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Wettelijk kader
• Er moeten altijd reële en proportionele tarieven worden vastgesteld, 

ongeacht de gekozen inkoopprocedure of bekostigingsvorm, zowel bij 
aanvang van de overeenkomst als bij eventuele verlengingen daarvan.

• Rekening houden met sectorale uitvoeringswerkelijkheid en kostprijs “redelijk 
efficiënt functionerend” aanbieder.

• Onderbouwen en inzichtelijk maken dat voldaan is aan eisen Wmo
2015/Jeugdwet.

AMvB reële prijs Wmo 2015
• De reële prijs voor een Wmo-voorziening moet in ieder geval zijn gebaseerd 

op de volgende zes (niet-limitatieve) kostprijselementen: 
a. de kosten van de beroepskracht;
b. redelijke overheadkosten;
c. kosten voor niet productieve uren van de beroepskrachten als gevolg 

van verlof, ziekte, scholing en werkoverleg;
d. reis- en opleidingskosten;
e. indexatie van de reële prijs voor het leveren van een dienst; en
f. overige kosten als gevolg van door de gemeente gestelde 

verplichtingen voor aanbieders waaronder rapportageverplichtingen 
en administratieve verplichtingen.

• Aan de hand van deze kostprijselementen en de beschikbare 
kostprijsinformatie moeten gemeenten een besluit nemen over een reële 
prijs. 

• Let op: de AMvB reële prijs Jeugdwet treedt naar verwachting per 1 april 
2021 in werking voor nieuw te sluiten contracten en zal grotendeels 
gebaseerd zijn op de kostprijselementen van de AMvB reële prijs Wmo 2015.
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Onderzoeks- en informatieplicht
• De reële prijs moet zijn gebaseerd op zorgvuldig onderzoek.
• Als bij het vaststellen van het tarief gebruik wordt gemaakt van een 

handreiking, dan moeten afwijkingen (kunnen) worden verklaard, alsook met 
welke concrete omstandigheden bij de berekening rekening is gehouden. 

• Het gebruik van een rekentool is niet verplicht, maar kan wel als 
objectiveerbaar middel worden gezien om tot vaststelling van een reële prijs 
te komen.

• Op gemeenten rust de plicht tot het delen van alle informatie en afwegingen 
die hebben geleid tot de vastgestelde tarieven (informatieplicht).

• Indien aanbieders het niet eens zijn met de vastgestelde prijs, wordt niet 
verwacht dat zij aangeven wat de reële prijs wel zou moeten zijn. Wel 
moeten zij (tijdig) stellen dat en waarom de onderbouwing van de gemeente 
en de daarbij gemaakte afwegingen onvoldoende transparant zijn. 
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Maatwerk
• Specifieke omstandigheden van de zorgvraag moeten altijd worden betrokken 

bij de vaststelling van reële tarieven, zoals: 
• Regionale omstandigheden; en
• Organisatie-specifieke aspecten met significante invloed op de 

kostenopbouw.
 Let dus op bij gebruik onderzoeken andere gemeenten!

Kostprijselementen reële prijs
• Gemeenten moeten aannemelijk kunnen maken dat zij op proportionele wijze 

reële tarieven hebben vastgesteld die kostendekkend zijn en voldoen aan 
eisen Wmo 2015/Jeugdwet.

• Gemeenten die bij verordening eigen kostprijselementen hebben vastgesteld, 
moeten deze ook meenemen bij de vaststellen van tarieven.

• Zorg voor heldere definities kostprijselementen, zodat “appels met appels” 
vergeleken kunnen worden.

• Meenemen in tarieven: 
o Indexering
o Vakantiegeld
o Eindejaarstoeslag
o Onregelmatigheidstoeslag (in geval van onregelmatige diensten)

Budgetoverschrijding en allocatie van risico’s
• Een budgettekort is geen reden om geen reële tarieven te betalen. 
• Als een efficiëntieslag wordt gevraagd, dient met detailinformatie te worden 

onderbouwd dat dit reëel is en dat het budget voldoet.
• Als het risico van budgetoverschrijding reëel is, ligt een daarbij passende 

allocatie van risico’s voor de hand. 
Wie kan het risico het beste beheersen of beïnvloeden?

• Er moet sprake zijn van een passende allocatie van risico’s. Dit houdt in dat 
wordt voorzien in een ‘veiligheidsventiel’. Op voorhand moet concreet zijn 
bepaald voor wiens rekening de verwezenlijking van welke risico’s komen. 
Met andere woorden, in welk geval er (toch) meer budget beschikbaar komt 
en in welk geval niet. 

Zie:
- Uitgebreide overzichtsartikel “Inkopen in de zorg: een zoektocht naar reële 

tarieven” op website Sociaal Web (www.sociaalweb.nl) 

Of neem contact op met: 
- Nienke Keus: 06-29384965/nienke.keus@croonadvocaten.nl
- Sanne Groenwold: 06-23585230/sanne.groenwold@croonadvocaten.nl
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