
Licentietarieven HR21 aangepast. 

Sinds de invoering van het  functiewaarderingssysteem voor gemeenten HR21 in 2011, zijn de 

aansluitingskosten voor gemeenten gebaseerd op het inwoneraantal. Voor de aan gemeenten 

gelieerde organisaties (meestal gemeenschappelijke regelingen) is indertijd een staffel 

gemaakt op basis van het aantal medewerkers per organisatie.  Met de toename van het aantal 

ambtelijke fusies van gemeenten én de groei van het aantal gemeenschappelijke regelingen, 

werd de druk groter om het licentiekostenmodel aan te passen aan deze ontwikkelingen. VNG 

en BuitenhekPlus Leeuwendaal (exploitant van HR21) zijn onlangs overeengekomen om met 

ingang van 1 januari 2016 het licentiekostenmodel aan te passen. Van vier op inwoneraantal 

gebaseerde klassen, gaan we naar zeven op organisatieomvang gebaseerde klassen 

 

Nieuwe tarieven 
 
Nieuwe systematiek: Bij het vaststellen van de nieuwe tarieven, is uitgegaan van de gemiddelde prijs 
per organisatie, die ook uitgangspunt was bij de introductie van HR21 in 2011. In die zin zijn de 
licentietarieven kostenneutraal omgezet van een systeem dat was gebaseerd op inwoneraantal, naar 
een systeem dat is gebaseerd op omvang van de organisatie (uitgedrukt in fte’s).  
In onderstaande tabel staan de huidige tarieven in de tweede kolom en de bedragen die zijn afgeleid 
van de formatie-omvang in de vierde kolom.  
De nieuwe systematiek geldt voor licentieovereenkomsten die op of na 1 januari 2016 ingaan. 
Licentieovereenkomsten (meestal aangegaan voor een periode van vijf jaar) die vóór 1 januari 2016 
zijn ingegaan, worden tot de einddatum voortgezet onder de oude systematiek.  
 
Korting en indexering: Bij de aanbesteding van het functiewaarderingssysteem zijn afspraken 
gemaakt over kortingen en prijsindexering. Per 1 januari 2016 wordt voor het eerst aan de 
voorwaarden voor korting voldaan; de hoogte daarvan is afhankelijk van het aantal aangesloten 
organisaties. Voor de prijsindexering wordt aangesloten bij de CBS consumentenindex ‘diverse 
goederen en diensten’. 
Gelijktijdig met de systeemwijziging zal daarom een korting worden toegepast van 6,25% en 
vervolgens een prijsindexering van 1,9%

1
. Het resultaat daarvan vindt u in de laatste kolom 

(vastgestelde tarieven per 1 januari 2016).  
 
 

Licentiekostenmodel HR2; van oud naar nieuw per 1 januari 2016 (maandbedragen)  

Oude categorie-indeling op 
basis van inwonersklasse 
gemeenten  
(4 categorieën) 

Tarieven  tot  
1 januari 2016 

Nieuwe categorie-
indeling op van 
omvang formatie in fte 
(7 categorieën) 

Berekende 
tarieven  per  
1 januari 2016  
(excl. korting en 
indexering) 

 
 
Vastgestelde 
tarieven per  
1 januari 2016 
(incl. korting en 
indexering) 

tot 25.000 I 529 
I 0-50 375 358 

II 50-150 475 454 

25.001-50.000 II 546 
III 150-250 550 525 

IV 250-350 600 573 

50.001-100.000 III 580 
V 350-500 650 621 

VI 500-1000 700 669 

100.000 + en G4  IV 700 VII >1000 850 812 

                                                           
1
 CBS statline; prijsindex div. goederen en diensten, oktober 2015 



Tarieven lopende overeenkomsten: Behalve op de licentieovereenkomsten die op of na 1 januari 
2016 ingaan, zijn de korting en indexering ook van toepassing op de tarieven van de lopende 
overeenkomsten. Met ingang van 1 januari 2016 zijn de tarieven (per maand) voor de lopende 
licentieovereenkomsten als volgt: 
 

Gemeenten (inw.) Tarief per 01-01-2016 Gelieerde 
organisaties (fte’s) 

Tarief per 01-01-2016 

Tot 25.000 505 Tot 75 334 

25.001 – 50.000 522 76 – 125 406 

50.001 – 100.000 554 126 – 200 525 

100.000 + en G4 669 201 – 400 621 

  401 en meer 693 

 
 


