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Reële tarieven Jeugdwet

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 
22 oktober 2019, nr. C/09/576677/KG ZA 
19/652, ECLI:NL:RBDHA:2019:11096
(mr. Hoekstra-van Vliet)
Noot mr. M.E. Jannink

Inkoopprocedure. Jeugdhulp. Tarieven 
gemeente. 

[Jeugdwet art. 2.12]Noot mr. M.E. Jannink

Tien Haagse gemeenten zijn voor de inkoop van 
jeugdhulp een gezamenlijke inkoopprocedure 
gestart. Twaalf jeugdhulpaanbieders komen op 
tegen de tarieven die de gemeenten in dit kader 
hebben vastgesteld. Volgens de aanbieders zijn 
de tarieven te laag en daarmee in strijd met art. 
2.12 Jeugdwet, dat een goede verhouding eist 
tussen de prijs voor jeugdhulp en de eisen die 
worden gesteld aan de kwaliteit van de te leveren 
jeugdhulp.
De Haagse voorzieningenrechter komt tot het oor-
deel dat de gemeenten geen tarief hoeven te bie-
den dat voor elke aanbieder kostendekkend is. 
Wel moeten de tarieven reëel zijn, waarbij het 
uitgangspunt blijft dat de prijs niet ten koste mag 
gaan van de kwaliteit van de te leveren jeugdhulp. 
Daarbij moeten de gemeenten oog hebben voor 
bepaalde regio- en organisatie-specifieke aspec-
ten die een significante impact kunnen hebben op 
de kostenopbouw. Ook moeten gemeenten in-
zichtelijk maken en onderbouwen hoe de tarieven 
tot stand zijn gekomen. De gemeenten moeten 
voorts voorkomen dat zij verschillende definities 
hanteren bij de diverse cijfers en percentages 
waarop de gemeenten hun tarieven baseren, zo-
dat geen ‘appels met peren’ worden vergeleken. 

De voorzieningenrechter oordeelt dat de tien 
Haagse gemeenten de tarieven moeten wijzigen 
en in overeenstemming moeten brengen met de 
Jeugdwet, zodat alsnog reële tarieven ontstaan.

Stichting Jeugdformaat te Rijswijk,
eiseres,
advocaat mr. T. Raats te Den Haag,
tegen
1. Gemeenschappelijke regeling inkoopbureau H-10
te Den Haag,
2. gemeente Den Haag te Den Haag,
3. gemeente Delft te Delft,
4. gemeente Midden-Delfland te Schipluiden, ge-
meente Midden-Delfland,
5. gemeente Leidschendam-Voorburg te Leidschen-
dam, gemeente Leidschendam-Voorburg,
6. gemeente Pijnacker-Nootdorp te Pijnacker, ge-
meente Pijnacker-Nootdorp,
7. gemeente Rijswijk te Rijswijk,
8. gemeente Voorschoten te Voorschoten,
9. gemeente Wassenaar te Wassenaar,
10. gemeente Westland te Naaldwijk, gemeente
Westland,
11. gemeente Zoetermeer te Zoetermeer,
gedaagden,
advocaat mrs. M.C. de Vries, A.L.M. de Graaf en 
M. van Rijn te Den Haag,
waarin zijn tussengekomen:
1. stichting Curium, Academisch Centrum Kinder- 
en Jeugdpsychiatrie te Oegstgeest,
advocaten mrs. J.M.M. van de Hel en W.B. Jans te
Amsterdam,
2. Parnassia Groep B.V. te Den Haag,
advocaten mrs. J.M.M. van de Hel en W.B. Jans te
Amsterdam,
3. stichting Rivierduinen te Leiden,
4. stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onder-
wijs te Rotterdam,
5. stichting Middin te Den Haag,
6. Opvoedpoli B.V. te Amsterdam,
7. stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezond-
heidszorg te Almere,
advocaten mrs. P.F.C. Heemskerk en M.W. Spek-
snijder te Amsterdam,
8. stichting De Forensische Zorgspecialisten te
Utrecht,
advocaat mr. Tj.P. Grünbauer te Ede,
9. Vereniging ZZP Jeugd GGZ Haaglanden te Den
Haag,
advocaat: mr. W.M. Ritsema-van Eck te Leiden,
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en waarin zich hebben gevoegd aan de zijde van 
eiseres:
10. stichting Geestelijke Gezondheidszorg Delfland 
te Delft,
advocaat mr. T.H. Chen te Leiden,
11. stichting Ipse de Bruggen te Zoetermeer,
advocaat mrs. C.J. de Boer en C.A. Poley te Am-
sterdam.

Eiseres wordt hierna aangeduid als ‘Jeugdformaat’, 
gedaagden worden hierna gezamenlijk aangeduid 
als ‘de H10-gemeenten’, de interveniënten sub 1 
en 2 worden hierna respectievelijk aangeduid als 
‘Curium’ en ‘Parnassia’, de interveniënten sub 3 
tot en met 7 worden hierna gezamenlijk aange-
duid als ‘Rivierduinen c.s.’ en de interveniënten 
sub 8 tot en met 11 worden hierna respectievelijk 
aangeduid als ‘de Waag’, ‘de Vereniging’, ‘GGZ 
Delfland’ en ‘Ipse de Bruggen’.

1. De procedure
(...; red.)

2. De incidenten tot tussenkomst dan wel voeging
2.1. Curium, Parnassia, Rivierduinen c.s., de 
Waag en de Vereniging hebben gevorderd te mo-
gen tussenkomen in de procedure tussen Jeugd-
formaat en de H10-gemeenten dan wel zich te 
mogen voegen aan de zijde van Jeugdformaat. 
GGZ Delfland en Ipse de Bruggen hebben gevor-
derd zich te mogen voegen aan de zijde van 
Jeugdformaat. Jeugdformaat heeft hier geen be-
zwaar tegen gemaakt.

Curium, Parnassia, Rivierduinen c.s. en GGZ Delf-
land
2.2. De H10-gemeenten hebben geen bezwaar 
gemaakt tegen de tussenkomst van Curium, Par-
nassia en Rivierduinen c.s. en ook niet tegen de 
voeging van GGZ Delfland. Zij zijn vervolgens 
toegelaten als respectievelijk tussenkomende par-
tijen en gevoegde partij, aangezien zij aanneme-
lijk hebben gemaakt dat zij daarbij voldoende be-
lang hebben. Voorts is niet gebleken dat de 
tussenkomst en voeging aan een voortvarende 
afdoening van dit kort geding in de weg staan. 
Hierdoor ontstaat er ook geen strijd met de goede 
procesorde in het algemeen.

De Waag, de Vereniging en Ipse de Bruggen
2.3. De H10-gemeenten hebben wel bezwaar ge-
maakt tegen de tussenkomst van de Waag en de 

Vereniging en tegen de voeging van Ipse de Brug-
gen. Zij menen dat deze partijen daar onvoldoen-
de belang bij hebben. Bovendien achten zij de 
handelwijze van die partijen in strijd met de eisen 
van een goede procesorde.
2.4. De voorzieningenrechter heeft ter zitting 
meegedeeld dat de bezwaren van de H10-ge-
meenten er niet toe kunnen leiden dat de Waag en 
de Vereniging niet kunnen worden toegelaten als 
tussenkomende partijen en dat Ipse de Bruggen 
niet kan worden toegelaten als voegende partij. 
Deze partijen hebben immers alle aannemelijk 
gemaakt dat zij daarbij voldoende belang hebben, 
nu zij ook voornemens zijn om in te schrijven op 
de hierna vermelde aanmeldingsprocedure en 
zich aansluiten bij de bezwaren van Jeugdformaat 
ten aanzien van die procedure. De Waag en de 
Vereniging willen daarbij kennelijk hun belangen 
onafhankelijk van Jeugdformaat kunnen beharti-
gen, hetgeen ook een te respecteren belang is.
2.5. De voorzieningenrechter is van oordeel dat 
voor de tussenkomst van de Waag en de Vereni-
ging niet is vereist dat zij een eigen vordering in-
stellen indien, zoals hier het geval is, hun belang 
bij tussenkomst is gelegen in de nadelige gevolgen 
die zij van de uitspraak in dit geding kunnen on-
dervinden en zij de mogelijkheid willen hebben 
om zelf appel te kunnen aantekenen tegen deze 
uitspraak. Voorts is niet gebleken dat de tussen-
komst van de Waag en de Vereniging en de voe-
ging van Ipse de Bruggen aan een voortvarende 
afdoening van dit kort geding in de weg staat. 
Hierdoor ontstaat er ook geen strijd met de goede 
procesorde in het algemeen, met dien verstande 
dat dit enkel geldt voor zover deze drie partijen 
zich aansluiten bij het betoog van Jeugdformaat, 
met eventuele aanvullingen daarop die betrekking 
hebben op de kwestie die Jeugdformaat aan de 
orde heeft gesteld en voor zover zij vorderen om, 
kort gezegd, de vorderingen van Jeugdformaat toe 
te wijzen.
2.6. Die strijd met de goede procesorde ontstaat 
echter met betrekking tot een deel van de vorde-
ringen van de tussenkomende partijen wel. De 
Waag en de Vereniging hebben met hun stellin-
gen namelijk niet alleen aangesloten bij de door 
Jeugdformaat aangekaarte bezwaren maar daar-
naast ieder een geheel andere kwestie aan de orde 
gesteld dan Jeugdformaat heeft gedaan en die 
nieuwe stellingen ten grondslag gelegd aan een 
eigen vordering. Die vorderingen wijken in aan-
zienlijke mate af van de vorderingen van Jeugd-
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formaat, die, zoals hierna vermeld, kort gezegd 
inhouden de H10-gemeenten te gebieden de 
voorwaarden van en de tarieven die worden ge-
hanteerd in de procedure te wijzigen. De Waag 
vordert echter een gebod aan de H10-gemeenten 
om de opdracht tot het verlenen van (al dan niet 
ambulante) forensische psychiatrische jeugdhulp 
onder te brengen in een separaat perceel. Daaraan 
legt zij ten grondslag dat, kort gezegd, deze zorg 
zodanige specifieke kenmerken heeft dat de keuze 
om deze zorg onder te brengen bij de hoogspecia-
listische jeugdzorg leidt tot een risico op onvol-
doende hulpverlening en daarmee op onaan-
vaardbare gevaarzetting in de maatschappij. De 
Vereniging vordert een gebod aan de H10-ge-
meenten de procedure in te trekken op weer an-
dere gronden. Zij legt daaraan ten grondslag dat 
de H10-gemeenten handelen in strijd met de 
Jeugdwet en het Kwaliteitskader Jeugd op het ge-
bied van de privacy van cliënten en de kwaliteits-
eisen die worden gesteld aan de therapeut/hoofd-
aannemer en ook voor zover zij een 
resultaatsgericht stelsel willen hanteren.
2.7. Deze vorderingen en de grondslagen daar-
voor hebben deze twee partijen aangekondigd 
respectievelijk twee dagen en één dag vooraf-
gaand aan de mondelinge behandeling. Anders 
dan de Waag lijkt te betogen is niet in de wet of in 
het procesreglement bepaald dat een incidentele 
vordering die meer dan 24 uur voor de mondelin-
ge behandeling wordt aangekondigd, steeds als 
tijdig ingediend moet worden beschouwd. Het 
procesreglement schrijft voor dat de incidentele 
vordering en de grondslag daarvoor zo spoedig 
mogelijk wordt meegedeeld aan partijen en de 
voorzieningenrechter (maar uiterlijk 24 uur voor 
de zitting). Gezien hetgeen onder 2.6 staat ver-
meld over de inhoud van de vorderingen, bezien 
in combinatie met het tijdsverloop sinds de bete-
kening van de dagvaarding in deze procedure (op 
17  juli 2019), de verplaatsing van de zittingsda-
tum die oorspronkelijk op 1 augustus 2019 stond 
gepland en de (bij alle partijen bekende) ontwik-
kelingen die sindsdien hebben plaatsgevonden, 
hebben deze twee partijen niet aan dit tijdigheids-
vereiste voldaan. Deze vorderingen van de Waag 
en de Vereniging zullen dan ook buiten beschou-
wing worden gelaten.
2.8. Die strijd met de goede procesorde ontstaat 
tevens voor zover Ipse de Bruggen stellingen heeft 
ingenomen omtrent de tarieven voor de zorg die 
geleverd wordt in zogenaamde kinderdiensten-

centra, hetgeen in de hoofdzaak niet aan de orde 
is gesteld. Dat geldt tevens voor zover zij ter on-
derbouwing daarvan, als ook van andere stellin-
gen, diverse producties heeft overgelegd die onder 
andere cijfers en berekeningen bevatten. Deze 
stukken zijn overgelegd twee dagen voorafgaand 
aan de mondelinge behandeling. Ook hier geldt 
dat dit niet kan worden aangemerkt als tijdig/zo 
spoedig mogelijk, mede gezien het tijdsverloop 
sinds de betekening van de dagvaarding in deze 
procedure (op 17  juli 2019), de verplaatsing van 
de zittingsdatum die oorspronkelijk op 1 augustus 
2019 stond gepland en de (bij alle partijen beken-
de) ontwikkelingen die sindsdien hebben plaats-
gevonden.
2.9. De stukken, vorderingen en stellingen zoals 
beschreven onder 2.6. en 2.8 worden dan ook bui-
ten beschouwing gelaten bij de verdere beoorde-
ling.

3. De feiten
Op grond van de stukken en het verhandelde ter 
zitting wordt in dit geding van het volgende uitge-
gaan.
3.1. Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verant-
woordelijk geworden voor het bieden van Jeugd-
hulp op grond van de Jeugdwet. De H10-gemeen-
ten hebben destijds raamovereenkomsten 
gesloten met diverse jeugdhulpaanbieders. Die 
raamovereenkomsten eindigen op 31  december 
2019. De H10-gemeenten hebben de intentie om 
nieuwe raamovereenkomsten te sluiten voor de 
jaren 2020-2024. De H10-gemeenten hebben tij-
dens marktconsultaties geïnteresseerde jeugd-
hulpaanbieders om advies gevraagd over de uit-
gangspunten die daarbij zouden moeten gelden 
en over het aanmeldingstraject.
3.2. Daarna hebben de H10-gemeenten op 
23 april 2019 de inkoopleidraad gepubliceerd van 
de “Aanmeldingsprocedure conform open house 
2020-2024” voor twee percelen, te weten “Perceel 
1: Specialistische Jeugdhulp” en “Perceel 2: Hoog-
specialistische/Hoog complexe Jeugdhulp” (hier-
na: de aanmeldingsprocedure). Deze procedure 
houdt in dat door de H10-gemeenten met alle 
partijen die zich aanmelden en die voldoen aan de 
gestelde voorwaarden een raamovereenkomst 
wordt gesloten.
3.3. In de inkoopleidraad staat informatie ver-
meld over de procedure, de opdracht, de aanmel-
dingsprocedure, overige voorwaarden, de beoor-
delingsprocedure, de uitsluitingsgronden en de 
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minimumgeschiktheidseisen voor ieder perceel. 
Via diverse gepubliceerde nota’s van inlichtingen, 
waarin duizenden vragen zijn opgenomen en be-
antwoord, zijn hierop vele wijzigingen aange-
bracht via drie nota’s van inlichtingen. De 
H10-gemeenten hebben tevens naar aanleiding 
van de vragen en bezwaren die zij hebben ontvan-
gen van de jeugdhulpaanbieders op respectieve-
lijk 12 augustus en 1 oktober 2019 informatiedo-
cumenten gepubliceerd als onderdelen van de 
Nota’s van Inlichtingen 2 en 3.
3.4. In het op 1 oktober 2019 gepubliceerde infor-
matiedocument als onderdeel van de Nota van 
Inlichtingen 3 hebben de H10-gemeenten onder 
meer diverse wijzigingen opgenomen ten aanzien 
van voorwaarden waartegen Jeugdformaat in de 
dagvaarding haar bezwaren had geuit. Jeugdfor-
maat heeft daarop meegedeeld dat zij niet langer 
een oordeel vraagt van de voorzieningenrechter 
over de disproportionaliteit van de voorwaarden 
an sich, maar haar bezwaren tegen de ontoerei-
kende tarieven wel handhaaft, waarbij de kosten-
verhogende aspecten van bepaalde voorwaarden 
nog steeds een rol spelen.
3.5. In dit geding zijn onder meer de volgende 
rapportages overgelegd:
– een rapport “Bekostiging Jeugd-GGZ inspan-
ningsgericht, een handreiking ter ondersteuning 
bij de overgang van de DBC-systematiek naar een 
andere vorm van bekostiging (met ingang van 
2018), versie mei 2017, van VNG (hierna: het rap-
port VNG);
– Memo advies uitgangspunten kostprijs bereke-
ningen, Voor de WMO & Jeugdzorg Regio Mid-
den-Holland, van 28 augustus 2017;
– een rapport “Tarieven ambulante Jeugdzorg”, 
Regio Alkmaar, evaluatie gebruikte parameters 
voor tariefberekening ambulante jeugdzorg van 
21 maart 2018, afkomstig van Berenschot (hierna: 
rapport Berenschot Alkmaar);
– Productbladen Urenbasis 2019 Zorgregio Mid-
den IJssel Oost Veluwe;
– een rapport “Kostprijzen voor de jeugd-ggz, 
handreiking voor gemeenten en aanbieders” van 
21 februari 2019 van Berenschot (hierna: rapport 
Berenschot 2019);
– een rapport “Kostprijsonderzoek specialistische 
jeugdhulp Regio Haaglanden (H10), Parnassia 
Groep van 28 juni 2019 van Rebel Strategy & Fi-
nance (hierna: rapport Rebel Parnassia).

– een rapport, Check jeugdzorgtarieven Haaglan-
den van 30 september 2019, afkomstig van Bureau 
HHM (hierna: rapport HHM);
– een rapport “Kostprijsonderzoek specialistische 
en hoogspecialistische jeugdhulp, Jeugdformaat 
in het kader van de aanbesteding 2020 De 
H10-gemeenten”, van 3  oktober 2019 van Rebel 
Strategy & Finance (hierna: rapport Rebel Jeugd-
formaat).

4. Het geschil
4.1. Jeugdformaat vordert, zakelijk weergegeven:
primair:
1. de H10-gemeenten te gebieden de voorwaar-
den van de aanmeldingsprocedure zodanig te 
wijzigen dat deze in overeenstemming zijn met 
het proportionaliteitsbeginsel en het evenredig-
heidsbeginsel;
2. de H10-gemeenten te gebieden de tarieven die 
zij hanteren in de aanmeldingsprocedure zodanig 
te wijzigen dat deze in lijn zijn met artikel 2.12 
van de Jeugdwet;
3. de H10-gemeenten te gebieden de inschrijfda-
tum voor de aanmeldingsprocedure op te schor-
ten tot vier weken nadat de H10-gemeenten de 
gewijzigde voorwaarden en gewijzigde tarieven 
hebben gepubliceerd, althans tot een in goede 
justitie te bepalen moment;
subsidiair:
de H10-gemeenten te gebieden de aanmeldings-
procedure stop te zetten en hen te verbieden nieu-
we aanmeldingsprocedures voor de inkoop van 
specialistische en hoogspecialistische jeugdhulp 
te starten, tenzij de H10-gemeenten de voorwaar-
den van de aanmeldingsprocedure zodanig wijzi-
gen dat deze in overeenstemming zijn met het 
proportionaliteitsbeginsel en het evenredigheids-
beginsel en de H10-gemeenten de tarieven die zij 
hanteren in de aanmeldingsprocedure zodanig 
wijzigen dat deze in lijn zijn met artikel 2.12 van 
de Jeugdwet;
meer subsidiair:
de H10-gemeenten te gebieden de uiterste termijn 
voor het indienen van een aanmelding voor de 
aanmeldprocedure uit te stellen tot ten minste vijf 
werkdagen na de datum van dit vonnis;
nog meer subsidiair:
elke andere voorziening te treffen die de voorzie-
ningenrechter passend acht en recht doet aan de 
belangen van Jeugdformaat;
met veroordeling van de H10-gemeenten in de 
proceskosten.
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4.2. Daartoe voert Jeugdformaat  –  samenge-
vat  –  het volgende aan. De hulpverlening die 
wordt geboden is niet te realiseren voor de prijzen 
die de H10-gemeenten hanteren. Jeugdformaat zit 
daarom in een onmogelijke positie: het is niet 
verantwoord om zich aan te melden indien de ta-
rieven niet worden aangepast, maar het is ook 
maatschappelijk en bedrijfsmatig niet verant-
woord om zich niet aan te melden. Het overgrote 
deel van haar werk bestaat immers uit het bieden 
van specialistische jeugdhulp in de H10-gemeen-
ten. Bij de tarieven die de H10-gemeenten hebben 
vastgesteld zijn zij uitgegaan van onjuiste aanna-
mes. Een van de belangrijkste daarvan is de pro-
ductiviteitsnorm, waarbij de H10-gemeenten uit-
gaan van een te groot aantal uren cliëntcontacttijd 
(dat wil zeggen tijd die face to face met de cliënt 
wordt doorgebracht). Daarbij wordt door de 
H10-gemeenten miskend dat voor een goede 
hulpverlening ook veel uren indirect cliëntgebon-
den tijd nodig zijn. Die laatstbedoelde uren mo-
gen in het geheel niet gedeclareerd worden. De 
H10-gemeenten hanteren daarnaast in hun ta-
riefberekening ook geen realistische reistijd en er 
wordt onvoldoende rekening gehouden met kin-
deren en ouders die niet komen opdagen, terwijl 
de hulpverlener wel (voorbereidings- en/of reis)
tijd aan hen heeft besteed. Ook die tijd kan niet 
gedeclareerd worden. Verder hebben de H10-ge-
meenten de jeugdhulpaanbieders ook enorm 
overvallen met de feitelijk enorme tariefverlaging, 
waarop deze aanbieders zich niet adequaat heb-
ben kunnen voorbereiden.
4.3. De H10-gemeenten voeren verweer, dat hier-
na, voor zover nodig, zal worden besproken.
4.4. Alle interveniënten vorderen – zakelijk weer-
gegeven – de vorderingen van Jeugdformaat toe te 
wijzen ofwel de H10-gemeenten te veroordelen 
overeenkomstig de door Jeugdformaat ingestelde 
vorderingen, met veroordeling van de H10-ge-
meenten in de proceskosten.
4.5. Verkort weergegeven stellen al deze partijen 
daartoe dat zij er belang bij hebben dat de voor-
waarden en tarieven van de aanmeldingsprocedu-
re worden aangepast op de wijze zoals door 
Jeugdformaat betoogd, zodat hierop verantwoord 
kan worden ingeschreven.
4.6. Parnassia vordert tevens de H10-gemeenten 
te gebieden het tarief voor Geïntegreerde Specia-
listische GGZ bij te stellen van €  108,60 naar 
€ 112,44. Verkort weergegeven stelt zij daartoe dat 
bij de vaststelling van de tarieven ten onrechte 

geen, althans onvoldoende rekening is gehouden 
met de OVA-indexering voor 2019 en 2020, waar-
toe de H10-gemeenten wel gehouden zijn, en dat 
de loonprijsontwikkelingen niet volledig zijn 
doorberekend.
4.7. Curium vordert tevens de H10-gemeenten te 
verbieden arrangementstarieven te hanteren en 
hen te gebieden PxQ-tarieven te hanteren die toe-
reikend zijn voor Curium om de kosten voor het 
in stand houden van haar bestaande infrastruc-
tuur en haar academische functie te dekken, als-
mede om de acceptatieplicht te laten vallen. Ver-
kort weergegeven stelt zij daartoe dat de 
arrangementstarieven, die de H10-gemeenten 
vanaf 2022 willen toepassen op Perceel 2 Hoogs-
pecialistische Jeugdhulp, onwerkbaar zijn voor 
Curium, nu deze ongeschikt zijn voor de inkoop 
van zeer complexe en intensieve jeugdhulp. 
Voorts zijn deze tarieven, als ook de overige tarie-
ven, onvoldoende toereikend om haar kosten te 
dekken, althans creëren deze een disproportio-
neel groot financieel risico voor Curium. Belang-
rijke tekortkomingen zijn gelegen in de functie-
mix waarvan wordt uitgegaan en de voorgestelde 
acceptatieplicht blijft ook na aanpassing dispro-
portioneel zwaar voor Curium.
4.8. Voor zover nodig zullen de standpunten van 
Jeugdformaat en de H10-gemeenten met betrek-
king tot de vorderingen van Parnassia en Curium 
hierna worden besproken.

5. De beoordeling van het geschil

Uitgangspunten en juridisch kader
5.1. In 2015 heeft een grote stelselwijziging van de 
jeugdhulpverlening plaatsgevonden. De Jeugdwet 
heeft op 1 januari van dat jaar de Wet op de Jeugd-
zorg vervangen en de gemeenten zijn verantwoor-
delijk geworden voor de inkoop en de bekostiging 
van de Jeugdzorg. Vóór 2015 werden de jeugd-ggz 
tarieven die zorgverzekeraars en zorgkantoren 
betaalden aan zorgverleners landelijk vastgesteld 
door de Nederlandse Zorgautoriteit. Sinds de de-
centralisatie dienen de gemeenten/jeugdregio’s de 
tarieven zelf te bepalen. Hierdoor is een voor alle 
spelers complexe nieuwe werkelijkheid ontstaan. 
Elke gemeente heeft thans de eigen beleidsvrij-
heid om het zorglandschap en de bijbehorende 
zorgproducten naar eigen inzicht in te delen. Ge-
meenten kijken daarbij  –  gezien de financiële 
druk waar zij mee te maken hebben – begrijpelij-
kerwijs kritisch naar de tarieven. Daarbij zijn ge-
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meenten gericht op hun (op de Jeugdwet geba-
seerde) doelstellingen om het stelsel efficiënter en 
effectiever te maken, waarbij hulp doelmatiger 
wordt ingezet en waardoor kostenbesparingen 
kunnen worden gerealiseerd. Zij dienen daarbij 
naar het oordeel van de voorzieningenrechter wel 
voldoende oog te hebben voor de belangen van de 
aanbieders van jeugdhulp, hun continuïteit en de 
continuïteit van de zorg en zij dienen het maat-
schappelijke langetermijnbelang te stellen boven 
het financiële kortetermijnbelang. Zij moeten 
daarbij voldoen aan de eisen die de Jeugdwet stelt 
en proportioneel handelen bij de vaststelling van 
de tarieven, een en ander zoals hierna vanaf 5.7 
nader toegelicht.
5.2. Door de H10-gemeenten is inmiddels beslo-
ten om ook nog een andere wijziging door te 
voeren, te weten een resultaatgerichte financie-
ring op basis van profielen waarin de ondersteu-
ningsbehoefte van de Jeugdige en het gezin cen-
traal staat. Dat valt op zichzelf binnen hun 
beleidsvrijheid, mits zij zich daarbij houden aan 
de in de Jeugdwet geschetste kaders. Nu inmid-
dels echter duidelijk geworden is dat de H10-ge-
meenten, na geuite kritiek vanuit de markt, heb-
ben besloten deze stelselwijziging uit te stellen en 
voorlopig nog te betalen op basis van de PxQ-sys-
tematiek (prijs maal hoeveelheid) behoeft het 
nieuwe bekostigingsstelsel dat de H10-gemeenten 
nu vanaf 2022 willen invoeren thans geen beoor-
deling. Dit kán nu ook nog niet worden beoor-
deeld omdat de H10-gemeenten dit stelsel blij-
kens hun toelichting nader zullen gaan inrichten 
aan de hand van nog te verkrijgen input en feed-
back. Bovendien behoeft dit op dit moment ook 
nog niet te worden beoordeeld omdat er is voor-
zien in rechtsbescherming te zijner tijd. In zover-
re wordt dan ook voorbij gegaan aan de bezwaren 
die hierover zijn geuit. In het vervolg van dit 
vonnis zal de bekostigingssystematiek centraal 
staan die de H10-gemeenten met ingang van 1 ja-
nuari 2020 willen invoeren.
5.3. Bij die beoordeling is van belang dat uit het 
rapport Berenschot 2019 blijkt dat sinds 2015 een 
grote hoeveelheid producten in de jeugdhulp is 
ontstaan, met een bijbehorende diversiteit aan ta-
rieven. Opvallend daarbij is dat de productom-
schrijvingen veelal niet eenduidig zijn. Voorts 
worden steeds vaker producten voor doelgroepen 
gecombineerd tot één product, terwijl verschil-
lende doelgroepen een heel andere aanpak en een 
andere inzet van functionarissen vragen. Hier-

door ontstaan er ook geregeld tarieven die niet 
voor elke aanbieder kostendekkend zijn.
5.4. De H10-gemeenten hebben er terecht op ge-
wezen dat de tarieven ook niet voor elke aanbie-
der kostendekkend hoeven te zijn. Dat zou im-
mers betekenen dat de duurste aanbieding 
bepalend zou zijn voor het tarief, hetgeen de be-
oogde efficiëntieslag en kostenbeheersing zou 
frustreren. Echter, de tarieven dienen wel reëel te 
zijn, dat wil zeggen dat daarbij rekening moet zijn 
gehouden met de sectorale uitvoeringswerkelijk-
heid en met de kostprijs van een redelijk efficiënt 
functionerend aanbieder, zoals door de H10-ge-
meenten ook niet is weersproken. Uitgangspunt 
blijft dat de prijs niet ten koste mag gaan van de 
kwaliteit van de te leveren jeugdhulp. Naar het 
oordeel van de voorzieningenrechter, dat hierna 
nader zal worden uitgewerkt, dienen dan ook spe-
cifieke omstandigheden, verbonden aan de regio 
waarin de hulp wordt verleend, mede in aanmer-
king te worden genomen bij de tariefstelling. Ook 
moet acht worden geslagen op bepaalde organisa-
tie-specifieke aspecten die een significante impact 
kunnen hebben op de kostenopbouw. Voorbeel-
den hiervan zijn zorginhoud/complexiteit van 
zorg, de kosten van vastgoed, de beschikbaarheid 
van voldoende gekwalificeerd personeel, aanrijtij-
den bij crisis en bepaalde specialisaties. Voor zo-
ver de H10-gemeenten met hun stelling, dat zij 
geen ruimte hebben om rekening te houden met 
alle individuele jeugdhulpaanbieders, hebben wil-
len betogen dat zij met dit soort omstandigheden 
feitelijk geen rekening hoeven te houden, wordt 
daaraan voorbij gegaan. Het hanteren van reële 
tarieven vergt wel degelijk dat rekening wordt ge-
houden met gelegitimeerde regionale of anders-
zins goed onderbouwde kostenverschillen.
5.5. Op grond van de overgelegde stukken kan 
worden vastgesteld dat gemeenten veelal lastig 
kunnen inschatten wat een tarief is dat een goede 
verhouding biedt tussen de prijs voor de dienst-
verlening en de gevraagde kwaliteit, omdat gevali-
deerd en passend cijfermateriaal, mede door 
moeilijk vergelijkbare productomschrijvingen, 
vaak ontbreekt. Gemeenten maken dan vaak ge-
bruik van data die wél voorhanden zijn. Regelma-
tig worden die echter volgens het rapport Beren-
schot 2019 verkeerd geïnterpreteerd of verkeerd 
gebruikt in de berekening. Het gevolg daarvan is 
dat in sommige gevallen tarieven voor jeugdhulp 
worden vastgesteld waarvoor aanbieders niet aan 
de gewenste kwaliteit kunnen voldoen of verlies 
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draaien. Uit hetzelfde rapport blijkt dat het daar-
aan ten grondslag liggende onderzoek laat zien 
dat deelnemende aanbieders over het jaar 2017 
gemiddeld een resultaat van -3,0% hebben gerea-
liseerd. Uit de bijbehorende validatiegesprekken 
is naar voren gekomen dat 2017 daarin niet uit-
zonderlijk is en dat aanbieders voor 2018 eenzelf-
de verwachting hebben.
5.6. Het betoog van de H10-gemeenten dat er or-
ganisaties zijn die grote winsten maken en dat het, 
juist ook voor de bonafide bedrijven, van belang is 
om de zogenoemde “zorgcowboys” buiten de 
deur te houden is – alhoewel op zichzelf juist en 
gerechtvaardigd – niet goed te plaatsen in het ka-
der van de onderhavige procedure. Gebleken is 
dat in deze procedure 85% van de marktpartijen 
die jeugdhulp aanbieden zich heeft geschaard 
achter de stellingen van Jeugdformaat. Dit 
zijn – zo is onweersproken gebleven – alle bonafi-
de partijen, die zich stuk voor stuk gemotiveerd 
op het standpunt hebben gesteld dat zij niet kos-
tendekkend kunnen inschrijven op de aanmel-
dingsprocedure en dat dit tot grote problemen zal 
leiden, zowel in hun organisatie als op het vlak 
van de kwaliteit en continuïteit van de jeugdhulp-
verlening. Dit vormt de kern van het geschil tus-
sen partijen in dit geding.
5.7. Tussen partijen is niet in geschil dat het bij de 
beoordeling van dat geschil op de weg van de 
H10-gemeenten ligt om te onderbouwen en in-
zichtelijk te maken dat zij bij de vaststelling van de 
voorwaarden en tarieven voldoen aan de eisen die 
hieraan in de Jeugdwet worden gesteld. Op grond 
van artikel 2.12 van die wet dienen de H10-ge-
meenten, indien zij de uitvoering van die wet 
door derden laten verrichten, een goede verhou-
ding tussen de prijs voor de levering van jeugd-
hulp en de eisen die worden gesteld aan de kwali-
teit daarvan te waarborgen. Daarbij moet rekening 
worden gehouden met de deskundigheid van de 
beroepskrachten en de toepasselijke arbeidsvoor-
waarden. In de toelichting bij het amendement als 
gevolg waarvan deze bepaling aan de Jeugdwet is 
toegevoegd staat vermeld “De gemeenten dienen 
hierbij ten minste een inschatting te maken van 
een reële kostprijs voor de activiteiten die zij door 
aanbieders willen laten uitvoeren. Welke invloe-
den daarbij worden meegewogen, is ter beoorde-
ling aan de gemeenten. Uitgangspunt is, dat de 
aanbieder personeel inzet tegen de arbeidsvoor-
waarden die passen bij de vereiste vaardigheden. 
De gemeente zal zich dus ten minste een beeld 

moeten vormen van de vereiste activiteiten en de 
arbeidsvoorwaarden die daarbij horen. Hiermee 
wordt voorkomen dat een gemeente alleen de 
laagste prijs voor de uitvoering van de opdracht 
beschouwt. Dit biedt een waarborg voor werkne-
mers dat hun werkzaamheden aansluiten bij de 
daarvoor geldende arbeidsvoorwaarden.”
5.8. Verder hebben de H10-gemeenten in hun ei-
gen verordeningen opgenomen (de gemeente 
Den Haag bijvoorbeeld in de verordening Jeugd-
hulp Den Haag 2015) dat zij in het belang van een 
goede prijs-kwaliteitverhouding bij de vaststelling 
van de tarieven die zij hanteren voor door derden 
te leveren jeugdhulp, in ieder geval rekening hou-
den met:
a. de aard en omvang van de te verrichten taken;
b. de voor de sector toepasselijke CAO-schalen in 
relatie tot de zwaarte van de functie;
c. een redelijke toeslag voor overheadkosten;
d. een voor de sector reële mate van non-produc-
tiviteit van het personeel als gevolg van verlof, 
ziekte, scholing en werkoverleg;
e. en kosten voor bijscholing van het personeel.
Ook hieraan zullen de H10-gemeenten zich dus 
moeten houden.
5.9. In aanvulling hierop sluit de voorzieningen-
rechter zich aan bij de in het rapport Berenschot 
2019 opgenomen overweging dat bovenop de 
kostprijs ten minste nog een opslag moet zitten 
om financiële risico’s te kunnen afdekken.
5.10. Ten slotte is nog van belang dat de H10-ge-
meenten zijn gebonden aan de algemene beginse-
len van behoorlijk bestuur. Daartoe behoort on-
der meer het evenredigheids- of 
proportionaliteitsbeginsel. De voorzieningen-
rechter volgt de H10-gemeenten niet in hun 
standpunt dat dit beginsel niet bepalend is bij de 
tariefdiscussie. Vanzelfsprekend moeten de 
H10-gemeenten op grond van dat beginsel bij de 
vaststelling van een reële kostprijs blijk geven van 
een redelijke beoordeling en afweging van belan-
gen en redelijke keuze van middelen en moet een 
redelijk evenwicht worden gevonden tussen de 
tegenstrijdige algemene en individuele belangen 
die hierbij een rol spelen. Hier komt nog bij dat de 
toepasselijkheid van onder meer dit beginsel ook 
volgt uit het door de H10-gemeenten gegeven 
antwoord op een vraag over de gekozen procedu-
re, dat inhoudt dat zij hebben gekozen voor de 
voor alle partijen minst belastende wijze van in-
kopen die tegelijk wel invulling geeft aan de be-
ginselen van transparantie, objectiviteit, non-dis-
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criminatie en proportionaliteit. De vraag of de 
H10-gemeenten ook formeel gebonden zijn aan 
de Gids Proportionaliteit kan derhalve onbeant-
woord blijven.
5.11. De voorzieningenrechter zal hierna punts-
gewijs de door de H10-gemeenten gehanteerde 
parameters bespreken die deel uitmaken van de 
kostprijsberekening en waartegen door de jeugd-
hulpaanbieders bezwaren zijn geuit.

Productiviteit
5.12. Bij het aspect van de productiviteit is van 
belang dat er een onderscheid is tussen declarabe-
le en niet declarabele uren. In deze aanmeldings-
procedure is  –  anders dan voorheen en anders 
dan in diverse andere regio’s  –  tot uitgangspunt 
genomen dat voortaan alleen nog direct cliëntge-
bonden uren (waarbij is bedoeld de face to face 
tijd) declarabel zullen zijn. De zogenoemde indi-
rect cliëntgebonden uren zijn dat niet langer. 
Hetzelfde geldt voor de ‘no-show’, dat wil zeggen 
de tijd die is gemoeid met cliënten die ondanks 
afspraak niet komen opdagen. Jeugdformaat stelt 
zich op het standpunt dat het door de H10- ge-
meenten gehanteerde productiviteitscijfer niet 
realistisch is en het op deze basis vastgestelde ta-
rief veel te laag. De H10-gemeenten hebben dat 
betwist en gewezen op cijfers van andere regio’s 
alsmede op het rapport van HHM, die volgens 
hen de gehanteerde productiviteitscijfers onder-
bouwen.
5.13. Uit de overgelegde cijfermatige gegevens 
blijkt dat er zeer grote verschillen zijn in produc-
tiviteit, zowel tussen verschillende jeugdhulpaan-
bieders als tussen regio’s. Dit volgt ook duidelijk 
uit de stellingen van de H10-gemeenten zelf, die 
ter onderbouwing van de door hen gehanteerde 
cijfers de percentages op een rij hebben gezet 
waar in het rapport van HHM en in de regio’s 
Midden Holland, Midden-IJssel/Oost-Veluwe en 
Zeeland van wordt uitgegaan. Onverklaard blijft 
waar die verschillen feitelijk uit voortvloeien. Niet 
valt uit te sluiten dat een en ander gerelateerd is 
aan definitieverschillen ten aanzien van andere 
parameters, zoals overhead en de vraag of en zo ja 
in hoeverre reistijden en no-show zijn meegeno-
men bij de productiviteit. De H10-gemeenten 
stellen weliswaar dat de overgelegde cijfers slechts 
ter illustratie zijn, maar concluderen vervolgens 
wel aan de hand van die cijfers dat zij een alleszins 
redelijk (want lager) percentage productieve uren 
hanteren dan in het rapport van HHM staat ver-

meld én waarvan in de genoemde regio’s sprake is 
(te weten 68% tegenover percentages van 75% en 
hoger). Het (volgens het rapport van Rebel Jeugd-
formaat) bij Jeugdformaat geldende percentage 
van 44% is gelet daarop volgens de H10-gemeen-
ten niet realistisch.
5.14. Uit hetgeen onder 5.4 is overwogen volgt dat 
de cijfers van genoemde regio’s ook overigens niet 
zonder enige nuancering dan wel nadere toelich-
ting bij de bepaling van de tarieven van de 
H10-gemeenten tot uitgangspunt kunnen worden 
genomen. Inzichtelijk zal moeten worden ge-
maakt dat en in hoeverre op bepaalde aspecten 
aanpassingen op de cijfers zijn doorgevoerd van-
wege evident aanwezige regionale verschillen. Dat 
hebben de H10-gemeenten niet gedaan. Daar 
komt bij dat door Jeugdformaat onweersproken is 
gesteld dat een grote jeugdzorgaanbieder in een 
van de regio’s die als “voorbeeld” voor de H10-ge-
meenten hebben gediend, failliet is gegaan nadat 
hij noodgedwongen had gecontracteerd op basis 
van de nieuwe (lage) tarieven, die de H10-ge-
meenten nu als maatstaf nemen. Dat roept minst 
genomen vragen op over de redelijkheid en kos-
tendekkendheid van de aldaar gehanteerde tarie-
ven.
5.15. Mogelijk nog relevanter is dat de H10-ge-
meenten op geen enkele manier inzichtelijk heb-
ben weten te maken op welke wijze zij rekening 
hebben gehouden met de diverse door Jeugdfor-
maat toegelichte werkzaamheden die zij ten be-
hoeve van cliënten verricht, waarbij er geen direct 
cliëntcontact plaatsvindt, maar die wel noodzake-
lijk zijn voor goede hulpverlening. Zij hebben 
feitelijk volstaan met de stelling dat het percenta-
ge face to face uren ten opzichte van de overige 
uren disproportioneel is. Dat volstaat niet in het 
licht van de gemotiveerde stellingen ter zake van 
Jeugdformaat.
5.16. Jeugdformaat heeft ter zitting immers uit-
voerig toegelicht dat en waarom zij naast het di-
recte cliëntencontact in het kader van de behan-
deling ook veel tijd kwijt is aan de afstemming 
met andere partijen, zoals met gezinsleden van de 
jeugdige, bij wie niet zelden de oorzaak ligt van 
problemen die de jeugdige heeft, met andere 
hulp- en zorgverleners die bij de jeugdige en/of de 
gezinsleden van de jeugdige betrokken zijn, met 
scholenoverleg en het op verzoek van de recht-
bank bijwonen van rechtszittingen. Dit is volgens 
Jeugdformaat een belangrijk en noodzakelijk as-
pect van de hulpverlening, waarmee ook verdere 
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problemen (en daarmee gepaard gaande kosten) 
kunnen worden voorkomen. Dit heeft zij onder-
bouwd met diverse voorbeelden, waarbij zij er 
ook op heeft gewezen dat Randstedelijke proble-
matiek en complexe scheidingsproblematiek veel 
overleg met derden nodig maakt.
5.17. Bij voormelde andere werkzaamheden vindt 
er weliswaar geen direct cliëntencontact plaats, 
maar deze werkzaamheden vallen ook zeker niet 
onder de activiteiten die de H10-gemeenten heb-
ben genoemd als voorbeeld van indirect cliëntge-
bonden uren. De H10-gemeenten hebben daarbij 
immers verwezen naar de tijd die een jeugdhulp-
aanbieder nodig heeft voor bijvoorbeeld het sa-
menstellen van een dossier, het uitwerken van een 
behandelplan, rapporteren of overleggen over de 
behandeling met een collega. In de rapporten 
waarnaar de H10-gemeenten verwijzen, te weten 
het HHM rapport, maar ook het rapport Beren-
schot Alkmaar (dat overigens ook specifiek be-
trekking heeft op die regio) wordt evenmin aan-
dacht besteed aan voormelde door Jeugdformaat 
genoemde specifieke werkzaamheden.
5.18. Het heeft er dan ook alle schijn van dat er bij 
de diverse cijfers en percentages verschillende 
definities van productiviteit worden gehanteerd, 
die vervolgens dus ten onrechte en op onjuiste 
wijze met elkaar worden vergeleken (en er dus 
‘appels met peren’ worden vergeleken). Die con-
clusie wordt versterkt door het feit dat in het door 
de H10-gemeenten aangehaalde rapport Beren-
schot Alkmaar tot uitgangspunt wordt genomen 
dat de reistijd naar de cliënt evenals de no-show 
declarabel is. Dat is in de onderhavige aanmel-
dingsprocedure juist niet het geval.

No-show
5.19. Jeugdformaat heeft gesteld dat zij bovenge-
middeld veel te maken heeft met no- show. Zo ligt 
binnen het programma “Ouderschap Blijft” het 
percentage op 9%. Onweersproken is gebleven dat 
de no-show daardoor zwaar drukt op het aantal te 
realiseren declarabele uren. Dat klemt temeer 
daar de bij deze cliënten betrokken voorberei-
dingstijd dan ook nodeloos is gemaakt. Hetzelfde 
geldt voor eventuele reistijd. Onder voormelde 
omstandigheden zijn de H10-gemeenten gehou-
den hun stelling dat het tarief voldoende rekening 
houdt met no-show te onderbouwen. Dat is tot op 
heden onvoldoende gebeurd.

Reistijd
5.20. Verder is in het rapport Berenschot Alk-
maar, waarnaar de H10-gemeenten verwijzen, 
een percentage van 7% reistijd genoemd dat aan-
bieders volgens dat rapport gemiddeld “van hun 
tijd kwijt zijn aan reistijd van en naar cliënten”. 
Jeugdformaat heeft onweersproken gesteld dat de 
H10-gemeenten in hun tarief feitelijk rekening 
houden met een reistijd van 10 minuten (per di-
rect cliëntcontact). Jeugdformaat heeft er echter 
terecht op gewezen dat de reistijd niet altijd van 
en naar cliënten is, maar ook naar andere hulp-
verleners, scholen en rechtbanken en dergelijke, 
waarmee in de tariefstelling geen rekening wordt 
gehouden. Daar komt bij dat de H10-gemeenten, 
na het gemotiveerde betoog van Jeugdformaat 
over de reistijd, de voorzieningenrechter ook niet 
hebben kunnen overtuigen van de redelijkheid 
van de door hen in aanmerking genomen gemid-
delde reistijd van 10 minuten. Na de uitleg van 
Jeugdformaat over reisafstanden in deze regio en 
parkeertijd en ook over de onmogelijkheid van 
een zodanige planning dat een hulpverlener altijd 
van de ene cliënt naar een andere cliënt kan reizen 
(met als voorbeelden de situaties van spoedhulp 
maar ook van reistijd naar bijvoorbeeld een 
school, een instelling of de rechtbank), hebben de 
H10-gemeenten volstaan met een algemene op-
merking over hoe weinig cliëntgebonden tijd er 
maar overblijft als de door Jeugdformaat aangege-
ven reistijd (in combinatie met de tijd die wordt 
gespendeerd aan overleg met derden) in aanmer-
king wordt genomen. Op grond van een dergelijk 
betoog kan echter niet van de redelijkheid van de 
door de H10-gemeenten in aanmerking genomen 
reistijd van 10 minuten worden uitgegaan.

Functiemix hoogspecialistische GGZ
5.21. Ten aanzien van dit aspect van het tarief kan 
het volgende uit de diverse overgelegde rapporta-
ges worden afgeleid. De professionals in het pri-
maire proces, de zorgverleners, zijn in de jeugd-
ggz de grootste kostenpost. De zorg wordt 
verleend door een mix van professionals met een 
diversiteit in opleidingsniveau en salaris. Die mix 
kan sterk verschillen per behandeling en kan ver-
schillen tijdens het verloop van de behandeling. 
In de tariefonderbouwing moet daarmee reke-
ning worden gehouden. Een mix-tarief bevat een 
prikkel van de aanbieder om bedrijfseconomisch 
de inzet te optimaliseren. Dit kan echter ook lei-
den tot een te grote druk op bedrijfseconomische 



Sdu opmaat.sdu.nl1210

164 «GJ» Overeenkomsten

Gezondheidszorg Jurisprudentie  20-12-2019, afl. 8

optimalisatie met als gevolg een te minimaal op-
geleide mix, wat weer ten koste kan gaan van de 
kwaliteit van zorg.
5.22. Curium heeft onweersproken gesteld dat de 
productomschrijving voor hoogspecialistische 
GGZ in de derde Nota van Inlichtingen naar be-
neden is bijgesteld ten opzichte van de tweede 
Nota van Inlichtingen. Het niveau van de profes-
sionals die enerzijds de diagnostiek en anderzijds 
de behandeling bieden is verlaagd respectievelijk 
van WO tot en met medisch specialist naar HBO 
tot en met medisch specialist en van HBO+ tot en 
met medisch specialist naar HBO tot medisch 
specialist. Het niveau waar het zwaartepunt van 
de inzet op het gebied van enerzijds diagnostiek 
en anderzijds behandeling ligt is respectievelijk 
gewijzigd van WO+-opleidingsniveau naar WO/
WO+ opleidingsniveau en van WO+ naar HBO/
HBO+-opleidingsniveau. Dat alles heeft gevolgen 
voor het tarief, dat daardoor lager is.
5.23. Door de H10-gemeenten is hierover ver-
klaard dat zij aansluiting hebben gezocht bij het 
reële personeelsbestand van de markt. In het rap-
port van HHM waarnaar de H10-gemeenten 
hebben verwezen staat vermeld dat HHM de 
aangepaste functiemix heeft gebaseerd op de pro-
ductbeschrijvingen van de regio en dat dat tot een 
lagere gemiddelde functiemix leidt.
5.24. Door meerdere interveniënten is in reactie 
hierop gemotiveerd gesteld dat niet kan worden 
aangesloten bij het reële  –  lees huidige  –  perso-
neelsbestand, nu geregeld sprake is van onderbe-
zetting, maar dat moet worden aangesloten bij het 
vereiste personeelsbestand. Anders is er hoe dan 
ook geen mogelijkheid om dat passende perso-
neel aan te nemen, hetgeen ten koste gaat van de 
kwaliteit en leidt tot een verschraling van de zorg. 
De voorzieningenrechter volgt hen hierin. Voorts 
hebben meerdere partijen erop gewezen dat de 
vastgestelde functiemix onjuist is vanwege de 
zware Randstedelijke problematiek en de krapte 
op de arbeidsmarkt, en vanwege bepaalde specia-
lismes, onder meer bij Curium en Parnassia. Ge-
zien hetgeen onder 5.3. is overwogen over de 
noodzaak om rekening te houden met regionale 
bijzonderheden en met organisatie-specifieke as-
pecten hebben de H10-gemeenten onvoldoende 
onderbouwd dat zij daarop voldoende acht heb-
ben geslagen bij de functie-mix in relatie tot de 
tariefstelling.

Overheadpercentage
5.25. De H10-gemeenten hebben het door hen 
gehanteerde percentage aan overhead van 42,9% 
onderbouwd met de stelling dat een uitvraag bij 
aanbieders laat zien dat dit percentage reëel is. 
Dat percentage moet volgens hen berekend wor-
den over de totale loonkosten (brutosalaris/va-
kantietoeslag/eindejaarsuitkering en werkgevers-
lasten). In het rapport van HHM, waarnaar de 
H10-gemeenten verwijzen staat vermeld dat dit 
percentage van 42,9% opslag op de totale werkge-
verslasten (salarislasten inclusief VT/EJU en soci-
ale lasten) past binnen de bandbreedte van per-
centages “die we elders tegenkomen”, zeker 
rekening houdend met de werkgeverslasten.
5.26. Ook hier geldt weer dat met de verwijzing 
naar percentages die elders gelden niet inzichte-
lijk wordt gemaakt in hoeverre rekening wordt 
gehouden met regionale omstandigheden. Deze 
zijn met name ook bij overheadkosten zeer rele-
vant, nu bijvoorbeeld huisvesting in bepaalde re-
gio’s tot aanzienlijke hogere lasten leidt. De 
H10-gemeenten zijn in zoverre tekortgeschoten.
5.27. Verder kan uit de overgelegde rapportages 
worden afgeleid dat ook hier weer heel verschil-
lend is wat onder deze overheadkosten wordt 
verstaan. Zo wordt in het rapport Berenschot 
Alkmaar onderscheid gemaakt tussen overhead-
kosten en overige kosten (waarbij onder die laat-
ste onder meer zakelijke lasten en verzekeringen 
en afschrijvingen worden verstaan). In het rap-
port Berenschot 2019 wordt een onderscheid ge-
maakt tussen de kostensoorten direct cliëntge-
bonden kosten, indirect cliëntgebonden 
personeel, materiële cliëntgebonden kosten en 
indirecte kosten (overhead). Wat in dit kader een 
groot probleem is, wordt het meest duidelijk ver-
woord in het rapport Berenschot Alkmaar. Daar-
in staat vermeld dat de grote verschillen in de 
opslagen tussen de zorgaanbieders kunnen zijn 
ontstaan door het gebrek aan een heldere definitie 
van overhead, alsmede dat het grote verschil tus-
sen het percentage van overhead en overige kos-
ten van jeugdzorginstellingen en het percentage 
dat Berenschot heeft berekend, ontstaat door het 
gebrek aan een heldere definitie van welke over-
headkosten en overige kosten waar aan toe moe-
ten worden gerekend.
5.28. De H10-gemeenten hebben nagelaten om in 
de onderhavige aanmeldingsprocedure daar vol-
doende helderheid over te verschaffen. Hun stel-
lingname over het door Parnassia gehanteerde 
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percentage heeft die onduidelijkheid juist ver-
sterkt. De H10-gemeenten stellen dat uit het rap-
port Rebel Parnassia een percentage volgt van 
66,7%. Dat wordt echter door Parnassia betwist. 
Zij komt op 44,1 % op basis van hetzelfde rapport. 
Dat maakt eens te meer duidelijk dat er sprake is 
van een gebrek aan duiding van cijfers, waarbij 
het de vraag is of wel dezelfde berekeningsmetho-
diek wordt gehanteerd. Het ligt op de weg van de 
H10-gemeenten om voldoende inzichtelijk te 
maken wat in de aanmeldingsprocedure precies 
onder overhead wordt verstaan en waarom het 
door hen gehanteerde percentage aan overhead 
kostendekkend is. Dat hebben zij vooralsnog on-
voldoende gedaan.

Indexering
5.29. Vaststaat dat de H10-gemeenten bij de vast-
stelling van de tarieven geen afzonderlijke post 
indexering hebben meegenomen. Partijen ver-
schillen met elkaar van mening over de vraag of 
de H10-gemeenten dat wel hadden moeten doen. 
Volgens de H10-gemeenten is dat niet noodzake-
lijk omdat uitgegaan wordt van een CAO prijspeil 
eind 2019 en in de tarieven nog de nodige ruimte 
zit. Daarbij hebben zij betoogd dat er op hen ook 
geen verplichting rust om historische tarieven 
hoe dan ook opwaarts te indexeren.
5.30. De voorzieningenrechter volgt de H10-ge-
meenten in ieder geval niet in dat laatste betoog. 
Zoals met name Parnassia uitvoerig heeft betoogd 
wordt door de overheid een indexering vastge-
steld: de Overheidsbijdrage in de Arbeidskosten-
ontwikkeling (OVA). In het mede door de VNG 
ondertekende Hoofdlijnenakkoord GGZ van 
11 juli 2018 staat onder meer vermeld dat partijen 
zich realiseren dat “de volgende elementen inte-
graal onderdeel uitmaken van de lokale onder-
handelingen: loonontwikkelingen (Overheidsbij-
drage aan de arbeidsvoorwaardenontwikkeling, 
OVA) (…)” en dat in de onderdelen van de ggz 
waar sprake is van gecontracteerde zorg (…) “de 
OVA zichtbaar en volledig [wordt] doorvertaald 
in de prijzen” en dat dit “geldt voor zover mogelijk 
in 2019 maar in elk geval met ingang van 2020”. 
De H10-gemeenten hebben hun stelling dat zij 
hier niet aan gehouden kunnen worden in het 
licht daarvan niet dan wel onvoldoende gemoti-
veerd onderbouwd. Op grond van het door de 
VNG mede ondertekende akkoord moet een in-
dexering niet alleen worden meegenomen in de 
tarieven, maar moet dit ook zichtbaar en volledig 

gebeuren. Met de stelling dat er feitelijk rekening 
mee is gehouden doordat er een marge is gehan-
teerd in het tarief die ruim voldoende is, is aan dat 
laatste vereiste niet voldaan. Dat klemt te meer 
daar door eisers gemotiveerd is betwist dat van 
enige marge in het tarief sprake is. Het ligt dan 
ook alleszins voor de hand dat de H10-gemeenten 
bij de tariefstelling in ieder geval gebruik maken 
van voor potentiële aanbieders verifieerbare para-
meters, zoals de OVA, waarover immers geen 
discussie kan bestaan.
5.31. Het vorenstaande geldt op gelijke wijze voor 
het in aanmerking te nemen (percentage) vakan-
tiegeld en de eindejaarstoeslag. Het is de voorzie-
ningenrechter niet duidelijk geworden of de 
H10-gemeenten inmiddels de juiste opslagen 
voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering hebben 
meegenomen conform de huidige CAO’s, nu 
HHM in haar rapport heeft opgemerkt dat ter 
zake nog een aanpassing moet plaats vinden. De 
voorzieningenrechter acht het aangewezen dat 
steeds met de juiste percentages bij de vaststelling 
van de tarieven wordt gerekend, nu dat verifieer-
bare grootheden zijn waarover in de tariefstelling 
geen discussie kan bestaan. Blijkens het rapport 
HHM is voorts geen rekening gehouden met on-
regelmatigheidstoeslag omdat volgens HHM “de 
gevraagde dienstverlening doorgaans binnen de 
reguliere werktijden wordt geleverd”. Dat is echter 
gemotiveerd weersproken en vervolgens door de 
H10-gemeenten niet nader onderbouwd. Naar 
het oordeel van de voorzieningenrechter dient, 
gelet op hetgeen onder 5.4 is overwogen, met deze 
toeslag rekening te worden gehouden indien en 
voor zover kan worden aangetoond dat bij een 
bepaald soort hulpverlening structureel van onre-
gelmatige diensten sprake is.

Specifieke situatie van vrijgevestigden en van foren-
sisch psychiatrische jeugdzorg.
5.32. Uit de overgelegde rapporten kan genoeg-
zaam worden afgeleid dat de situatie van vrijge-
vestigden op diverse onderdelen afwijkt van die 
van andere aanbieders. In het rapport Berenschot 
Alkmaar wordt onder meer het voorbeeld van het 
overheadpercentage genoemd. Maar ook het as-
pect van de functiemix is een veelzeggend voor-
beeld. De Vereniging heeft er terecht op gewezen 
dat het begrip functiemix moeilijk verenigbaar is 
met de situatie van een zelfstandig werkend thera-
peut. In het rapport Berenschot 2019 wordt ook 
uitdrukkelijk gesteld dat de uitkomst en handvat-
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ten die in de handreiking staan geen inzicht bie-
den in de kostprijzen en tarieven voor vrijgeves-
tigden. Ook de Waag heeft uitvoerig gemotiveerd 
onderbouwd dat en waarom haar situatie afwijkt 
van die van andere aanbieders. Of hieraan de ge-
volgtrekking moet worden verbonden die deze 
partijen voorstaan, te weten respectievelijk het 
afbreken van de aanmeldingsprocedure en het 
creëren van een separaat perceel, voert echter te 
ver voor de beoordeling in dit kort geding. De 
hierop gerichte vorderingen zijn ook buiten be-
schouwing gelaten. Gezien de uitkomst van deze 
procedure, geeft de voorzieningenrechter de 
H10-gemeenten echter wel in overweging om ook 
op deze onderdelen nader inzicht te verschaffen 
en/of in samenspraak met de markt zo nodig wij-
zigingen door te voeren.

Acceptatieplicht
5.33. Curium heeft haar bezwaren tegen de accep-
tatieplicht gehandhaafd, ondanks de inmiddels 
door de H10-gemeenten op dat vlak doorgevoer-
de wijzigingen. De voorzieningenrechter gaat aan 
die bezwaren voorbij, gelet op de gemotiveerde 
toelichting van de H10-gemeenten over het door 
hen ingebouwde “ventiel”, dat er kort gezegd op 
neerkomt dat er geen boete wordt opgelegd als de 
weigering van zorg het gevolg is van omstandig-
heden die buiten de risicosfeer en beheersings-
sfeer van de aanbieder liggen. Daarbij hebben de 
H10-gemeenten ter zitting ook benadrukt dat zij 
hier in alle redelijkheid mee om zullen gaan. De 
H10-gemeenten hebben tevens de noodzaak van 
deze bepaling benadrukt, te weten het tegengaan 
dat zorgverleners de relatief zwaardere cliënten/
complexere casus weigeren, met als gevolg dat 
kinderen tussen wal en schip terecht kunnen ko-
men en verwijzers met soms zeer kwetsbare jeug-
digen moeten “leuren”. Gelet op dit alles acht de 
voorzieningenrechter deze voorwaarde 
voorshands niet disproportioneel.

Onduidelijke omvang van de opdracht
5.34. Rivierduinen c.s. hebben in hun conclusie 
dit bezwaar aan de orde gesteld, maar zij zijn hier 
ter zitting niet nader op teruggekomen. Naar de 
voorzieningenrechter aanneemt is dat het geval 
omdat de H10-gemeenten in het informatiedocu-
ment behorend tot de Nota van Inlichtingen 3 aan 
dit bezwaar gehoor hebben gegeven door een in-
dicatie te geven van de omvang van de opdracht. 
Voor zover Riverduinen c.s. hun bezwaar deson-

danks hebben willen handhaven, wordt daaraan 
voorbij gegaan, nu de H10-gemeenten met de 
verstrekte informatie naar voorshands oordeel 
voldoende inzicht hebben gegeven in de omvang 
van de opdracht en Rivierduinen c.s. niet heeft 
toegelicht dat en op welke punten deze informatie 
niet toereikend zou zijn.

Nza en LTA tarieven
5.35. De voorzieningenrechter overweegt verder 
nog dat zij de H10-gemeenten volgt in hun stel-
ling dat de verwijzing door enkele partijen naar 
de Nza- en LTA-tarieven niet relevant is. Eerstge-
noemde tarieven betreffen zogenaamde max-max 
tarieven die zijn vastgesteld voor de GGZ volwas-
senzorg en gelden als startpunt voor onderhande-
lingen tussen aanbieders en zorgverzekeraars. Het 
doel van het LTA is om te komen tot afspraken 
met aanbieders van bepaalde zeer specialistische 
diensten. Niet valt in te zien waarom het door de 
H10-gemeenten niet hanteren van deze tarieven 
disproportioneel zou zijn.

Concluderend
5.36. Al hetgeen hiervoor is overwogen leidt de 
voorzieningenrechter tot de conclusie dat de 
H10-gemeenten onvoldoende aannemelijk heb-
ben weten te maken dat zij in de aanmeldingspro-
cedure op proportionele wijze reële tarieven heb-
ben vastgesteld die kostendekkend zijn en 
voldoen aan de eisen van de Jeugdwet. De voor-
zieningenrechter ziet dan ook aanleiding om in 
dit geding de primair sub 2 gevorderde spoed-
voorziening te treffen. De voorzieningenrechter 
realiseert zich dat dit verstrekkende gevolgen 
heeft voor de H10-gemeenten, gelet op de door 
hen geschetste tijdnood waarin zij zich bevinden. 
Dit kan echter niet ten nadele strekken van de 
jeugdhulpaanbieders, nu zij voldoende aanneme-
lijk hebben gemaakt dat zij in grote problemen 
komen als de aanmeldingsprocedure wordt voor-
gezet op de huidige wijze. De omstandigheid dat 
de tijd nu dringt is voorts met name het gevolg 
van het feit dat de H10-gemeenten na de start van 
de aanmeldingsprocedure een groot aantal wijzi-
gingen hebben moeten doorvoeren als gevolg van 
vele – terecht – door de aanbieders gemaakte be-
zwaren tegen diverse voorwaarden van de proce-
dure.
5.37. De voorzieningenrechter overweegt hierbij 
dat het haar aangewezen voorkomt dat partijen 
op korte termijn in overleg met elkaar treden om 
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een spoedige oplossing te bereiken voor de ont-
stane situatie en zich daarbij – in het belang van 
de kwetsbare jeugdigen – proactief en construc-
tief op zullen stellen. De voorzieningenrechter 
geeft partijen in overweging om zich daarbij te 
laten bijstaan door een derde (onafhankelijke) 
partij met voldoende kennis van zaken die tussen 
hen kan bemiddelen om de ontstane impasse te 
doorbreken.
5.38. De voorzieningenrechter gaat voorbij aan 
het verweer van de H10-gemeenten dat de pri-
maire vordering sub 2 moet worden afgewezen 
omdat die onvoldoende bepaald is. De uit te spre-
ken veroordeling moet worden bezien in het licht 
van hetgeen overigens in dit vonnis is overwogen. 
Alhoewel niet kan worden uitgesloten dat ook na 
nieuw overleg nog nadere geschillen tussen par-
tijen zullen ontstaan biedt het te geven gebod, 
bezien in het licht van hetgeen in dit vonnis is 
overwogen, naar het oordeel van de voorzienin-
genrechter voldoende aanknopingspunten voor 
de in de aanmeldingsprocedure door te voeren 
wijzigingen.
5.39. Voor toewijzing van de primaire vordering 
sub 1 ziet de voorzieningenrechter geen aanlei-
ding, nu de door te voeren wijzigingen alle be-
trekking hebben op de tarieven. Evenmin ziet de 
voorzieningenrechter aanleiding voor toewijzing 
van de primaire vordering sub 3, gezien de toe-
zegging van de H10-gemeenten om na publicatie 
van wijzigingen een redelijke termijn in acht te 
nemen, die is afgestemd op de aard en omvang 
van de wijzigingen. De voorzieningenrechter 
heeft geen aanleiding om te veronderstellen dat de 
H10-gemeenten die toezegging niet gestand zul-
len doen.
5.40. De vordering van Curium is gezien hetgeen 
hiervoor is overwogen niet voor toewijzing vat-
baar. De vordering van Parnassia komt ook niet 
voor toewijzing in aanmerking, nu op dit moment 
voor de voorzieningenrechter niet valt vast te stel-
len hoe hoog tarieven worden na aanpassing 
daarvan op grond van hetgeen in dit vonnis is 
overwogen. Het ligt overigens ook niet op de weg 
van de voorzieningenrechter om in deze procedu-
re exacte bedragen vast te stellen.

Proceskosten
5.41. De H10-gemeenten zullen, als de groten-
deels in het ongelijk gestelde partij, worden ver-
oordeeld in de kosten van dit geding van Jeugd-
formaat en van alle interveniënten. Dat geldt ook 

voor de interveniënten die een eigen vordering 
hebben ingesteld, die is afgewezen. Alle interveni-
enten beoogden immers met name dat de vorde-
ringen van Jeugdformaat (deels) zouden worden 
toegewezen en in zoverre kunnen zij dus ook als 
de grotendeels in het gelijk gestelde partijen wor-
den beschouwd.

6. De beslissing
De voorzieningenrechter:
6.1. gebiedt de H10-gemeenten de tarieven die zij 
hanteren in de aanmeldingsprocedure zodanig te 
wijzigen dat deze in lijn zijn met artikel 2.12 van 
de Jeugdwet, een en ander met inachtneming van 
hetgeen in dit vonnis daarover is overwogen;
6.2. veroordeelt de H10-gemeenten in de kosten 
van dit geding, tot dusverre aan de zijde van 
Jeugdformaat en alle interveniënten begroot op 
€ 1.619,=, waarvan € 980,= aan salaris advocaat en 
€ 639,= aan griffierecht, voor wat betreft Jeugdfor-
maat nog te vermeerderen met € 81,83 aan dag-
vaardingskosten, in voorkomende gevallen te 
vermeerderen met btw, en € 50,27 aan verschot-
ten;
6.3. bepaalt dat de verschuldigde proceskosten 
dienen te worden voldaan binnen veertien dagen 
nadat dit vonnis is uitgesproken en dat – bij ge-
breke daarvan – daarover de wettelijke rente ver-
schuldigd is;
6.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij 
voorraad;
6.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

NOOT

1. In deze zaak staan de jeugdhulptarieven van 
tien Haagse gemeenten centraal. De voorzienin-
genrechter moet oordelen over de vraag of de 
geboden tarieven ‘reëel’ zijn. De zaak is aange-
spannen door jeugdhulpaanbieder Jeugdfor-
maat. Negen andere jeugdhulpaanbieders zijn 
tussen gekomen en twee jeugdhulpaanbieders 
hebben zich gevoegd aan de zijde van Jeugdfor-
maat.
2. De vorderingen van de jeugdhulpaanbieders 
zijn gebaseerd op art. 2.12 Jeugdwet. In art. 2.12 
Jeugdwet is opgenomen dat gemeenten bij ver-
ordening regels moeten stellen ter waarborging 
van een ‘goede verhouding’ tussen de prijs voor 
jeugdhulp en de eisen die worden gesteld aan de 
kwaliteit daarvan. Art. 2.12 is in de Jeugdwet te-
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rechtgekomen als gevolg van een amendement. 
De toelichting daarop vermeldt dat gemeenten 
bij het stellen van die regels ‘ten minste een in-
schatting [moeten] maken van een reële kostprijs 
voor de activiteiten die zij door aanbieders willen 
laten uitvoeren’ (Kamerstukken II 2013/14, 33684, 
nr. 107). De indieners hebben zich daarbij laten 
inspireren door het soortgelijke art. 2.6.6 Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 
2015).
3. Voordat de voorzieningenrechter een oordeel
geeft over wat een reëel tarief is, stelt de voorzie-
ningenrechter voorop dat ‘reële’ tarieven niet ge-
lijk staan aan tarieven die voor elke aanbieder
kostendekkend zijn. Dat zou immers de duurste
aanbieder bepalend maken en de kostenbeheer-
sing te zeer onder druk zetten. Reële tarieven be-
tekent dat de prijs niet ten koste mag gaan van
de kwaliteit van de te leveren jeugdhulp. Daaruit
vloeit volgens de voorzieningenrechter voort dat
gemeenten niet hun ogen kunnen sluiten voor
regio- en organisatie-specifieke aspecten die een
significante impact kunnen hebben op de kos-
tenopbouw.
4. Met het oordeel dat gemeenten bij de inkoop
van jeugdhulp oog moeten hebben voor organi-
satie-specifieke aspecten volgt de voorzieningen-
rechter de lijn zoals ingezet door de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant op 13 november 2017
(ECLI:NL:RBZWB:2017:7312) en bevestigd door
het Hof Den Bosch op 30 oktober 2018
(ECLI:NL:GHSHE:2018:4534). De lijn van de Recht-
bank Noord-Holland (ECLI:NL:RBNHO:2017:9242),
die op 3 november 2017 als eerste gerechtelijke
instantie oordeelde over art. 2.12 Jeugdwet, lijkt
daarmee verlaten. De Rechtbank Noord-Holland
oordeelde toentertijd dat een individuele zorg-
aanbieder niet kan eisen dat gemeenten bij de
inschatting van de kostprijs met haar specifieke
omstandigheden rekening houdt.
5. Opvallend is dat de lijn dat gemeenten bij in-
koop van jeugdhulp rekening moeten houden
met organisatie-specifieke omstandigheden niet
overeenkomt met de jurisprudentie over art.
2.6.6 Wmo 2015 – het artikel waarop art. 2.12
Jeugdwet geïnspireerd is. Zo heeft de Rechtbank
Gelderland op 27 maart 2015 geoordeeld dat op
grond van art. 2.6.6 Wmo 2015 gemeenten
slechts gehouden zijn in het algemeen, los van
de specifieke situatie van concrete aanbieders,
bij de bepaling van het tarief een inschatting te
maken van de kostprijs

(ECLI:NL:RBGEL:2015:2136). De Rechtbank Mid-
den-Nederland oordeelde op 31 augustus 
2016 – onderwijzing naar de Gelderse uit-
spraak – dat het aan de zorgaanbieder is om de 
bedrijfsvoering zo te organiseren dat hij net als 
zijn concurrenten in staat is om diensten te leve-
ren tegen een tarief gebaseerd op een reële kost-
prijs. Van gemeenten kan niet worden verlangd 
dat een tarief wordt bepaald waartegen alle zit-
tende aanbieders de desbetreffende dienst kun-
nen leveren (ECLI:NL:RBMNE:2016:4807).
6. Als echter wordt gekeken naar de ‘organisa-
tie-specifieke aspecten’ die de voorzieningen-
rechter in de onderhavige uitspraak aanhaalt,
dan zijn de verschillen tussen de uitspraken over
art. 2.12 Jeugdwet en art. 2.6.6 Wmo 2015 minder
groot dan op het eerste gezicht lijkt. De voorzie-
ningenrechter noemt als voorbeeld de zorgin-
houd/complexiteit van zorg, kosten van vast-
goed, beschikbaarheid van voldoende
gekwalificeerd personeel, aanrijtijden bij crisis en
bepaalde specialisaties. Naar mijn oordeel zijn
deze ‘organisatie-specifieke aspecten’ niet zó
specifiek dat zij maar op een of hooguit twee
aanbieders van toepassing zullen zijn. Het zijn
eerder aspecten die gelden voor een bepaald
type aanbieder, bijvoorbeeld het type aanbieder
dat alleen hoog specialistische jeugdhulp aan-
biedt. Daarmee lijkt de term ‘organisatie-specifiek
aspect’ wat ongelukkig gekozen. In combinatie
met het feit dat de uitspraken over de Wmo 2015
niet over zulke ‘organisatietype gebonden’ om-
standigheden gingen, is het de vraag of gemeen-
ten ook onder de Wmo 2015 gehouden zijn met
dergelijke omstandigheden rekening te houden.
Daarnaast blijft de vraag open of gemeenten bij
jeugdhulp gehouden zijn met échte individuele
omstandigheden van een aanbieder rekening te
houden.
7. Overigens wordt opgemerkt dat de ‘organisa-
tie-specifieke omstandigheden’ waar de Haagse
gemeenten volgens de voorzieningenrechter re-
kening mee moeten houden, de beoogde effici-
entieslag en kostenbeheersing niet in de weg
hoeven te staan. Gemeenten kunnen immers dif-
ferentiëren tussen productcodes, zodat het hoge-
re tarief alleen geldt voor die aanbieders waarbij
de organisatie-specifieke omstandigheden zich
daadwerkelijk voor doen.
8. Uiteraard kan een aanbieder alleen onderbou-
wen dat gemeenten onvoldoende rekening heb-
ben gehouden met bepaalde regio- dan wel or-
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ganisatie specifieke aspecten, als de gemeenten 
transparant zijn over de wijze waarop de tarieven 
tot stand zijn gekomen. In dat licht is het opval-
lend dat de Haagse gemeenten aanvoeren dat de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 
waaronder het evenredigheids- of proportionali-
teitsbeginsel, niet van toepassing zijn bij de ta-
riefdiscussie.
9. De Rechtbank Noord-Holland oordeelde eerder
dat als de vaststelling van tarieven geen besluit
in de zin van Algemene wet bestuursrecht (Awb)
zou zijn, de vaststelling daarvan in elk geval met
een besluit gelijkgesteld moet worden. De om-
standigheid dat de tarieven worden vastgesteld
in de context van de voorbereiding van privaat-
rechtelijke rechtshandelingen – het sluiten van
een overeenkomst met zorgaanbieders – maakt
dat niet anders. Het is immers vaste rechtspraak
dat bestuursorganen ook bij het uitoefenen van
privaatrechtelijke bevoegdheden de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur in acht moe-
ten nemen (Hoge Raad 27 maart 2018,
ECLI:NL:HR:1987:AG5565). Ook het Hof Den
Bosch oordeelde dat de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur van toepassing zijn op de
vaststelling van de tarieven door gemeenten.
10. In de onderhavige uitspraak komt de voorzie-
ningenrechter tot hetzelfde oordeel. Zo moeten
gemeenten op grond van het evenredigheidsbe-
ginsel bij de vaststelling van een reële kostprijs
blijk geven van een redelijke beoordeling en af-
weging van belangen en redelijke keuze van mid-
delen en moet een redelijk evenwicht worden ge-
vonden tussen de tegenstrijdige algemene en
individuele belangen die hierbij een rol spelen.
11. De uitspraak gaat voorts in op de naleving van
de bepalingen uit het Hoofdlijnenakkoord GGZ
2019-2022. In het Hoofdlijnenakkoord is opgeno-
men dat de Overheidsbijdrage aan de arbeids-
voorwaardenontwikkeling (OVA) zichtbaar en vol-
ledig wordt doorvertaald in de prijzen en in elk
geval met ingang van 2020 geldt. De OVA is een
door de overheid vastgesteld percentage voor de
indexering van personele kosten.
12. Deze afspraak in het Hoofdlijnenakkoord is
een resultaatsverplichting, die zeer concreet ge-
formuleerd is. Anders dan bij veel andere onder-
delen van het Hoofdlijnenakkoord laat de af-
spraak geen ruimte voor nadere beleidsmatige
afwegingen van de gemeenten. Voor zover de af
te spreken tarieven betrekking hebben op de

loonkosten, moeten de gemeenten deze indexe-
ren met het OVA-percentage.
13. De gemeenten hadden zich op het standpunt
kunnen stellen dat zij niet aan deze verplichting
gehouden kunnen worden, nu het Hoofdlijnenak-
koord niet door de individuele gemeentes geslo-
ten of ondertekend is. Om een dergelijk stand-
punt succesvol te kunnen voeren, komt het kort
geding voor de Haagse gemeenten net een paar
maanden te laat. Dat zit als volgt.
14. Namens de gemeenten heeft de brancheorga-
nisatie van de gemeenten (de Nederlandse Ver-
eniging van Gemeenten, ‘VNG’) onderhandeld
over het Hoofdlijnenakkoord. Het Hoofdlijnenak-
koord is in 2018 door alle onderhandelende par-
tijen ondertekend, met uitzondering van de VNG.
De VNG kan op grond van haar statuten namelijk
slechts na goedkeuring door de algemene verga-
dering dergelijke verplichtingen ten laste van
haar leden aangaan. In 2018 ontbrak deze goed-
keuring. Op 4 juni 2019 heeft de algemene verga-
dering alsnog haar goedkeuring gegeven, waar-
na de VNG op 19 juni 2019 het
Hoofdlijnenakkoord heeft getekend. Als gevolg
daarvan kunnen aanbieders vanaf deze datum
tegenover gemeenten rechtstreeks een beroep
doen op de bepalingen uit het Hoofdlijnenak-
koord.
15. De voorzieningenrechter tikt de Haagse ge-
meenten voorts op de vingers omdat zij bij de
functiemix – een mix van professionals met een
diversiteit in opleidingsniveau en salaris, die per
behandeling en tijdens het verloop van de be-
handeling kan verschillen – heeft aangesloten bij
het bestaande personeelsbestand en niet bij het
vereiste personeelsbestand. Dat is problema-
tisch, nu er bij het huidige personeelsbestand
geregeld sprake is van onderbezetting.
16. Dat zich hier een spanningsveld voordoet is
onmiskenbaar. De gemeenten moeten betalen
voor de zorg die vereist is, maar – door bijvoor-
beeld arbeidstekorten – wordt deze zorg door an-
dere, goedkopere krachten geleverd. Moeten de
gemeenten dan toch dat hogere tarief betalen?
De grens ligt wederom in art. 2.12 Jeugdwet. De
gemeenten moeten minimaal een vergoeding
bieden die het mogelijk maakt dat aanbieders
zorg van goede kwaliteit kunnen bieden. Door
niet uit te gaan van het vereiste personeelsbe-
stand is er hoe dan ook geen (financiële) moge-
lijkheid om passend personeel aan te nemen,
hetgeen ten koste gaat van de kwaliteit en leidt
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tot een verschraling van de zorg. Daarmee is er 
geen sprake van een reëel tarief.
17. Uit deze uitspraak blijkt eens te meer dat ge-
meenten zich op voorhand moeten verdiepen in
de vraag of de tarieven een kostendekkende le-
vering van diensten mogelijk maken. Het is aan
de gemeenten om ter motivering van de tarieven
inzicht te geven in haar bevindingen en afwegin-
gen daarbij. Of deze uitspraak stand houdt, zal
over enkele maanden blijken. De tien Haagse ge-
meenten hebben namelijk spoedappel ingesteld
tegen het vonnis van de Haagse voorzieningen-
rechter.
18. Tot slot merk ik op dat de onderhavige uit-
spraak ook in politiek Den Haag niet onopge-
merkt is gebleven. In een Kamerbrief staan de
Ministers van VWS en voor Rechtsbescherming
stil bij de uitspraak (Kamerstukken II 2019/20,
31839, nr. 699, p. 6). Mede naar aanleiding van
deze uitspraak kondigen de ministers aan in de
Jeugdwet een artikel op te nemen, op grond
waarvan bij algemene maatregel van bestuur re-
gels kunnen worden gesteld ten aanzien van de
‘reële prijzen’ die gemeenten moeten bieden. De
Wmo 2015 kent een dergelijke AMvB al, de AmvB
reële prijs Wmo 2015. De AMvB voor de Jeugd-
wet zal in elk geval een verplichting tot indexatie
bevatten.
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