Besluit van P.M. tot wijziging
van het Besluit Jeugdwet en
het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015,
houdende regels ter bevordering van
een goede verhouding tussen de prijs
en de kwaliteit van door gemeenten
te financieren preventie, jeugdhulp,
kinderbeschermingsmaatregelen en
jeugdreclassering, alsmede enige
technische wijzigingen
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van P.M., nr.
P.M., gedaan mede namens Onze Minister voor Rechtsbescherming;
Gelet op de artikelen 2.11, derde lid, van de Jeugdwet en 2.6.6, tweede lid, van de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van P.M., nr. P.M.);
Gezien het nader rapport de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van P.M., nr.
P.M., uitgebracht mede namens Onze Minister voor Rechtsbescherming;
Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Na artikel 2.2 van het Besluit Jeugdwet wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 2.3
1. Bij verordening als bedoeld in artikel 2.11, tweede lid, van de wet wordt geregeld dat de prijs
voor een dienst ten minste wordt gebaseerd op de volgende kostprijselementen:
a. kosten van beroepskrachten (cliëntgebonden en niet-cliëntgebonden);
b. cliëntgebonden kosten anders dan van beroepskrachten;
c. overheadkosten; en
d. kosten voor indexering.
2. Bij ministeriële regeling van Onze Ministers kunnen regels worden gesteld over de indexatie,
bedoeld in het eerste lid, onderdeel d.
3. Een verordening als bedoeld in artikel 2.11, tweede lid, van de wet verplicht het college om bij
door hem gecontracteerde of gesubsidieerde aanbieders van preventie, jeugdhulpaanbieders of
gecertificeerde instellingen te bedingen dat zij het verlenen van preventie, jeugdhulp,
kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering alleen aan derden uitbesteden indien zij die
derden daarvoor een reële prijs betalen, die tot stand is gekomen met gebruikmaking van de
kostprijselementen, bedoeld in het eerste lid.
4. Het eerste tot en met derde lid gelden voor subsidies slechts voor zover zij worden verstrekt
voor de daadwerkelijke verlening van preventie, jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen of
jeugdreclassering aan jeugdigen of hun ouders en de omvang van de subsidie direct of indirect
wordt gebaseerd op de hoeveelheid verrichte diensten.

ARTIKEL II
Artikel 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste en tweede lid vervallen.
2. Het derde lid wordt vernummerd tot eerste lid.
3. In het eerste lid (nieuw) wordt "de vaste prijs of de reële prijs" vervangen door "de prijs".
4. Het vierde en vijfde lid vervallen.
5. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:
2. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de indexatie, bedoeld in het eerste
lid, onderdeel e.
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3. Het eerste lid geldt voor subsidies slechts voor zover zij worden verstrekt voor het
daadwerkelijk verrichten van diensten voor cliënten en de omvang van de subsidie direct of
indirect wordt gebaseerd op de hoeveelheid verrichte diensten.
ARTIKEL III
Na inwerkingtreding van dit besluit berust artikel 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 op
artikel 2.6.6, eerste lid, onderdeel a, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en berust
artikel 5.1, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 op artikel 2.6.6, eerste lid, onderdeel
b, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
ARTIKEL IV
1. Dit besluit heeft geen gevolgen voor contracten die zijn afgesloten voor de datum waarop dit
besluit in werking treedt.
2. Dit besluit heeft geen gevolgen voor contracten die na de inwerkingtreding van dit besluit
worden gesloten indien de prijzen die in het kader van die contracten worden betaald voor de
inwerkingtredingsdatum van dit besluit bekend waren gemaakt.
3. In afwijking van het eerste en tweede lid is dit besluit van toepassing op contracten nadat de
initieel afgesproken looptijd ervan verlopen is, behalve voor zover op de datum van
inwerkingtreding van dit besluit reeds vaststond dat een contract daadwerkelijk verlengd zou
worden.
4. Dit besluit heeft geen gevolgen voor subsidies die zijn verleend voorafgaande aan de datum
waarop dit besluit in werking treedt.
ARTIKEL V
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad
zal worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister voor Rechtsbescherming,
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