
Bijlage 2: Producten, tarieven en facturatie-eisen 

 
Onderstaande tabel met te is het schema met resultaatsbudgetten behorende bij het contract Begeleiding Wmo.  
 

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 

 
In onderstaande tabel staan de te factureren producten binnen deze overeenkomst. De lijst is gebaseerd op de 
standaardproductcodelijst Wmo. 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. 

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

perioden. 

Facturatie-eisen 

o Tarieven, en dus ook facturen, zijn geformuleerd op cliëntniveau. 
 
 
Opdrachtgever: gemeente Dalfsen    gemeentecode: 0148  
Opdrachtnemer: ……………………..   AGB-code: …………………..                
 

 



Prod. Cat. Productcategorie omschrijving 
Product 
code Productcode omschrijving 

Tarief 
eenheid Tarief 

CAK code Volume CAK 
per 
zorgperiode 

02 
Begeleiding ambulant en/of 
dagbesteding 02A01 Basisondersteuning Budget (licht)*  

1 stuk per 
4 weken € 181,32 

428 Geleverde zorg  

02 
Begeleiding ambulant en/of 
dagbesteding 02A06 Basisondersteuning Budget (matig)* 

1 stuk per 
4 weken € 362,64 

428 Geleverde zorg  

02 
Begeleiding ambulant en/of 
dagbesteding 02A07 Basisondersteuning Budget (zwaar)* 

1 stuk per 
4 weken € 725,27 

428 Geleverde zorg  

02 
Begeleiding ambulant en/of 
dagbesteding 02A08 Basisondersteuning+ Budget (licht)* 

1 stuk per 
4 weken € 197,19 

428 Geleverde zorg  

02 
Begeleiding ambulant en/of 
dagbesteding 02A09 Basisondersteuning+ Budget (matig)* 

1 stuk per 
4 weken € 394,39 

428 Geleverde zorg  

02 
Begeleiding ambulant en/of 
dagbesteding 02A10 Basisondersteuning+ Budget (zwaar)* 

1 stuk per 
4 weken € 788,77 

428 Geleverde zorg  

02 
Begeleiding ambulant en/of 
dagbesteding 02A11 Gespecialiseerde ondersteuning Budget (licht)* 

1 stuk per 
4 weken € 220,49 

428 Geleverde zorg  

02 
Begeleiding ambulant en/of 
dagbesteding 02A12 

Gespecialiseerde ondersteuning Budget 
(matig)* 

1 stuk per 
4 weken € 440,97 

428 Geleverde zorg  

02 
Begeleiding ambulant en/of 
dagbesteding 02A13 

Gespecialiseerde ondersteuning Budget 
(zwaar)* 

1 stuk per 
4 weken € 881,95 

428 Geleverde zorg  

03 Persoonlijke verzorging  03A03 Persoonlijke verzorging  uur € 40,06 428 Geleverde zorg  

04 Kortdurend verblijf 04A01 Kortdurend verblijf  etmaal € 46,54 428 Geleverde zorg 

02 Begeleiding 02A03 Basisondersteuning uurtarief uur € 45,33 428 Geleverde zorg 

02 Begeleiding 02A16 Basisondersteuning+ uurtarief uur € 49,30 428 Geleverde zorg 

02 Begeleiding 02A19 Gespecialiseerde ondersteuning uurtarief uur € 55,12 428 Geleverde zorg 

07 Dagbesteding 07A11 Basisondersteuning Dagdeel dagdeel € 27,66 428 Geleverde zorg 

07 Dagbesteding 07A12 Basisondersteuning+ Dagdeel dagdeel € 35,34 428 Geleverde zorg 

07 Dagbesteding 07A13 Gespecialiseerde ondersteuning Dagdeel dagdeel € 51,42 428 Geleverde zorg 

08 Vervoer 08A03 Vervoer Regulier etmaal € 10,50   

08 Vervoer 08A04 Vervoer Rolstoel etmaal € 20,00   

 
 
Opdrachtgever: gemeente Dalfsen    gemeentecode: 0148  

 
CAK: voor elke cliënt wordt de geleverde zorg, op code 428 aangeleverd aan het CAK.  
 



* Uitleg m.b.t. het factureren van zorg wanneer deze halverwege een zorgperiode start (bij snelle noodzaak tot starten zorg) of stopt 
(bijv. door overlijden van een cliënt). Wanneer De zorg start of stopt halverwege een zorgperiode worden alleen de weken waarin 
zorg is geleverd gefactureerd. Hieronder is een tabel te vinden met daarin de tarieven die gefactureerd kunnen worden wanneer dit 
het geval is. Deze prijzen dienen gefactureerd te worden als 1 stuk per 4 weken. (Bij alle lopende indicaties die zijn omgezet eind 
2018 is sprake van een start en een einde op een hele zorgperiode. Voor deze indicaties is deze manier van werken dus niet van 
toepassing, tenzij er sprake is van onverwachte beëindiging.) 
 

Product 
code 

Productcode omschrijving Tarief zorgperiode Weektarief 

02A01 Basisondersteuning Budget (licht)*  € 181,32 € 45,33 
02A06 Basisondersteuning Budget (matig)* € 362,64 € 90,66 

02A07 Basisondersteuning Budget (zwaar)* € 725,27 € 181,32 

02A08 Basisondersteuning+ Budget (licht)* € 197,19 € 49,30 

02A09 Basisondersteuning+ Budget (matig)* € 394,39 € 98,60 

02A10 Basisondersteuning+ Budget (zwaar)* € 788,77 € 197,19 

02A11 Gespecialiseerde ondersteuning Budget (licht)* € 220,49 € 55,12 

02A12 Gespecialiseerde ondersteuning Budget (matig)* € 440,97 € 110,24 

02A13 Gespecialiseerde ondersteuning Budget (zwaar)* € 881,95 € 220,49 

 


