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Bijlage 1 Wmo Beschermd Wonen Arrangementtarieven 2021 

 
Deze bijlage bestaat uit een aantal onderdelen:  
- Bijlage 1a: Overzicht gecontracteerde Wmo Beschermd Wonen arrangementen 2021; 
- Bijlage 1b: Consultatie en detachering; en 
- Bijlage 1c: Productcodetabel Wmo Beschermd Wonen. 
- Bijlage 1d: Arrangementsbeschrijvingen Wmo Beschermd Wonen 
 
Alle hiervoor genoemde bijlagen kennen een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 
december 2021 en kunnen jaarlijks worden herzien. 
De tarieven in deze bijlage zijn geldig voor alle arrangementen en producten die volledig 
in 2021 zijn geleverd. 

Voor de toepassing van de in deze bijlage opgenomen tarieven, zijn als voorwaarden de 
gepubliceerde arrangementsomschrijvingen geldig. 
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Bijlage 1a Overzicht gecontracteerde Wmo Beschermd Wonen arrangementen 2021 

 
De inhoudelijke arrangementsbeschrijvingen, die onderdeel uitmaken van de DVO, zijn op de 
website van Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland terug te vinden. De arrangementen en 
tarieven in deze bijlage zijn per 1 januari 2021 van kracht voor een toekenning gedaan vanaf die 
datum. De in deze bijlage vermelde tarieven zijn maximumtarieven. De opdrachtgever behoudt 
zich het recht voor om met individuele opdrachtnemers afwijkende tariefafspraken te maken, 
onder het maximumtarief. 
 
Naam van de opdrachtnemer: ___________________________________________________ 

AGB van de opdrachtnemer: ____________________________________________________  
 
Aanbieder van:   Wmo Beschermd Wonen 

 
De opdrachtnemer dient de arrangementen aan te vinken welke in 2021 door 
opdrachtnemer geleverd kunnen worden. Tevens dient elke pagina waar een arrangement 
is aangevinkt van een paraaf te worden voorzien. Vanuit het Inkoopteam Sociaal Domein 
zal een controle plaatsvinden op de door u aangevinkte arrangementen voordat tot 
definitieve ondertekening van deze bijlage overgegaan kan worden.  

 

Wmo Beschermd Wonen 

 
 Dagbesteding Beschermd Wonen (maandtarief) 

Arrangementstarief:   € 672 

Productcode:             19550 

Aanvullende voorwaarden 
De dagbesteding bij Beschermd wonen is altijd een apart arrangement waarvoor een beschikking dient te worden 
afgegeven. Het gestelde tarief kent een integraal karakter waar  vervoer, huisvestings- en eventuele 
inventariscomponenten onderdeel van uitmaken.  

 
 

 Beschermd Wonen zonder verblijf (maandtarief) 

 Beschermd Wonen zonder verblijf 
 
Tarief:              € 2.012 
Productcode:    18550 
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 Beschermd Wonen met verblijf (maandtarief) 

 
 
 
 
Complexiteit 

Optioneel: Toeslag V&V 
 
Tarief:            € 399 
Productcode: 13550 

Beschermd Wonen licht 

 
Tarief:           € 3.918 
Productcode: 16550 

Beschermd Wonen basis 

 
Tarief:          € 4.399 
Productcode: 14550 

 Intensiteit 

 Toeslag (tijdelijke) opschaling BW zonder verblijf naar verblijf licht:  

Tarief:            € 1.913   
productcode: 17550 

 Toeslag (tijdelijke) opschaling BW licht naar BW basis:                                
Tarief:           €  481 
productcode: 15550 

Aanvullende voorwaarden 
De opdrachtgever stelt voor de regio een vastgesteld aantal etmalen per aanbieder vast (etmaalgrens) ten behoeve 
van het arrangement Beschermd Wonen met verblijf (producten Beschermd Wonen Licht (16550) en Basis (14550) 

incl. Toeslag Licht (17550)). Voor dit arrangement wordt in kalenderjaar 2021 een degressief tarief gehanteerd. Het 
degressief tarief treedt in werking indien opdrachtnemer de grens van het voor hem voor het kalenderjaar 202 1 
vastgestelde etmaalplafond voor Beschermd Wonen met verblij f overschrijdt. Het plafond is gebaseerd op 85% van 

de gerealiseerde etmalen in het jaar 2020 voor de producten Beschermd Wonen Licht (16550) en Basis (14550) incl. 
Toeslag Licht (17550). Op basis van de gedeclareerde cq. betaalde zorg van de voornoemde producten, betrekking 
hebbende op het jaar 2020 (bepaling plafond) en 2021 (bepaling realisatie contractjaar), zal worden bepaald hoeveel 

etmalen er zijn gerealiseerd (uitgaande van een gemiddelde van 30,42 e tmalen per gedeclareerde maand) en of 
sprake is van overschrijding van het etmaalplafond.  

 

De wijzigingen van de Wet langdurige zorg (Wlz) teneinde per 1 januari 2021 toegang tot deze wet te bieden aan 
mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag 
zorg nabij, wordt bij de bepaling van het etmaalplafond 2021 meegenomen. De uitstroom van Wmo Beschermd Wonen 

naar Wlz wordt berekend overeenkomstig de systematiek van het Rijk met betrekking tot de uitnamen van het 
gemeentefonds in verband met de voornoemde uitstroom. Bij de bepaling van het etmaa lplafond 2021 worden van de 
betreffende cliënten die uitstromen naar Wlz derhalve de gerealiseerde etmalen in 2020 (uitgaande van een 

gemiddelde van 30,42 etmalen per gedeclareerde maand) niet meegenomen. Eventuele wijzigingen in de systematiek 
van het Rijk met betrekking tot de uitnamen van het gemeentefonds in verband met de voornoemde uitstroom zullen 
op deze overeenkomst van toepassing zijn.   

 

Naar rato van de gerealiseerde etmalen per arrangement Beschermd Wonen met verblijf (producten Beschermd 
Wonen Licht en Basis incl. Toeslag Licht en Basis) zal de impact van een overschrijding van het etmaalplafond worden 

berekend. De hoogte van het degressief tarief bij overschrijding van het etmaalplafond is vastgesteld op 50% van het 
arrangementstarief per maand. 

 

De opdrachtnemer dient conform declaratieprotocol 100% van het van toepassing zijnde arrangementstarief te 
declareren, afrekening van het degressief tarief vindt plaats middels een separate (voorlopige) afrekening. De 
opdrachtgever kan in het geval van overschrijding van het plafond gedurende het jaar een voorlopige cq. tussentijdse 

afrekening sturen. Het degressief tarief wordt berekend naar rato van de realisatie van het gehele jaar, waarbij het 
gemiddelde over het jaar bepalend is en niet vanaf het moment dat het plafond wordt overschreden. De opdrachtgever 
kan in het geval van de toepassing van een degressief tarief, het eventueel teveel betaalde bedrag verrekenen met 

alle toekomstige betalingen op basis van deze overeenkomst en bijlagen. De afrekening van het degressief tarief 
heeft betrekking op de producten Beschermd Wonen Licht (16550) en Basis (14550) incl. Toeslag Licht (17550) en 
Toeslag Basis (15550).  

 

Toelichting / rekenvoorbeeld: 

Bij de bepaling van het plafond en de realisatie wordt enkel gekeken naar het arrangement Beschermd Wonen met 
verblijf. Het aantal etmalen wordt in de berekening gelijkgesteld aan een gemiddelde van 30,42 etmalen (365 dagen/12 
maanden) per gedeclareerde maand op de betreffende producten.  

 

Binnen de hierboven genoemde uitgangspunten zal het plafond 2021 worden vastgesteld op 85% van de 
gedeclareerde cq. betaalde zorg betrekking hebbende op het jaar 2020, rekeninghoudend met de bijstelling naar 

aanleiding van de voornoemde uitstroom naar Wlz als gevolg van de hiervoor  genoemde wetswijziging. Op basis van 
de gedeclareerde cq. betaalde zorg betrekking hebbende op het jaar 2021 zal worden bepaald hoeveel etmalen er 
zijn geleverd. Naar rato van de realisatie (etmalen) binnen het arrangement Beschermd Wonen met verblijf zal  een 

overschrijding van het etmaalplafond worden toegerekend aan de verschillende. De impact van het degressief tarief 
per product wordt berekend door de aan het product toegerekende overschrijding van het plafond in etmalen te delen 
door het gemiddelde aantal etmalen per maand (30,42) en dit te vermenigvuldigen met de voor het voor het 

betreffende product van toepassing zijnde korting (50%) op het maandtarief.  

 

 

 

 



     4 
Paraaf opdrachtgever   Paraaf opdrachtnemer: 

 

 

Onderstaand een uitgewerkt rekenvoorbeeld voor de afrekening degressief tarief.  

 

 

 
 
Op initiatief van de opdrachtgever kunnen berekende tarieven nog aangepast worden met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2021, indien blijkt dat de tarieven tot stand gekomen zijn op 
basis van onjuiste gegevens van zorgaanbieders.  
 
De opdrachtgever kan in het geval van de bovenstaande aanpassing van de tarieven, het terug 
te ontvangen bedrag verrekenen met alle toekomstige betalingen op basis van DVO en de 
bijbehorende bijlagen. 
 

Voor akkoord opdrachtnemer 

Datum  

Naam 
 

 

Functie  
 

KvK-nummer  
 

 

Handtekening  
 
 
 

 

Wmo Beschermd Wonen - voor akkoord gemeenten 

Datum  

Naam  

Functie Manager Sociaal - Beleid en Ontwikkeling 

Handtekening  
 
 
 

 

14550 16550 17550 15550

Beschermd 

Wonen Basis

Beschermd 

Wonen Licht

Beschermd 

Wonen Toeslag 

licht

Beschermd 

Wonen Toeslag 

basis

Etmaalplafond 

2021

Resultaat

2021 

Productie (declaraties) (€) € 659.850,00 € 783.600,00 € 19.130,00 € 9.620,00

Maandtarief 2021 (€) € 4.399,00 € 3.918,00 € 1.913,00 € 481,00

Maanden (aantal) 150 200 10 20

Etmalen (aantal) o.b.v. 30,42 etmalen per maand 4.563 6.084 304 10.951 608 10.000 951

Procentuele verdeling etmalen 42% 56% 3% 100% 6%

Toerekening aandeel overschrijding aan 

arrangementen in etmalen (aantal) 396 528 26 951 53

Toerekening aandeel overschrijding aan 

arrangementen in maanden (aantal) 

o.b.v. 30,42 etmalen per maand 13,03 17,37 0,87 1,74

Korting tarief 50% (€) € 2.199,50 € 1.959,00 € 956,50 € 240,50

Afrekening degressief tarief (€) € 28.656,65 € 34.030,99 € 830,80 € 417,79 € 63.936,22

Aantal etmalen 

arrangementen 

excl. Toeslag basis

Degressief tarief 2021

Etmaalplafond vs 

resultaat 
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Bijlage 1b Consultatie en detachering 

 
Naam opdrachtnemer: _________________________________________________________  

AGB van de opdrachtnemer: ____________________________________________________  
 
 
Aanbieder van:  WMO Beschermd Wonen 

 
Opdrachtnemer dient hieronder zijn uurtarief voor consult in te vullen rekening houdend 
met de maximale uurtarieven. De hierbeneden te vermelde tarieven dienen integrale 
tarieven te zijn. Onder integraal tarief wordt verstaan: het tarief inclusief toeslagen, 
vakantiegeld, eindejaarsuitkering en reis- en verblijfkosten. 

 

Consultatie 
 

 Medewerker op HBO-niveau 

Tarief per uur € ____________ Maximaal € 74 per uur 

Productcode 20100  

 

 Medewerker op WO-niveau 

Tarief per uur € ____________ Maximaal € 95 per uur 

Productcode 20200  

 
Consultatie wordt toegewezen en gedeclareerd via het berichtenverkeer.  
 
Indien de opdrachtnemer deelneemt aan overlegvormen, in het kader van het opstellen of 
uitvoeren van afspraken rondom plan van aanpak/ ondersteuningsplan, waarbij deelname aan 
enige vorm van overleg is vereist (bijv. rondetafel), ontvangt de opdrachtnemer alleen een 
vergoeding volgens de consulttarieven, die tijdens het inkooptraject met de gemeente zijn 
overeengekomen, indien voor de cliënt in kwestie geen arrangement wordt afgegeven. Indien er 
wel een arrangement wordt toebedeeld, worden de vorengenoemde activiteiten gezien als 
onderdeel van het beschikbaar gestelde arrangementtarief.  
 

Detachering 

 Medewerker op MBO-niveau 

Tarief per jaar: €  

Maximum aantal fte: ___________ 

 

 Medewerker op HBO-niveau 

Tarief per jaar: €  

Maximum aantal fte: ___________ 

 

 Medewerker op WO-niveau 

Tarief per jaar: €  

Maximum aantal fte: ___________ 

 

 Medisch specialist 

Tarief per jaar: €  

Maximum aantal fte: ___________ 
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Voor akkoord opdrachtnemer 

Datum   

Naam 
 

 
 

 

Functie   
 

KvK-nummer  
 

  

Handtekening   
 
 
 

 

Wmo Beschermd Wonen - voor akkoord gemeenten 

Datum  

Naam  

Functie Manager Sociaal - Beleid en Ontwikkeling 

Handtekening  
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Bijlage 1c - Productcodetabel Wmo Beschermd Wonen 
 

2020   2021 

Omschrijving  Extra omschrijving  Productcode    Omschrijving  Extra omschrijving  Productcode  
Dagbesteding BW   19550   Dagbesteding BW   19550 

Beschermd Wonen  Zonder verblijf  18550   Beschermd Wonen  Zonder verblijf  18550 

Beschermd Wonen  Licht  16550   Beschermd Wonen  Licht  16550 

Beschermd Wonen  Basis  14550   Beschermd Wonen  Basis  14550 

Toeslag V&V    13550   Toeslag V&V    13550 

Toeslag opschaling naar 
Licht    17550   

Toeslag opschaling naar 
Licht    17550 

Toeslag opschaling naar 
Basis    15550   

Toeslag opschaling naar 
Basis    15550 
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Bijlage 1d 
 
De arrangementsbeschrijvingen zijn levende documenten en daardoor mogelijk aan wijzigingen 
onderhevig. Via onderstaande link kunt u altijd direct het juiste meest recente document inkijken.  
 
https://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/ 
 

https://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/

