
Bijlage 2: Producten, tarieven en facturatie-eisen 

 
Onderstaande tabel met te factureren producten binnen deze overeenkomst is gebaseerd op de 
standaardproductcodelijst Wmo1. Alleen onderstaande resultaatbudgetten kunnen worden gefactureerd. De 
eenheden voor facturatie en tarief zijn gekozen passend de aard van het product. De budgetten zoals hieronder 
zijn weergegeven worden gefactureerd per zorgperiode van 4 weken. Een jaar heeft 13 zorgperioden. 
 
Bij het factureren van deze productcodes dienen de hieronder vermelde facturatie-eisen te worden toegepast. 
Het afgesproken tarief is een integraal tarief en kan gefactureerd worden, zonder toepassing van fracties of 
afrondingen. 
 

Resultaatsbudgetten       

  basisondersteuning basisondersteuning+ gespecialiseerd 

Licht € 181,32 € 197,19 € 220,49 

Matig € 362,64 € 394,39 € 440,97 

zwaar € 725,27 € 788,77 € 881,95 

Bij 7 uur/ 6 dagdelen of meer <maatwerk> uurtarief/dagdeeltarief aanhouden per complexiteit 
 

Complexiteit Uurtarief: 
 

Dagdeeltarief: 

Basisondersteuning: € 45,33 € 27,66 

Basisondersteuning+: € 49,30 € 35,34 

Gespecialiseerde ondersteuning: € 55,12 € 51,42 

   

Voorstel om huidige tarieven te behouden: 

Persoonlijke verzorging: € 40,06 per uur 

Kortdurend verblijf: € 46,54 per nacht + 4 dagdelen (tarief afhankelijk van 
complexiteit)  

Vervoer* naar dagbesteding: € 10,50 per aanwezigheidsdag 

Vervoer* met rolstoel naar dagbesteding: € 20,00 per aanwezigheidsdag 

   

*vervoer naar dagbesteding is niet meegenomen in de aanbesteding voor alle vervoersstromen. Momenteel 
loopt een onderzoek of er met bestaande vrijwilligersinitiatieven mogelijkheden zijn om het vervoer naar de 
dagbesteding op een andere manier te organiseren. 

 
 

Intensiteit 1 op 1 begeleiding Groepsbegeleiding 

 Gem inzet per week groepsgrootte Gem. inzet per week 

Licht  1 uur p/w 1 op 8  1-1,5 dagdeel p/w 

Matig  2 uur p/w 1 op 6,5  2-3 dagdelen p/w 

Zwaar 4 uur p/w 1 op 4,75 4-5 dagdelen p/w 

Facturen (Iwmo berichten) dienen op basis van 4 wekelijkse perioden te worden ingediend. Een jaar bevat 13 

perioden. 

Facturatie-eisen 

o Eenheden en afronding: 

o De tarief-eenheid is niet deelbaar. Indien Opdrachtnemer enkel voor een deel van een tariefeenheid 
Zorg levert dan mag Opdrachtnemer één tarief-eenheid factureren. Het is niet toegestaan om delen 
van een tariefeenheid te factureren; 

o Tarieven, en dus ook facturen, zijn geformuleerd op cliëntniveau. 
 
 
Opdrachtgever: gemeente Dalfsen    gemeentecode: 0148  
Opdrachtnemer:        AGB-code:                 
<Contractnaam, contractnummer, geldigheidsperiode, afsluitingsdatum> 

 

                                                 
1 Productcodes en eenheden worden later nog toegevoegd aan de overeenkomst. 


