IAK-vragen
1.

Wat is de aanleiding?

In de praktijk bestaat veel discussie over wat een reële prijs is voor zorg voor jeugdigen. Daarom
hebben de bewindslieden van VWS en voor Rechtsbescherming in hun brieven van 7 november
2019, 20 maart 2020, 17 juni 2020 en 13 mei 2022 aangekondigd te werken aan een amvb
waarmee de in de Jeugdwet al opgenomen plicht om reële prijzen te betalen, nader kan worden
ingevuld. Daartoe zullen, in navolging van wat krachtens de Wmo 2015 al in het Uitvoeringsbesluit
Wmo 2015 is geregeld, in de amvb de kostprijselementen worden opgenomen die gebruikt moeten
worden bij de vaststelling van een reële prijs voor de in te kopen zorg.
2.

Wie zijn betrokken?
Het ministerie van VWS en het ministerie van JenV
De gemeenten en aanbieders

De volgende partijen zaten in de begeleidingscommissie bij de impactanalyse: VNG, Nederlandse
ggz, Nederlands Instituut van Psychologen, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging
Gehandicaptenzorg Nederland.
3.

Wat is het probleem?

Gemeenten dienen in hun verordeningen regels te stellen ter waarborging van een goede
verhouding tussen de prijs voor de levering van jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en
jeugdreclassering en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan. Daarbij dient rekening
te worden gehouden met de deskundigheid van de beroepskrachten die dergelijke diensten leveren
en hun arbeidsvoorwaarden. Hoewel gemeenten en aanbieders reële prijzen moeten afspreken,
bestaat er in de praktijk veel discussie over de vraag wat precies reële prijzen zijn. Aanbieders
ervaren de prijzen als te laag, gemeenten vinden dat aanbieders niet transparant zijn over de
opbouw van hun kostprijs.
4.

Wat is het doel?

Met de amvb worden gemeenten en aanbieders verplicht hun prijzen op te bouwen met gebruik
van in de amvb opgenomen kostprijselementen. Dit zal tot gevolg hebben dat gemeenten en
aanbieders zorgvuldiger tot een reële prijs komen.

5.

Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?

In de praktijk varieert de wijze van opbouw van prijzen en dat ontneemt gemeenten en aanbieders
het zicht en sturing op reële prijzen in de jeugdhulp. Door de amvb worden gemeenten verplicht
ervoor te zorgen dat in de prijzen die zij de aanbieders voor hun zorg betalen, de in de amvb
opgenomen kostprijselementen zijn verwerkt. Door te werken met deze landelijk bepaalde
kostprijselementen kunnen gemeenten en aanbieders een beter gesprek voeren over waar zij
rekening mee moeten houden om te komen tot reële prijzen.
6.

Wat is het beste instrument?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet ‘maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo
2015’ is in artikel 2.11, derde lid, van de Jeugdwet opgenomen dat bij of krachtens amvb nadere
regels over de plicht tot het vastleggen van reële prijzen kunnen worden gesteld. Voorliggende
amvb bevat die regels. Uit de evaluatie van vergelijkbare regels die op grond van de Wmo 2015
gelden, blijkt dat ze werken.
7.

Wat zijn de gevolgen?

Het beoogd effect van deze amvb is dat aanbieders alle relevante kosten in beeld hebben, een
goede kwaliteit kunnen leveren, een gezonde bedrijfsvoering kunnen voeren en een aantrekkelijke
werkgever blijven. Voor colleges van burgemeesters en wethouders is het effect dat helder wordt
met welke kosten rekening gehouden moet worden bij prijsafspraken. Dat is ook van belang bij de
verantwoording hierover aan de gemeenteraad. Daarnaast wordt er via deze weg bijgedragen aan
de continuïteit van de dienstverlening. Dat is relevant voor cliënten, gemeenten en aanbieders.

