partijen stellen vast dat deze nasleep en de effecten van de coronacrisis 
langer zijn en komen daarom overeen in dit Addendum op Addendum Zittend 
Ziekenvervoer de looptijd van het Addendum bij een Zorgovereenkomst te verlengen. 

(C) Dit Addendum op Addendum Zittend Ziekenvervoer één geheel vormt met de 
Zorgovereenkomst en het Addendum bij een Zorgovereenkomst, welke bepalingen 
onverkort van toepassing blijven. In geval van strijdigheid van bepalingen in de 
Zorgovereenkomst en/of het Addendum bij een Zorgovereenkomst met bepalingen in dit 
Addendum op Addendum Zittend Ziekenvervoer, prevaleert het bepaalde in dit Addendum 
op Addendum Zittend Ziekenvervoer. 

(D) De in dit Addendum op Addendum Zittend Ziekenvervoer met hoofdletters aangeduide 
termen hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het Addendum bij een 
Zorgovereenkomst, tenzij anders bepaald in dit Addendum op Addendum Zittend 
Ziekenvervoer.  

 
Artikel A 
 
Het Addendum op Addendum Zittend Ziekenvervoer is van toepassing op de Zorgaanbieder die het 
aanvraagformulier Verlenging Continuïteitsbijdrage via het VECOZO Zorginkoopportaal 
aangeboden heeft gekregen1.  
 
  

 
1 Hoewel bij de totstandkoming van de lijst met zorgaanbieders, die het aanvraagformulier Verlenging 
Continuïteitsbijdrage via het VECOZO Zorginkoopportaal aangeboden hebben gekregen, de uiterste zorg is 
besteed, aanvaarden zowel VECOZO, Zorgverzekeraars Nederland als de zorgverzekeraars geen 
aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. 



Artikel B 
 
Dit Addendum op Addendum Zittend Ziekenvervoer wordt aangegaan onder de volgende 
opschortende voorwaarden:  

(i) de Zorgaanbieder heeft reeds een Addendum bij een Zorgovereenkomst in het kader 
van de Continuïteitsbijdrage gesloten; 

(ii) de Zorgaanbieder heeft de aanvraagprocedure positief doorlopen, dit ter beoordeling 
van de Zorgverzekeraar; en  

(iii) de Zorgaanbieder voldoet nog steeds onverkort aan alle vigerende voorwaarden, 
waaronder de voorwaarden uit artikel 1 van het Addendum bij een Zorgovereenkomst.  

 
Artikel C 
 
In aanvulling op artikel 2.2. (ii) “de voorlopige Continuïteitsbijdrage: de voorlopige Continuïteitsbijdrage 
wordt maandelijks berekend en uitgekeerd over de maanden waarin de Continuïteitsbijdrage-regeling 
zoals neergelegd in dit Addendum van kracht is. De uitbetaling van de voorlopige Continuïteitsbijdrage 
vindt plaats in de maanden mei (voor de maanden maart en april), juni (voor de maand mei) en juli (voor 
de maand juni)” van het Addendum bij een Zorgovereenkomst geldt dat de hier genoemd e termijn 
verlengd wordt voor de periode van twee maanden. Dit betekent dat in aanvulling op artikel 2.2.  (ii) 
de uitbetaling van de voorlopige Continuïteitsbijdrage tevens plaatsvindt in augustus (voor de 
maand juli) en september (voor de maand augustus). 
 
Artikel D 
 
Gelet op de verlenging van twee maanden conform artikel C wordt artikel 5 (Duur en einde 
Addendum), eerste lid, van het Addendum bij een Zorgovereenkomst als volgt gewijzigd 
(onderstreping): “Dit Addendum is aangegaan voor bepaalde duur, te weten van 1 maart 2020 tot en 
met 31 augustus 2020. Dit Addendum eindigt van rechtswege, tenzij Partijen een verlenging 
overeenkomen op grond van het tweede lid van dit artikel.” 
 
Artikel E 
 
In artikel 2.5 onder e van het Addendum bij een Zorgovereenkomst wordt ten aanzien van 
Inhaalzorg het volgende vermeld: “Het Vergoedingspercentage Inhaalzorg geldt gedurende de periode 
waarin dit Addendum van kracht is en de zes maanden na de laatste maand waarover de 
Zorgaanbieder een voorlopige Continuïteitsbijdrage heeft ontvangen. Indien door een verlenging van dit  
Addendum, de bedoelde periode van zes maanden doorloopt in verzekeringsjaar 2021, dan blijven de in 
dit Addendum gemaakte afspraken over de vergoeding van Inhaalzorg onverkort gelden tussen partijen 
en automatisch (zonder nadere onderhandelingen) onderdeel van een voor 2021 eventueel tussen 
Partijen te sluiten Zorgovereenkomst”. In afwijking van het voorgaand geldt dat de afspraken ten 
aanzien van Inhaalzorg zoals overeengekomen in het Addendum bij een Zorgovereenkomst 
eindigen op 31 december 2020. 
 
Artikel F 
 
Dit Addendum op Addendum Zittend Ziekenvervoer eindigt tussentijds van rechtswege, zonder dat 
schriftelijke opzegging is vereist indien de Zorgovereenkomst eindigt overeenkomstig de 
bepalingen van de Zorgovereenkomst. Het Addendum op Addendum Zittend Ziekenvervoer wo rdt 
dan geacht te zijn beëindigd per datum van beëindiging van de Zorgovereenkomst. Dit Ad d endum 
op Addendum Zittend Ziekenvervoer eindigt tevens tussentijds van rechtswege, zonder dat 
schriftelijke opzegging is vereist indien het Addendum bij een Zorgovereenkomst eindigt 
overeenkomstig de bepalingen van het Addendum bij een Zorgovereenkomst. Het Ad d endum o p 



Addendum Zittend Ziekenvervoer wordt dan geacht te zijn beëindigd per datum van beëindiging 
van het Addendum bij een Zorgovereenkomst.  
 
Door het indienen van een aanvraag Addendum op Addendum Zittend Ziekenvervoer behorend 
bij het Addendum bij een Zorgovereenkomst verklaren Partijen zich akkoord met het 
onderhavige Addendum op Addendum zittend ziekenvervoer. 


