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Deze overeenkomst (“Overeenkomst”) hoort bij de SBG Aansluitvoorwaarden Zorgaanbieders
(“Aansluitvoorwaarden”) met betrekking tot het gebruik van de SBG Benchmark Rapportage Module
(“BRaM”). Deze Overeenkomst regelt de voorwaarden van dit gebruik door Derden type A, de
brancheorganisaties. De in deze Overeenkomst gebruikte definities hebben dezelfde betekenis als in
de Aansluitvoorwaarden. Voor zover in deze Overeenkomst niet herhaald, wordt naar de betekenis van
de definities in Bijlage 1 van de Aansluitvoorwaarden verwezen.
DE ONDERGETEKENDEN:
1.

De stichting STICHTING BENCHMARK GGZ, statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudende
te (3723 BK) Bilthoven aan de Rembrandtlaan 46, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
heer Maarten Erenstein, Algemeen Directeur SBG, hierna te noemen: “SBG”;

2.

[Zorgaanbieder], statutair gevestigd te [-] en kantoorhoudende te [-] aan [-], hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door [-], hierna te noemen: “Zorgaanbieder”); en

3.

[Derde type A], statutair gevestigd te [-] en kantoorhoudende te [-] aan [-], hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door [-], hierna te noemen: “Derde type A”.

SBG, Zorgaanbieder en Derde type A hierna gezamenlijk “Partijen” en ieder van hen “Partij”,
OVERWEGEN DAT:
A. in de relatie tussen SBG en Zorgaanbieder de Aansluitvoorwaarden van toepassing zijn met
betrekking tot het gebruik van BRaM. Op grond van de Aansluitvoorwaarden, met inachtneming
van het daaromtrent bepaalde in het SBG Dataprotocol, verstrekt Zorgaanbieder Ruwe Data
aan ZorgTTP, welke ZorgTTP bewerkt tot TTP-data en verstrekt aan SBG voor de ontwikkeling
van SBG-informatie;
B. SBG BRaM aanbiedt voor inzage in de SBG-informatie, waarmee zij Zorgaanbieder faciliteert
haar respons en behandeleffecten inzichtelijk te maken en deze te vergelijken met een landelijk
gemiddelde (de “SBG Benchmark”);
C. Zorgaanbieder wenst Derde type A inzage te bieden in de responsniveaus en behandeleffecten
binnen de eigen organisatie. Derde type A is een brancheorganisatie. SBG dient uit hoofde van
die relatie Derde type A te autoriseren, uitsluitend voor eigen gebruik, inzicht te geven in SBGinformatie welke op basis van de door Zorgaanbieder aangeleverde TTP-data wordt
samengesteld. SBG zal Derde type A toegang te verlenen tot BRaM;
D. Derde type A, zoals omschreven in het Dataprotocol, bereid is te voldoen aan de eisen die in
het Dataprotocol worden gesteld met betrekking tot de verstrekking van SBG-informatie; en
E. Zorgaanbieder Derde type A toegang wenst te verlenen tot BRaM en inzicht wenst te geven in
de op basis van de door haar aangeleverde TTP-data ontwikkelde SBG-informatie, zulks onder
de navolgende voorwaarden en bedingen,

EN ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
I.

Algemeen

1.

Zorgaanbieder geeft SBG de opdracht om Derde type A inzage te bieden in standaard SBGinformatie omtrent de responsniveaus en behandeleffecten binnen de eigen organisatie. SBG
verstrekt Derde type A slechts SBG-informatie uit TTP-data aangeleverd door Zorgaanbieder met
dien verstande dat SBG alleen gegevens verstrekt indien Zorgaanbieder is aangesloten bij Derde
type A.

2.

Derde type A accepteert daartoe de voorwaarden van het gebruik van de SBG-informatie en de
Diensten van SBG als vervat in de Aansluitvoorwaarden, meer specifiek de hoofdstukken III tot
en met VII, Bijlagen 1, 2, het SBG Dataprotocol en het SBG Kwaliteitsdocument.

3.

Onder de aanvullende voorwaarden van deze Overeenkomst zal SBG Derde type A in opdracht
van Zorgaanbieder, uitsluitend voor eigen gebruik, inzicht verlenen in de SBG-informatie die door
SBG in opdracht van Zorgaanbieder is ontwikkeld met betrekking tot respons- en
behandeleffecten binnen de organisatie van Zorgaanbieder.

4.

Tenzij en voor zover uitdrukkelijk anders wordt bepaald in het SBG Dataprotocol mag Derde type
A deze SBG-informatie alleen ten behoeve van haar eigen doelstellingen gebruiken en niet
communiceren met, dan wel verstrekken aan (andere) Derden (type A). De
geheimhoudingsbepalingen uit Bijlage 2, hoofdstuk III van de Aansluitvoorwaarden zijn mitsdien
van overeenkomstige toepassing.

II.

Toegang BRaM

5.

SBG levert Derde type A alle procedures, handleidingen en wachtwoorden om in te kunnen
loggen in BRaM.

6.

SBG verleent Derde type A toegang tot BRaM middels een systeem van digitale certificaten.

III.
7.

Aanvullende Informatie
Derde type A verkrijgt slechts inzicht in de bestaande SBG-informatie van Zorgaanbieder en niet
verder dan tot instellingsniveau. Indien Zorgaanbieder meer gedetailleerde of andere SBGinformatie van SBG ontvangt en Derde type A deze rapportages ook wenst te verkrijgen, zal
Derde type A met Zorgaanbieder in overleg treden over de mogelijkheden en de voorwaarden
daarvan. SBG zal deze meer gedetailleerde SBG-informatie niet mogen delen met Derde type A,
tenzij Zorgaanbieder en Derde type A SBG gezamenlijk verzoeken de meer gedetailleerde SBGinformatie aan Derde type A te verstrekken.

IV.
8.

Vergoeding
Op grond van de kostenafspraak met de zorgverzekeraars, zoals weergegeven hoofdstuk V van
de Aansluitvoorwaarden, is Derde type A geen vergoeding verschuldigd voor het gebruik van
BRaM en voor de standaard SBG-informatie over Zorgaanbieder.

V.
9.

Ingang, duur, opzeggingsgronden en beëindiging
Deze Overeenkomst gaat in op dd-mm-yyyy en geldt tot en met 31 december van het
daaropvolgende jaar. Daarna wordt deze Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met één
jaar, tenzij deze Overeenkomst door een van de Partijen met inachtneming van het bepaalde in
dit artikel wordt opgezegd of beëindigd.

10.

Indien de Aansluitvoorwaarden tussen SBG en Zorgaanbieder niet meer van toepassing zijn of
worden opgezegd, zal deze Overeenkomst gelden als opgezegd en van rechtswege eindigen per
de datum waartegen de Aansluitvoorwaarden eindigen.

11.

Deze Overeenkomst kan door SBG en Zorgaanbieder worden beëindigd door opzegging door
middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling met inachtneming van een
opzegtermijn van ten minste twee maanden.

12.

Bij de beëindiging van deze Overeenkomst eindigt de bevoegdheid van Derde type A om de SBGinformatie en de Diensten inclusief bijbehorende procedures, handleidingen en informatie te
gebruiken van rechtswege eindigen. Derde type A zal het gebruik van de SBG-informatie en de
Diensten onmiddellijk staken. SBG zal de toegang tot de SBG-informatie en de Diensten voor
Derde type A afsluiten.

13.

De in deze Overeenkomst opgenomen aanvullingen laten de toepasselijkheid van overige
bepalingen van de Aansluitvoorwaarden op Derde type A, inclusief bijlagen en documenten
onverlet.

