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Toezegging tarieven vaktherapie

Geachte commissie Samenleving,

In de vergadering van de commissie Samenleving van 30 november 2017 heb ik 
toegezegd met een antwoord te komen op de vraag over vaktherapie.

Mevrouw Dekker (D66) heeft een vraag over de tarieven van de vaktherapeuten. 
Door het college is aangegeven dat ook indirecte kosten mogen worden 
gedeclareerd. Er is echter onduidelijkheid met betrekking tot datum van ingang en 
ook het percentage van de indirecte kosten is onduidelijk (2017/582934).

Het huidige PGB besluit jeugdhulp wordt op dit moment geactualiseerd. Het 
rapport Onderzoek van het PGB beleid en de tarieven voor jeugdhulp in de 
gemeente Haarlem (2017/215923) vormt hier aanleiding toe. De actualisatie betreft 
de herdefiniëring van de ondersteuningsvormen, het bepalen van de tarieven en het 
definiëren van de direct cliëntgebonden uren en indirect cliëntgebonden uren.
De beoogde planning voor het opleveren van het nieuwe uitvoeringsbesluit is 
januari 2018.

In het nieuwe PGB besluit staan ondersteuningsvormen analoog aan de 
ondersteuningsvormen in het aanbestedingsdocument. De tarieven zijn gebaseerd 
op de parameters waarop de tarieven van vrijgevestigde aanbieders voor zorg in 
natura reëel zijn berekend. Uitgangspunt voor de tarieven vormt het 
opleidingsniveau van de professional die de ondersteuningsvorm biedt die het CJG 
passend vindt.

Voor de ondersteuningsvormen geldt dat alleen de direct cliëntgebonden tijd in 
rekening gebracht mag worden. Uitzondering hierop vormen vaktherapie en de 
GGZ producten: basis Jeugd GGZ en specialistische Jeugd GGZ.
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Bij deze ondersteuningsvormen mag indirect cliëntgebonden tijd in rekening 
gebracht worden tot een maximum van 2/3 van de directe behandeltijd. Dit betekent 
dat per uur direct cliëntgebonden tijd maximaal 40 minuten indirecte 
cliëntgebonden tijd kan worden gefactureerd (66,6%).

Het CJG kan op dit moment onder de huidige afspraken de indirecte cliëntgebonden 
uren toerekenen. Dit is maatwerk en juridisch gezien geldt de afgegeven 
beschikking waarin met bovengenoemd percentage rekening is gehouden.

Voor de andere genoemde aanpassingen geldt het huidige Uitvoeringsbesluit PGB 
Jeugdhulp 2016 totdat het nieuwe uitvoeringsbesluit is vastgesteld en gepubliceerd
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