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MEDEDELINGEN  
Portefeuillehouder: Maarten Hoelscher  

 

Betreft : Voortgang rechtszaak TGVS 
Aan : Leden van de commissie Sociaal Domein 
T.b.v. : Commissie van dinsdag 24 november 2020 
Van : Maarten Hoelscher 
Behandelaar: Elsemieke Giezen 
Datum : 12 oktober 2020 

 
Geachte commissieleden,  
 
In augustus informeerde ik u over de voortgang van de uitvoering van het arrest in het hoger beroep dat 
één van onze aanbieders, Thuiszorgorganisatie Gooi en Vechtstreek (hierna: TGVS) tegen de 
Gemeenten aanhangig had gemaakt, nadat TGVS in kort geding verloren had (zie agendapunt 7.10 van 
cie SD d.d. 1-9-2020: https://ris.gemeenteraadhuizen.nl/vergaderingen/Commissie-Sociaal-
Domein/2020/01-september/20:00). Tevens informeerde ik u toen over  een nieuw ontvangen 
dagvaarding van TGVS, waarin zij aangaf een nieuwe procedure te starten om het arrest van het 
gerechtshof gedeeltelijk te laten herroepen.  
 
Aanleiding 
TGVS is in 2019 een hoger beroep procedure gestart, nadat de rechter in kort geding de vorderingen van 
TGVS had afgewezen. TGVS meent dat voor het jaar 2019, de tarieven voor huishoudelijke hulp 
ontoereikend zijn en niet op de juiste wijze tot stand zijn gekomen. In hoger beroep heeft het Gerechtshof 
de vorderingen van TGVS gedeeltelijk toegewezen. De Gemeenten zijn met het arrest van 21 januari 
2020 in hoger beroep veroordeeld om een onafhankelijk registeraccountant aan de hand van de 
rekentool een kostenonderzoek op het prijspeil 2019 voor tarieven 2019 in de regio uit te laten voeren 
met inachtneming van de AMvB Reële kostprijzen Wmo. TGVS/Vitaal stelt in de nieuwste procedure dat 
de gemeenten geen uitvoering hebben gegeven aan het arrest van het gerechtshof van 21 januari jl. In 
de brief van augustus informeerde ik u al dat deze stelling onjuist is. 
 
Uitkomst onderzoek 
Het opgedragen onderzoek t.a.v. de kosten voor huishoudelijke hulp in 2019 is uitgevoerd en afgerond. 
De uitkomst gaf geen aanleiding tot aanpassing van de tarieven 2019. Alle aanbieders uit 2019 zijn 
hierover op 6 augustus jl. geïnformeerd en hebben op 6 oktober jl. het rapport Kostprijsonderzoek inzake 
“Kostprijsberekening Hulp bij het Huishouden 2019” ontvangen. Dit is ter informatie bijgevoegd.  
 
Voortgang herroepingsprocedure 
Het hof heeft een rolbeslissing genomen dat eerst over de ontvankelijkheid van de vorderingen van 
TGVS zal worden geoordeeld. Dit betekent dat eerst wordt beoordeeld of de vordering van TGVS 
juridisch mogelijk is. In principe sluit de wet herroeping van een uitspraak uit als er nog een gewoon 
rechtsmiddel open staat. En in deze zaak loopt de cassatieprocedure nog. Het Hof heeft de zaak 
aangehouden tot 3 november a.s. voor het wijzen van arrest over de ontvankelijkheid van TGVS. Op 3 
november zijn de onderstaande uitkomsten mogelijk: 
1. Het is mogelijk dat het Hof de zaak opnieuw aanhoudt en doorschuift naar een volgende rolzitting. 

Dan komt er nog geen beslissing, alleen een volgende datum.  
2. Het Hof beoordeelt de ontvankelijkheid en oordeelt dat TGVS niet ontvankelijk is. Dat betekent dat 

de procedure eindigt, en dat de vorderingen van TGVS worden afgewezen. Een oordeel over niet-
ontvankelijkheid gaat – kortgezegd – om de vraag of de procedure op deze manier kan worden 
gevoerd. In dit specifieke geval is dat de vraag: TGVS heeft een niet-bestaande procedure proberen 
te creëren om alsnog een dwangsom op te laten leggen, terwijl de cassatie nog loopt. 

3. Er is ook een mogelijkheid dat het Hof beslist dat TGVS wel ontvankelijk is. Dan wordt ons 
vervolgens een termijn gegeven om binnen 2 tot 4 weken een schriftelijk en inhoudelijk verweer in te 
dienen tegen de vordering van TGVS. 

https://ris.gemeenteraadhuizen.nl/vergaderingen/Commissie-Sociaal-Domein/2020/01-september/20:00
https://ris.gemeenteraadhuizen.nl/vergaderingen/Commissie-Sociaal-Domein/2020/01-september/20:00


                                                                                                           
 
Vragen 
Mocht u naar aanleiding van deze brief technische vragen hebben, neemt u dan contact op met Wendy 
van Neer, manager Inkoop en Contractbeheer bij de Regio op telefoonnummer: 06-23940329. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Maarten Hoelscher 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhqdqc8bjKAhXFqQ4KHWpiANwQjRwIBw&url=https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-2203.html&psig=AFQjCNGTNUD7pCcyl9bWwufnvwi3iy0Weg&ust=1453396285117450
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1.1.1.1. Inleiding 

1.1. Veroordeling Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 

Bij arrest van 21 januari 2020 onder zaaknummer 200.264.486/01 heeft het Gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden (hierna: Hof) de Gemeenten in de Gooi en vechtstreek als volgt veroordeeld: 

 

 

1.2. Werkzaamheden onafhankelijke registeraccountant 

Een accountant kan ten aanzien van een kostprijsberekening verschillende opdrachten uitvoeren, 

afhankelijk van de vraagstelling van de opdrachtgever en de informatiebehoefte van de gebruiker. Hij 

rapporteert over de opdracht in een accountantsverklaring. Ten aanzien van de kostprijsberekening 

kan dit het volgende zijn: 

• Een assurancerapport – de accountant geeft een oordeel over de kostprijsberekening met een 

redelijke mate van zekerheid. 

Bij een assurance opdracht controleert de accountant of de door de opdrachtgever opgestelde 

kostprijsberekening in alle van materieel belang zijnde aspecten is opgesteld in 

overeenstemming met de van toepassing zijnde criteria.  

• Een samenstellingsverklaring – de accountant stelt met behulp van de rekentool op basis van de 

daaraan ten grondslag liggende kostprijselementen een kostprijsberekening op  

Het Hof heeft de Gemeenten veroordeelt om een onafhankelijke registeraccountant aan de hand van 

de rekentool een kostenonderzoek op het prijspeil 2019 voor tarieven 2019 in de regio uit te laten 

voeren met inachtneming van de AMvB Reële prijzen WMO. Op grond van deze veroordeling hebben 

wij geconcludeerd dat een samenstellingsverklaring het beste hierbij past. Immers bij een 

samenstellingsverklaring stelt de accountant zelf de kostprijsberekening samen. Dit laatste ligt het 

dichtste bij het oordeel van het Hof. 

 

1.3. Tijdslijn opdracht en uitgevoerde werkzaamheden 

In het arrest van het Hof van 21 januari 2020 is het begrip ‘onafhankelijke accountant’ opgenomen. 

Regio Gooi en Vechtstreek heeft naar aanleiding van het arrest ter bepaling van haar zoektocht naar 

een accountant hiervoor de volgende randvoorwaarde gehanteerd: 

Een onafhankelijke registeraccountant voor de door het Hof genoemde werkzaamheden is een 

registeraccountant die afgelopen drie jaar niet voor de gecontracteerde aanbieders, de gemeenten 

in Gooi en Vechtstreek of de Regio Gooi en Vechtstreek gewerkt heeft. Het betreft daarmee de 

volgende organisaties: 

• Regio Gooi en Vechtstreek 

• Gemeente Blaricum 
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• Gemeente Eemnes 

• Gemeente Gooise Meren  

• Gemeente Hilversum 

• Gemeente Huizen 

• Gemeente Laren  

• Gemeente Weesp 

• Gemeente Wijdemeren 

• A.D.V. Rolé & Van Slooten B.V. 

• Alfa & Zorg B.V. 

• Amaris Zorggroep 

• Coöperatie Zorg en Plezier U.A. 

• Docura Thuiszorg B.V. 

• DPC Thuiszorg 

• Inovum 

• L-Zorg B.V. 

• Royal Care B.V. 

• Royal Topzorg B.V. 

• Splendid Care B.V. 

• Stichting Buurtzorg Nederland 

• Stichting Centrum Begeleiding Zorg 

• Stichting HilverZorg 

• Thuishulp Woudenberg B.V. 

• Thuiszorg Gooi en Vechtstreek Services (Vitaal) 

• Thuiszorg Inis 

• Zonzorg 

• ZorgMies Regio 't Gooi 

 

Op 11 februari 2020 heeft de Regio Gooi en Vechtstreek contact gezocht met Astrium en de 

veroordeling van het Hof voorgelegd. Vervolgens heeft Astrium het verzoek beoordeeld en op 18 

februari 2020 in overleg met Regio Gooi en Vechtstreek een opdrachtbevestiging voor het 

uitbrengen van een assurancerapport bij een door de Regio Gooi en Vechtstreek op te stellen 

kostprijsberekening overeengekomen.  

Op 28 februari 2020 heeft op basis van de verkregen opdracht een eerste gesprek tussen Astrium en 

Regio Gooi en Vechtstreek ten kantore van de Regio Gooi en Vechtstreek te Bussum plaatsgevonden. 

Tijdens de bespreking is onder andere het volgende besproken: 
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• Binnen de Loonschaal Hulp bij Huishouden gelden 6 periodieken (0 tot en met 5). Voor het 

bepalen van een algemeen kostprijstarief voor deze 6 periodieken gezamenlijk dient inzicht 

verkregen te worden in de werkelijke inzet van medewerkers bij de zorgaanbieders per 

periodiek. Regio Gooi en Vechtstreek zal aan alle zorgaanbieders een uitvraag doen inzake de 

werkelijke inzet per periodiek. 

• Regio Gooi en Vechtstreek heeft het bureau HHM ingeschakeld om in het voorjaar 2020 te 

komen tot een adviestarief voor Huishoudelijke Hulp in de regio Gooi en Vechtstreek ten 

behoeve van de nieuwe inkoop per 2021. Astrium zal op 12 maart 2020 een presentatie van 

Bureau HHM bijwonen. Bij deze presentatie zal Bureau HHM de voorgestelde parameters voor 

het adviestarief 2021 met de zorgaanbieders bespreken. Astrium is uitgenodigd om hierbij te zijn 

omdat dezelfde parameters bij de kostprijsberekening 2019 moeten worden ingevuld en de voor 

2021 onderbouwde invulling van deze parameters, ook voor Astrium relevant kan zijn bij het 

kostprijsonderzoek 2019. 

In de periode tussen 28 februari 2020 en 5 maart 2020 heeft afstemming tussen Astrium en Regio 

Gooi en Vechtstreek plaatsgevonden over de aan te leveren gegevens per zorgaanbieder, per 

medewerker. Na deze afstemming heeft Regio Gooi & Vechtststreek op 5 maart 2020 per email bij 

alle gecontracteerde zorgaanbieders voor het product hulp bij huishouden per zorgaanbieder de  

uitvraag per medewerker gedaan, zoals opgenomen in hoofdstuk 2.1 

Bij de uitvraag is aan de zorgaanbieders gevraagd om uiterlijk 20 maart de gevraagde informatie per 

medewerker aan te leveren. Vanwege de ‘Corona lockdown’ is de termijn van inlevering met 3 

weken verlengd tot 10 april 2020. Op 18 mei 2020 is de gevraagde informatie van alle zorgaanbieders 

ontvangen.  

Op 30 juni 2020 heeft Bureau HHM haar rapport “Advies reëel tarief Huishoudelijke Hulp 

ten behoeve van de regio Gooi en Vechtstreek” definitief afgerond (kenmerk ND/20/1013/kprgv). 

Astrium heeft vervolgens op 16 juli 2020 en 24 juli 2020 een concept assurancerapport opgesteld. 

Vervolgens is geconcludeerd dat een samenstellingsverklaring het beste past bij de veroordeling in 

het arrest van 21 januari 2020 van het Hof. Immers bij een samenstellingsverklaring stelt de 

accountant zelf de kostprijsberekening samen. 

Op 4 september 2020 heeft Astrium een nieuwe opdrachtbevestiging ontvangen, waarna de 

opdracht en de rapportage opnieuw zijn opgestart. In dit rapport is de uitkomst van deze 

werkzaamheden opgenomen. 
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2.2.2.2. Data uitvraag zorgaanbieder 

 

2.1. Proces en voortgang 

Binnen de Loonschaal Hulp bij Huishouden gelden 6 periodieken (0 tot en met 5). Voor het bepalen 

van een algemeen kostprijstarief voor deze 6 periodieken gezamenlijk dient inzicht verkregen te 

worden in de werkelijke inzet van medewerkers bij de zorgaanbieders per periodiek over 2019. In het 

overleg tussen Astrium en de Regio Gooi en Vechtstreek d.d. 28 februari is afgestemd dat Regio Gooi 

en Vechtstreek aan alle zorgaanbieders een uitvraag zal doen inzake de werkelijke inzet per periodiek 

over 2019. 

In de periode tussen 28 februari 2020 en 5 maart 2020 heeft afstemming tussen Astrium en Regio 

Gooi en Vechtstreek plaatsgevonden over de aan te leveren gegevens per zorgaanbieder, per 

medewerker. Na deze afstemming heeft Regio Gooi & Vechtststreek op 5 maart 2020 per email bij 

alle gecontracteerde zorgaanbieders voor het product hulp bij huishouden per zorgaanbieder de 

volgende uitvraag per medewerker gedaan: 

• Uniek nummer (bijv. personeelsnummer) 

• Geboortedatum 

• Datum in Dienst 

• Type dienstverband (vast/tijdelijk/oproep)  

• Omvang dienstverband (uren/week) 

• Schaal HbH (vul in 1,2,3,4 of 5)  

• FWG 15 

• FWG 20 

• Andere schaal (licht toe) 

• Brutoloon 1/1/2019 

• Toelichting/bijzonderheden 

Bij de uitvraag is aan de zorgaanbieders gevraagd om uiterlijk 20 maart de gevraagde informatie per 

medewerker aan te leveren. Tevens is aangegeven dat er een respons van 100% verwacht wordt. 

Vanwege de ‘Corona lockdown’ is de termijn van inlevering met 3 weken verlengd tot 10 april 2020.  

Van alle zorgaanbieders is de gevraagde informatie ontvangen. De aanlevering hiervan is volledig niet 

binnen de gestelde termijn ontvangen. Onderstaand is een overzicht opgenomen inzake de 

voortgang van de aanlevering van de gevraagde informatie: 
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2.2. Uitkomsten data uitvraag 

De door Regio Gooi en Vechtstreek ontvangen informatie van de zorgaanbieders hebben wij in een 

afzonderlijke map opgeslagen(‘Uitvraag opbouw personeel’). Vervolgens is alle informatie in een 

overzicht verwerkt, waarbij op basis de aangeleverde gegevens de gemiddelde procentuele verdeling 

van alle zorgaanbieders over de 6 periodieken is bepaald. De uitkomst hiervan is als volgt: 

2019 Percentage 

Schaal HH – periodiek 0 14,00% 

Schaal HH – periodiek 1 25,50% 

Schaal HH – periodiek 2 19,36% 

Schaal HH – periodiek 3 6,66% 

Schaal HH – periodiek 4 6,31% 

Schaal HH – periodiek 5 28,17% 

 

2.3. Gebruik uitkomsten data uitvraag 

Bij het opstellen van de kostprijsberekening met behulp van de rekentool is per periodiek een 

kostprijs per uur bepaald, waarbij op basis van bovenstaande percentages een gemiddelde kostprijs 

is bepaald per uur. 
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3. Rekentool 

 

3.1. Rekentool 

Na het arrest van 21 januari 2020 heeft de Regio Gooi en Vechtstreek direct geïnventariseerd of de 

rekentool 2019 nog beschikbaar was op de website van de VNG. De tool voor 2019 was niet meer 

beschikbaar, waarna de Regio Gooi en Vechtstreek deze heeft opgevraagd bij het Public Procurement 

Research Centre  te Lunteren. Op 6 februari 2020 heeft Regio Gooi en Vechtstreek per email de 

rekentool voor het boekjaar 2019 ontvangen. 

Op de volgende twee pagina’s is een print screen van de ontvangen rekentool 2019 opgenomen. 

In de rekentool zijn zowel ‘witte’ vlakken als ‘groene’ vlakken opgenomen. Ter toelichting van het 

verschil tussen beide vlakken is op de pagina’s na rekentool een print screen opgenomen van de 

leeswijzer behorende bij de geactualiseerde rekentool, juli 2018. 
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Bij het opstellen van de kostrpijsberekening is gebruik gemaakt van toelichting zoals opgenomen in 

de leeswijzer. Tevens zijn de ‘witte velden’ ook afgestemd met de daaraan ten grondslag liggende 

informatie. In hoofdstuk 4.3 ‘Grondslagen voor opstellen 'Berekening Kostprijs 2019 Hulp bij 

Huishouden' is per onderdeel van de rekentool de specifieke situatie voor de berekening voor de 

Regio Gooi en Vechtstreek nader uiteengezet. 

  

3.2. Correcties rekentool 

In de ontvangen rekentool 2019 is ten aanzien van onderstaande velden geconstateerd dat hier een 

onjuiste formule is opgenomen. Bij het opstellen van de kostprijsberekening zijn onderstaande 

velden als volgt aangepast: 

1. Veld 1 – “Eindejaarsuitkering (minimum cao bepaald, zie toelichting) – HH 5” 

De uitkomst van dit veld in de ontvangen rekentool bedraagt € 0,97. 

De uitkomst van dit veld moet € 1,00 zijn. 

In de door Astrium opgestelde rekentool (zie hoofdstuk 4.2) is de waarde van € 1,00 gehanteerd. 

2. Veld 2 – “OP werkgeversdeel (zie werkblad "Pensioenpremie) – HH 5” 

De uitkomst van dit veld in de ontvangen rekentool bedraagt € 1,04. 

De uitkomst van dit veld moet € 1,05 zijn. 

In de door Astrium opgestelde rekentool (zie hoofdstuk 4.2) is de waarde van € 1,05 gehanteerd. 

 

De in de ontvangen rekentool opgenomen percentages voor “Verlof” en “Scholing” zijn afhankelijk 

van de totale omvang netto-uren per medewerker. Een additionele variabele voor de omvang van 

het aantal netto-uren betreft de omvang van het ziekteverzuim per medewerker. In de rekentool is 

hiervoor een groen vlak opgenomen met de toelichting dat de omvang van het ziekteverzuim per 

organisatie verschilt. Vervolgens is in de ontvangen rekentool een omvang in uren zonder nadere 

onderbouwing opgenomen. Op basis van de in hoofdstuk 4.3 ‘Grondslagen voor opstellen 

'Berekening Kostprijs 2019 Hulp bij Huishouden' gebruikte gegevens is een gemiddeld ziekteverzuim 

van 101 uur per medewerker voor de regio gehanteerd. Het gevolg hiervan is dat de in hoofdstuk 4 

opgenomen percentages voor “Verlof” en “Scholing” als volgt afwijken van de ontvangen rekentool: 

3. Veld 3 – “Verlof” 

De uitkomst van dit veld in de ontvangen rekentool bedraagt 16,70%. 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten moet het percentage als volgt zijn: 16,37%. 

In de door Astrium opgestelde rekentool (zie hoofdstuk 4.2) is de waarde van 16,37% 

gehanteerd. 

4. Veld 4 – “Scholing” 

De uitkomst van dit veld in de ontvangen rekentool bedraagt 2,00%. 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten moet het percentage als volgt zijn: 2,51%. 

In de door Astrium opgestelde rekentool (zie hoofdstuk 4.2) is de waarde van 2,51% gehanteerd 
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4.2. Kostprijsberekening 2019 Hulp bij Huishouden 

 

Het kostprijstarief per uur (gewogen gemiddelde) bedraagt € 26,59 per uur. Rekenkundig afgerond 

komt dit neer op € 0,44 per minuut ofwel € 26,40 per uur. 

In hoofdstuk 4.3. ‘Grondslagen voor opstellen 'Berekening Kostprijs 2019 Hulp bij Huishouden' is per 

verwijzing, zoals bovenstaand onder de kolom ‘Grondslag’ is opgenomen, een nadere toelichting 

opgenomen. 
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4.3. Grondslagen voor opstellen kostprijsberekening 2019 Hulp bij Huishouden 

 

Algemeen 

Voor het opstellen van de ‘Berekening 2019 Hulp bij Huishouden’ (hierna: “Kostprijsberekening”) is 

gebruik gemaakt van de ontvangen rekentool 2019 (zie hoofdstuk 3.1). 

In de leeswijzer bij de rekentool is het volgende opgenomen: “Actiz, BTN, de VNG en het ministerie 

van VWS hebben nadere afspraken gemaakt over het gezamenlijk volgen van de invoering van de 

AMvB reële prijs Wmo die sinds 1 juni 2017 geldt.  

In de ontvangen rekentool is sprake van een aantal vastgestelde velden waar alle organisaties mee te 

maken hebben op basis van de CAO-VVT. Maar er zijn ook een aantal spreekwoordelijke ¨groene 

knoppen¨ die voor iedere organisatie kunnen verschillen.”  

Deze kostprijsberekening is uitsluitend bestemd voor het bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek, de 

gemeenten in de Gooi en Vechtstreek en het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en dient niet te 

worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. 

Bij het opstellen van de Kostprijsberekening zijn onderstaande grondslagen gehanteerd. 

 

1. Loonschalen en periodieken 

In de “Kostprijsberekening” zijn deze opgenomen overeenkomstig het “Besluit van de Minister van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 oktober 2018 tot algemeen verbindendverklaring van 

bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg- Verzorgingshuizen, Thuiszorg 

en Jeugdgezondheidszorg”. 

 

2. Inzetmix per periodiek  

In maart 2020 heeft Regio Gooi & Vechtststreek bij alle gecontracteerde zorgaanbieders voor het 

product hulp bij huishouden een uitvraag gedaan, waarbij de zorgaanbieders onderstaande 

werkelijke gegevens 2019 per personeelslid hebben aangeleverd: 

o Uniek nummer (bijv. personeelsnummer) 

o Geboortedatum 

o Datum in Dienst 

o Type dienstverband (vast/tijdelijk/oproep)  

o Omvang dienstverband (uren/week) 

o Schaal HbH (vul in 1,2,3,4 of 5)  

o FWG 15 

o FWG 20 

o Andere schaal (licht toe) 

o Bruto loon 1/1/2019 

o Toelichting/bijzonderheden 
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Alle zorgaanbieders hebben de gevraagde informatie aangeleverd. Op basis van deze aangeleverde 

informatie is de werkelijke verdeling inzetmix per periodiek vastgesteld en opgenomen in de 

“Kostprijsberekening”. 

 

3. Bruto uurloon CAO, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering 

In de “Kostprijsberekening” zijn deze opgenomen overeenkomstig het “Besluit van de Minister van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 oktober 2018 tot algemeen verbindendverklaring van 

bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg- Verzorgingshuizen, Thuiszorg 

en Jeugdgezondheidszorg”. 

 

4. Pensioenpremies.  

De in de “Kostprijsberekening” opgenomen pensioenpremies zijn opgenomen overeenkomstig de 

gepubliceerde premiepercentages door Pensioenfonds Zorg en Welzijn voor 2019 

(https://www.pfzw.nl/werkgevers/premie-en-factuur/premiepercentages-en-

franchises/premiepercentages.html). 

 

5. Sociale lasten (WGA / WIA (+ WKO), WW, Sectorfonds, ZW).  

De in de “Kostprijsberekening” opgenomen percentages betreffen de wettelijke percentages voor 

2019 inzake “Premies sociale verzekeringen en Zorgverzekeringswet en premies en parameters WGA 

en ZW 2019”.  

 

6. Sociale lasten (WHK).  

De in de “Kostprijsberekening” opgenomen percentage van 1,18% bestaat uit: 

o WHK-WGA-component: dit is het gemiddelde percentage 2019 uit artikel 2 van het ‘Besluit 

gedifferentieerde premie Whk 2019’ (0,75%).  

o WHK-Ziektewet-flex-component: dit is het gemiddelde percentage 2019 uit artikel 3 van het 

‘Besluit gedifferentieerde premie Whk 2019’ (0,43%).  

 

7. WGA eigen risico; herverzekerd 

In de Kostprijsberekening is dit op nihil gezet, aangezien dit een vrijwillige keuze is van een 

individuele zorgaanbieder.  

 

8. Verlof en scholing  

De in de “Kostprijsberekening” opgenomen percentages zijn berekend overeenkomstig het “Besluit 

van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 oktober 2018 tot algemeen 

verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg- 

Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg”. 
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9. Ziekteverzuim / Reiskosten / niet planbaar wel te verlonen tijd / organisatiegebonden 

overheadkosten / risico 

Op 30 juni 2020 heeft Bureau HHM het rapport ‘Advies reëel tarief Huishoudelijke Hulp ten behoeve 

van de Regio Gooi en Vechtstreek’ inzake de vaststelling van een reëel adviestarief voor 2021 

uitgebracht. Bij de uitvoering van de adviesopdracht heeft Bureau HHM op diverse momenten 

contact gehad met de zorgaanbieders. Dit is gedaan middels ‘marktconsultatie bijeenkomsten’ en de 

mogelijkheid voor zorgaanbieders om schriftelijk te reageren op de voorgestelde parameters. 

 

De in de “Kostprijsberekening” opgenomen uren, tarieven en percentages voor onderstaande 

parameters zijn overeenkomstig het rapport van Bureau HHM d.d. 30 juni 2020, welke een beste 

(in)schatting betreffen: 

• Ziekteverzuim 

• Reiskosten 

• Niet planbaar wel te verlonen tijd 

• Organisatiegebonden overheadkosten 

• Risico 
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5. Afsluiting 

 

Arrest 

Bij arrest van 21 januari 2020 onder zaaknummer 200.264.486/01 heeft het Gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden (hierna: Hof) de Gemeenten in de Gooi en vechtstreek als volgt veroordeeld: 

 

 

Opdracht accountant 

Een accountant kan ten aanzien van een kostprijsberekening verschillende opdrachten uitvoeren, 

afhankelijk van de vraagstelling van de opdrachtgever en de informatiebehoefte van de gebruiker. Hij 

rapporteert over de opdracht in een accountantsverklaring. Ten aanzien van de kostprijsberekening 

kan dit het volgende zijn: 

• Een assurancerapport – de accountant geeft een oordeel over de kostprijsberekening uitgevoerd 

door de opdrachtgever met een redelijke mate van zekerheid. 

• Een samenstellingsverklaring – de accountant stelt met behulp van de rekentool op basis van de 

daaraan ten grondslag liggende kostprijselementen zelf een kostprijsberekening op. 

Het Hof heeft de Gemeenten veroordeelt om een onafhankelijke registeraccountant aan de hand van 

de rekentool een kostenonderzoek op het prijspeil 2019 voor tarieven 2019 in de regio uit te laten 

voeren met inachtneming van de AMvB Reële prijzen WMO. Op grond van deze veroordeling hebben 

wij geconcludeerd dat een samenstellingsverklaring het beste hierbij past. Immers bij een 

samenstellingsverklaring stelt de accountant zelf de kostprijsberekening samen.  

 

Periode uitvoering werkzaamheden 

• Zoektocht naar onafhankelijke registeraccountant door Regio Gooi en Vechtstreek: periode 

tussen 21 januari 2020 en 11 februari 2020. 

• Eerste contact met Astrium voor uitvoeren opdracht: 11 februari 2020. 

• Opdrachtbevestiging voor assurance-opdracht: 18 februari 2020. 

• Eerste gesprek tussen Astrium en Regio Gooi en Vechtstreek. Start opdracht en afstemming 

diverse te verkrijgen informatie: 28 februari 2020. 

• Uitvraag bij zorgaanbieders inzake werkelijke inzet per periodiek: 5 maart 2020. 

• Verlenging uiterlijke datum voor indiening gevraagde gegevens door zorgaanbieders tot 10 april 

2020 vanwege ‘Corona lockdown’. 

• Ontvangst van de gevraagde gegevens door alle zorgaanbieders: 18 mei 2020 

• Rapport van Bureau HHM “Advies reëel tarief Huishoudelijke Hulp 

ten behoeve van de regio Gooi en Vechtstreek” definitief afgerond: 30 juni 2020. 
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• Uitbrengen concept assurancerapport door Astrium: 16 juli en 24 juli 2020. 

• Intrekken assurancerapport in verband met feit dat dit onvoldoende passend is binnen het 

gestelde uit arrest 21 januari 2020 en uitbrengen opdrachtbevestiging voor 

samenstellingsverklaring: 4 september 2020. In dit rapport is de uitkomst van deze 

werkzaamheden opgenomen. 

 

Kostprijstarief 

Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden bedraagt het opgestelde kostprijs tarief onafgerond  

€ 26,59 per uur. Rekenkundig afgerond komt dit neer op € 0,44 per minuut ofwel € 26,40 per uur. 
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