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Aan:  Dienstverleners maatwerkvoorziening begeleiding (H6-gemeenten) 
Dienstverleners vrij inzetbare voorzieningen (Zoetermeer) 

 
 
Zoetermeer, 29 november 2018 
 
Onderwerp: Indexatie tarieven per 1 januari 2019 
 
 
Geachte dienstverlener, 
 
De gemeenten, die in H6 verband samenwerken, hebben besloten de tarieven uit de 
deelovereenkomst maatwerkvoorziening begeleiding te indexeren per 1 januari 2019. Ditzelfde 
geldt voor de deelovereenkomst vrij inzetbare voorzieningen van gemeente Zoetermeer. In deze 
brief wordt u geïnformeerd over indexeringspercentage en de nieuwe tarieven. 

 
Gebruikte indexeringspercentage 
Voor de indexering van de tarieven voor 2019 is net als bij de indexering voor 2018 voor 
onderstaande aanpak gekozen: 

• De tarieven voor begeleiding worden geïndexeerd met het gewogen gemiddelde 
prijsindexcijfer op basis van de macro economische verkenning (MEV) van het CPB. In 
deze index zit een component personele kosten, een component materieel en een 
component kapitaal verwerkt. De tarieven voor vervoer worden geïndexeerd met de NEA. 

• Bij de indexering is uitgegaan van de systematiek T-2. Dat wil zeggen dat voor de 
tarieven 2019 het indexeringspercentage van 2017 is gebruikt. Het voordeel hiervan is 
dat het percentage definitief is en tijdig beschikbaar. 

Concreet betekent dit dat voor 2019 de zorgproducten worden geïndexeerd met 2,6% en vervoer 
wordt geïndexeerd met 0.3%. 
 
Nieuwe tarieven 
In onderstaande tabel zijn de nieuwe tarieven weergegeven die vanaf 1-1-2019 gelden.  
 
 

Maatwerkvoorziening begeleiding 

Producten Juridisch tarrief 

2018 

Juridisch tarief 

2019 

Systeemtarief 

2019 

Begeleiding Individueel Basis 
 

€ 46,26 per uur 
 

€ 47,46 € 47,40 

Begeleiding Individueel 
Specialistisch  

€ 63,53 per uur € 65,18 € 65,40 

Begeleiding Groep Basis 
 
 

€ 32,90 per dagdeel* € 33,76 € 33,76 

Begeleiding groep specialistisch 
 

€ 48,32 per dagdeel* € 49,58 € 49,58 

Persoonlijke verzorging € 46,26 per uur 
 

€ 47,46 € 47,40 

Kortdurend verblijf 
 

€ 174,78 per etmaal  
 

€ 179,32 € 179,32 

Vervoer basis 
 

€ 11,13  per etmaal € 11,16 € 11,16 

Vervoer rolstoel 
 

€ 22,26 per etmaal € 22,33 € 22,33 

* 1 dagdeel is 4 aaneengesloten uren! 
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Vrij inzetbare voorzieningen (Zoetermeer) 

Producten Juridisch tarrief 

2018 

Juridisch tarief 

2019 

Systeemtarief 

2019 

Recreatieve dagbesteding,  
Basis 

€ 32,90 per dagdeel* € 33,76 € 33,76 

Recreatieve dagbesteding, 
specialistisch 

€ 48,32 per dagdeel* € 49,58 € 49,58 

Vervoer basis € 11,13   per etmaal  
 

€ 11,16 € 11,16 

Vervoer rolstoel € 22,26 per etmaal € 22,33 € 22,33 

Kortdurende individuele 
begeleiding 

€ 46,26 per uur 
 

€ 47,46 € 47,40 

Waakvlamcontact € 46,26 per uur 
 

€ 47,46 € 47,40 

 

* 1 dagdeel is 4 aaneengesloten uren! 

 
Toelichting op juridisch tarief en systeemtarief 
Om verwerking in het systeem mogelijk te maken moet het tarief voor individuele begeleiding 
deelbaar zijn door 60 en uitkomen op hele centen. Daarom worden deze tarieven na indexering 
afgerond. Het afgeronde tarief noemen we het systeemtarief. Omdat het niet zuiver is om jaarlijks 
het afgeronde tarief te indexeren worden twee soorten tarieven gehanteerd: 

• Juridisch tarief: Dit zijn de vastgestelde tarieven die jaarlijks geïndexeerd worden. Deze 
tarieven worden opgenomen in de deelovereenkomst. 

• Systeemtarief: Na indexering worden de tarieven afgerond om verwerking in het systeem 
mogelijk te maken. Voor de afronding geldt als regel: afronden naar het dichtstbijzijnde tarief 
dat deelbaar is door 60. Het systeemtarief wordt opgenomen in het administratieprotocol 
waarin afspraken staan over de uitvoering van de deelovereenkomst. Het systeemtarief is het 
tarief dat de dienstverleners moeten declareren en ook daadwerkelijk ontvangen.  

 
Er vindt geen verrekening plaats tussen het juridische tarief en het systeemtarief. De verwachting 
is dat dit zich over een periode van meerdere jaren zelf zal middelen. 
 
Vragen? 
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen via toekomstsociaaldomein@zoetermeer.nl . 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Jelle Metz 
Voorzitter H6 Beleidsgroep en Contractmanagement 
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