
 

 

 

 

 

AMVB REËLE PRIJS WMO: NADERE AFSPRAKEN, NIEUWE LOONSCHAAL 

 

Actiz, Btn, de VNG en het ministerie van VWS hebben nadere afspraken gemaakt over het 

gezamenlijk volgen van de invoering van de AMvB reële prijs Wmo. Deze afspraken komen 

voort uit een bestuurlijk overleg op 17 augustus tussen VWS, de VNG en de sociale partners.  

 

Hierbij is de gedeelde ambitie om gezamenlijk gemeenten en aanbieders te ondersteunen en 

begeleiden bij de implementatie van de AMvB bij lokale inkoop en contractering. Ten behoeve 

daarvan monitort de in september gestarte ‘regiegroep monitoring’ de invoering. Aan de regiegroep 

nemen alle betrokken partijen deel.    

 

Toepassing AMVvB reële Prijs Wmo 

 

De betrokken partijen vragen aandacht voor een juiste toepassing van de AMvB. Daartoe kunnen 

gemeenten en aanbieders gebruik maken van de recente VNG-handreiking. In de handreiking wordt 

gemeenten ook een aantal hulpmiddelen geboden voor het berekenen van de kostprijs van Wmo-

voorzieningen. Onlangs hebben  de koepels van thuiszorgorganisaties, Actiz en BTN, een rekentool 

gemaakt, als hulpmiddel voor de berekening van de tarieven voor huishoudelijke hulp op grond van de 

AMvB.  

De VNG heeft dit rekenmodel (excel) laten toetsen en oordeelt dat ook dat model – met bijbehorende 

toelichting (pdf) - bruikbaar is voor gemeenten die de kostprijs van Huishoudelijke Hulp nog moeten 

vaststellen of hun berekening willen toetsen.  

 

Het is belangrijk dat zowel gemeenten als aanbieders zich goed rekenschap geven van de 

verplichtingen die uit de AMvB voortvloeien, zoals transparantie door zowel gemeente als aanbieder 

en het juist en onderbouwd toepassen van de verschillende kostprijselementen. Colleges van B&W 

zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van aanbestedingen en leggen daarover verantwoording af 

aan de gemeenteraad.  

 

Afspraken over invoering nieuwe loonschaal huishoudelijke hulpen 

 

De sociale partners maakten in juli afspraken over de invoering van een nieuwe loonschaal voor 

huishoudelijke hulpen. Deze loonschaal wordt naar verwachting per 1 april 2018 ingevoerd.  

 

De VNG adviseert gemeenten om bij de inkoop van huishoudelijke hulp voor 2018 e.v. vooralsnog uit 

te gaan van de huidige loonschaal en in de inkoopcontracten een extra bepaling op te nemen. Ook in 

lopende contracten kunnen gemeenten en aanbieders een dergelijke bepaling alsnog opnemen, op 

voorwaarde dat beide partijen het daarover eens zijn en dit niet in strijd is met de eisen die 

Aanbestedingswet stelt aan een wijziging van het contract.  

 

In de bepaling  kan de gemeente aangeven dat het tarief voor huishoudelijke hulp kan worden 

aangepast bij een wijziging van de cao-afspraken tijdens de looptijd van het contract. In opdracht van 

de VNG zijn modelbepalingen (pdf) opgesteld. 

 

 

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/inkoop-kwaliteit-en-toezicht/nieuws/handreiking-voor-de-amvb-reele-prijs-wmo
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2017/rekentool_onderbouwing_bepaling_tarief_hh_def.xlsx
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2017/20171030-toelichting_bij_rekentool.pdf
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2017/20171030-bijlage_iii_modelbepalingen_contract_30_oktober_2017.pdf


Gelet op bestuurlijke afspraken die we op 28 augustus 2017 met de toenmalige staatsecretaris Martin 

van Rijn (VWS) hierover zijn gemaakt, vertrouwt de VNG erop dat het Rijk het benodigde extra budget 

beschikbaar stelt aan gemeenten, als de wijziging van de cao-afspraken per 1 april 2018 leidt tot een 

loonsverhoging die uitgaat boven de reguliere OVA-compensatie. 
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