
Bijlage 1 – ‘Was – wordt tabel’

“Verordening maatschappelijke ondersteuning Renkum 2017-2”

Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst

Artikel 15. Verhouding prijs en kwaliteit 
levering voorziening door derden

1.Het college houdt, in het belang van een 
goede prijs-kwaliteitsverhouding rekening, bij 
het leveren van diensten door derden, in ieder 
geval rekening met:

a. de aard en omvang van de te verrichten 
taken;
b. de voor de sector toepasselijke CAO-schalen 
in relatie tot de zwaarte van de functie;
c. een redelijke toeslag voor overheadkosten;
d. een voor de sector reële mate van non-
productiviteit van het personeel als gevolg van 
verlof, ziekte, scholing en werkoverleg, en
e. kosten voor bijscholing van het personeel.

2. Het college houdt, in het belang van een 
goede prijs-kwaliteitverhouding bij de 
vaststelling van de tarieven die het hanteert voor 
door derden te leveren overige voorzieningen, in 
ieder geval rekening met:

a. de marktprijs van de voorziening, en
b. de eventuele extra taken die in verband met 
de voorziening van de leverancier worden 
gevraagd, zoals: 

i. aanmeten, leveren en plaatsen van de              
voorziening;                                                           
ii. instructie over het gebruik van de voorziening;
iii. onderhoud van de voorziening, en 
iv. verplichte deelname in bepaalde 
samenwerkingsverbanden.

Nieuwe tekst

Artikel 15. Prijs kwaliteitsverhouding

1. Ter waarborging van een goede 
verhouding tussen de prijs voor de levering 
van een dienst door een derde als bedoeld in 
artikel 2.6.4 van de wet en de eisen die 
gesteld worden aan de kwaliteit van de 
dienst stelt het college vast:
  a. een vaste prijs, die geldt voor een 
  inschrijving als bedoeld in de 
  Aanbestedingswet 2012 en het aangaan 
  overeenkomst met derde; of
  b. een reële prijs die geldt als ondergrens 
  voor:
      1°. een inschrijving en het aangaan 
      overeenkomst met de derde, en 
      2°. de vaste prijs, bedoeld in onderdeel a.
2. Het college stelt de prijzen, bedoeld in het 
eerste lid, vast:
  a. overeenkomstig de eisen aan de kwaliteit
  van die dienst, waaronder de eisen aan de 
  deskundigheid van de beroepskracht,  
  bedoeld in artikel 2.1.3, tweede lid, 
  onderdeel c, van de wet, en
  b. rekening houdend met de continuïteit in 
  de hulpverlening, bedoeld in artikel 2.6.5, 
  tweede lid, van de wet, tussen degenen aan 
  wie de dienst wordt verstrekt en de 
  betrokken hulpverleners.
3. Het college baseert de vaste prijs of de 
reële prijs  op de volgende 
kostprijselementen:
  a. de kosten van de beroepskracht;
  b. redelijke overheadkosten;
  c. kosten voor niet productieve uren van de 
  beroepskrachten als gevolg van verlof,  
  ziekte, scholing, werkoverleg;
  d. reis en opleidingskosten;
  e. indexatie van de reële prijs voor het 
  leveren van een dienst;
  f. overige kosten als gevolg van door de   
  gemeente gestelde verplichtingen voor    
  aanbieders waaronder 
  rapportageverplichtingen en 
  administratieve verplichtingen.
4. Het college kan het eerste lid, onderdeel b, 
buiten beschouwing laten indien bij de 
inschrijving aan de derde de eis wordt 
gesteld een prijs voor de dienst te hanteren 
die gebaseerd is op hetgeen gesteld is in het 



tweede en derde lid. Daarover legt het 
college verantwoording af aan de 
gemeenteraad.
5. Het college bepaalt met welke derde als 
bedoeld in het eerste lid hij een 
overeenkomst aangaat.

Toelichting artikel 15 van de verordening voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Renkum 2017-2

Algemeen

Artikel 15. Verhouding prijs en kwaliteit levering dienst door derden

Algemeen   
Het college kan de uitvoering van de wet, met uitzondering van de vaststelling van de 
rechten en plichten van de cliënt, door derden (aanbieders) laten verrichten (artikel 2.6.4, 
eerste lid, van de wet). Met het oog op gevallen waarin dit ten aanzien van een voorziening 
gebeurt, moeten bij verordening regels worden gesteld ter waarborging van een goede 
verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden 
gesteld aan de kwaliteit daarvan (artikel 2.6.6, eerste lid, van de wet). Daarbij dient in ieder 
geval rekening gehouden te worden met de deskundigheid van de beroepskrachten en de 
arbeidsvoorwaarden en de op grond van artikel 2.6.6, tweede lid, gestelde nadere regels in 
het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.
Met artikel 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 is die nadere invulling gegeven aan de 
verplichting van artikel 2.6.6, eerste lid, van de wet om bij verordening regels te stellen ter 
waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening 
en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan. Het artikel bepaalt aan welke eisen 
ten minste moet worden voldaan om een goede prijs-kwaliteitverhouding te borgen. 

De regels hebben tot doel dat een vaste prijs of reële prijs wordt vastgesteld voor diensten 
die in opdracht van het college door derden worden verleend, zodat de kwaliteit en 
continuïteit van deze diensten kunnen worden gewaarborgd door het gemeentebestuur 
(artikel 2.1.1 van de wet) en de gecontracteerde aanbieders (artikel 3.1 van de wet). 
Er wordt gerefereerd aan het begrip voorziening dat op grond van artikel 1.1.1 van de wet 
zowel een algemene voorziening als maatwerkvoorziening kan betekenen. Daarnaast ziet dit 
artikel enkel op diensten als onderdeel van een voorziening. Dat betekent een beperking van 
de reikwijdte. De eis voor de continuïteit, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, van artikel 
5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 ziet enkel op diensten die in het kader van een 
maatwerkvoorziening wordt geleverd. Dit volgt uit artikel 2.6.5, tweede lid, van de wet. Voor 
de volledigheid wordt vermeld dat het artikel alleen toeziet op overeenkomsten die het 
college sluit met derden over opdrachten in het kader van de uitvoering van deze wet. Het 
toekennen van een subsidiebeschikking is niet het sluiten van een overeenkomst voor een 
opdracht voor een dienst. Artikel 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en artikel 15 zien 
dan ook niet toe op subsidies. Denk hierbij aan veelal kleine welzijnssubsidies die een 
gemeente verstrekt aan bewoners of vrijwilligersorganisaties. Vanzelfsprekend kan het 
college bij de bepaling van het toe te kennen subsidiebedrag wel gebruik maken van de 
genoemde kostprijselementen. 

Op grond van artikel 5.4, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 dient het college 
voor het vaststellen van de vaste prijs of reële prijs rekening te houden met de vastgestelde 
kwaliteit van de dienst en de continuïteit in de relatie tussen cliënt en hulpverlener. Met het 
derde lid van artikel 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wordt een vaste prijs of reële 
prijs nader gedefinieerd en geconcretiseerd, zodat kan worden beoordeeld of in redelijkheid 
de kostprijselementen zijn verdisconteerd in een reële prijs. De kostprijselementen waar het 



college ten minste een vaste prijs of reële prijs op moet baseren staan hierin vermeld en zijn 
opgenomen in het tweede en derde lid van artikel 15. Het betreft de kosten van de 
beroepskracht, redelijke overheadkosten en overige kostprijselementen. Voor de 
uitvoeringspraktijk zijn handreikingen1 over de normering van kostprijselementen beschikbaar 
die colleges en aanbieders kunnen toepassen om te komen tot een reële prijs. 

Een vaste prijs of reële prijs wordt onder andere gebaseerd op de kosten van de 
beroepskracht (artikel 3, derde lid, onderdeel a, - een beroepskracht is een natuurlijk 
persoon die de ondersteuning uitvoert; dit kan zowel een zelfstandige zonder personeel zijn 
als een werknemer), waaronder de loonkosten en overige kosten voortvloeiend uit de 
toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst, de kosten van wettelijke verplichtingen ter 
zake van de arbeid en de overige kosten van wettelijke verplichtingen verbonden aan het 
leveren van een dienst. Het gaat hierbij onder meer om wettelijke verplichtingen als 
werkgeverspremies, wettelijke sociale verzekeringen en pensioenpremies, wettelijk verlof, 
wettelijke verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en overige wettelijke 
verplichtingen die het leveren van de dienst met zich mee brengt. Als uitgangspunt geldt dat 
een aanbieder beroepskrachten inzet tegen de arbeidsvoorwaarden die passen bij de 
vereiste vaardigheden (de eisen aan de kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking tot 
de deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen, zie artikel 2.1.3, tweede lid, 
onderdeel c, van de wet). Het college zal zich dus een beeld moeten vormen van de vereiste 
activiteiten en de daaraan verbonden reële kosten. Het college baseert een reële prijs 
vervolgens op de collectieve arbeidsovereenkomsten die door de aanbieder in de 
betreffende sector moeten worden gehanteerd. In Nederland zijn immers bij veel 
aanbestedingen de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van een collectieve 
arbeidsovereenkomsten van toepassing en daarmee gelden de bepalingen voor alle 
werknemers in de betreffende sector. Als op een beroepskracht geen collectieve 
arbeidsovereenkomst van toepassing is, omdat het bijvoorbeeld gaat om een zelfstandige 
zonder personeel of een buitenlandse aanbieder (Europese aanbesteding), wordt van 
colleges evengoed verwacht een reële kostprijs te hanteren die qua arbeidsvoorwaarden 
gelijk is aan de positie van een werknemer (immers de gemeente is al gebonden aan één 
kwaliteitsniveau) en de wijze van kostprijsopbouw te motiveren. Bij een algemeen 
verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst kan bij een Europese aanbesteding 
hetzelfde niveau aan arbeidsvoorwaarden worden geëist. Immers via de Wet 
arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Waga) waarmee de Europese 
Detacheringsrichtijn is omgezet in Nederlandse wetgeving, zijn de kernbepalingen van deze 
algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten ook van toepassing op 
gedetacheerde werknemers van dienstverleners uit andere EU-lidstaten die hier (tijdelijk) 
werken. Indien er geen sprake is van een algemeen verbindend verklaarde collectieve 
arbeidsovereenkomst en de werkgever geen partij is bij een afgesloten bedrijfstak-cao 
gelden de wettelijke minimumnormen zoals opgenomen in de Wet minimumloon en 
vakantiebijslag. 

Naast de kosten van de beroepskracht is een reële prijs gebaseerd op directe en indirecte 
kostprijselementen als een redelijke mate van overheadkosten (derde lid, onderdeel b), een 
voor de sector reële mate van niet productieve uren van de beroepskrachten als gevolg van 
verlof, ziekte, scholing en werkoverleg (derde lid, onderdeel c), reis- en opleidingskosten 
(derde lid, onderdeel d), indexatie van loon en prijs binnen een overeenkomst (derde lid, 
onderdeel e) en kosten als gevolg van gemeentelijke eisen zoals rapportageverplichtingen 
en administratieve verplichtingen (derde lid, onderdeel f). Vanuit het oogpunt van 
kostenbeheersing kunnen colleges en derden afspraken maken om bepaalde 
kostenverhogende activiteiten die niet aan de directe dienstverlening zijn gerelateerd zoals 

1 Bijvoorbeeld Handreiking aanbesteding Wmo, de wet Basistarieven en als onderdeel daarvan het Hulpmiddel 
onderbouwing bepaling tarief. Publicatie ActiZ, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2013 en de Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning 
(Kamerstukken II 2014/15, 34 104, nr. 70, blg-576970).



gemeentelijke rapportageverplichtingen niet meer te doen of de administratieve lasten terug 
te brengen. Dergelijke afspraken tussen het college en derden kunnen een reële prijs 
verlagen.
Het vaststellen van een reële prijs door het college sorteert pas effect als duidelijk is voor 
welk proces het college die prijs dient te gebruiken. De vastgestelde reële prijs dient daartoe 
zijn plaats te krijgen in de aanbestedingsprocedure en in de overeenkomst met de derde. Er 
moet na gunning nog een overeenkomst met de betrokken ondernemer worden gesloten. De 
mededeling van de gunningsbeslissing betekent immers nog niet dat een overeenkomst tot 
stand is gekomen (zie ook artikel 2:129 van de Aanbestedingswet 2012). Het college dient 
op grond van artikel 2.114, eerste lid, van de Aanbestedingswet 2012 en artikel 2.6.4, tweede 
lid, van de wet, de overheidsopdracht te gunnen op grond van het criterium van de 
economisch meest voordelige inschrijving. Overigens kan het college in afwijking van artikel 
2.114, tweede lid, van de Aanbestedingswet 2012 een overheidsopdracht niet enkel op grond 
van het criterium de laagste prijs gunnen (artikel 2.6.4, derde lid, van de wet). Het college 
moet bij het criterium “economisch meest voordelige inschrijving” in de aankondiging van de 
opdracht bekendmaken welke nadere criteria hij toepast met het oog op de toepassing van 
dat criterium (artikel 2:115 van de Aanbestedingswet 2012). Die nadere criteria kunnen onder 
meer prijs en kwaliteit betreffen. De toepassing van het criterium “prijs” betekent dat de 
inschrijving met de laagste prijs het beste scoort op dat criterium. De vastgestelde reële prijs 
wordt opgenomen in de aankondiging of de aanbestedingsstukken als eis zodat een 
inschrijving geen prijs bevat die lager is dan de vastgestelde reële prijs. De vaststelling van 
de reële prijs betreft een besluit van het college ter voorbereiding op een privaatrechtelijke 
rechtshandeling (gunningsbeschikking) waartegen geen beroep kan worden ingesteld (artikel 
8:3 van de Awb). De reguliere rechtsbescherming bij aanbestedingsprocedures staat 
uiteraard gewoon open. Aan dit besluit moet een zorgvuldige afweging ten grondslag liggen 
(artikel 3:4 van de Awb). De inschrijvingen die niet voldoen aan de eis van de reële prijs zijn 
ongeldig. Het college dient ongeldige inschrijvingen ter zijde te leggen, de betrokken 
ondernemers komen niet meer in aanmerking voor de gunning. Het artikel vormt dus een 
toetsingskader voor het gunnen van de overheidsopdracht voor maatschappelijke 
ondersteuning en vult deze bevoegdheden op grond van de Aanbestedingswet 2012 nader in 
op grond van artikelen 2.6.4 en 2.6.6 van de wet. Het is dus van belang om de reële prijs 
goed en objectief te onderbouwen. Deze artikelen vormen een lex specialis ten opzichte van 
de algemene bevoegdheden van de Aanbestedingswet 2012. Artikel 5.4 maakt geen 
onderscheid tussen diensten in het kader van een algemene voorziening of een 
maatwerkvoorziening. 

Eerste lid
In dit artikel wordt geregeld dat het college voor het leveren van een dienst door een derde 
als bedoeld in artikel 2.6.4. van de wet, of een vaste prijs vaststelt of een reële prijs vaststelt 
die geldt als ondergrens voor een inschrijving en het aangaan van een overeenkomst met de 
derde of die geldt als ondergrens voor de vaste prijs. In het geval het college een reële prijs 
vaststelt, is het mogelijk dat inschrijvers een hoger tarief dan de reële prijs neerleggen. Het is 
niet mogelijk een lagere prijs neer te leggen. Indien het college een vaste prijs vaststelt, dan 
zal het tarief voor de inschrijvers gelijk zijn aan de vaste prijs.

Tweede lid
Bij het vaststellen van de prijs dient het college rekening te houden met de eisen aan de 
kwaliteit van die dienst, waaronder de eisen aan de deskundigheid van de beroepskracht, 
bedoeld in artikel 2.1.3, tweede lid, onderdeel c, van de wet en met de continuïteit in de 
hulpverlening, bedoeld in artikel 2.6.5, tweede lid, van de wet, tussen degenen aan wie de 
dienst wordt verstrekt en de betrokken hulpverleners. De invulling van de continuïteit van de 
hulpverleningsrelatie in financiële zin is nieuw voor de gemeenten. De aanbieder die de 
opdracht gegund krijgt moet overleggen met de aanbieder die de opdracht tot dan toe had 
uitgevoerd over de overname van personeel. De gedachte is dat overname van personeel 
gemakkelijker verloopt indien de gemeente een reële prijs betaalt voor de opdracht.



Derde lid
Het college moet de vaste prijs of de reële prijs minimaal baseren op de in dit artikel 
genoemde kostprijselementen. De opsomming in dit lid is niet uitputtend. De gemeente kan 
er elementen aan toevoegen.

Vierde lid
Dit lid is niet verplicht op grond van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en is hier opgenomen 
ter wille van de leesbaarheid en de samenhang van het hele artikel 15. Het vierde lid biedt 
het college de mogelijkheid om geen vaste of reële prijs te bepalen op basis van de 
genoemde kostprijselementen maar de bepaling van de hoogte van een reële prijs over te 
laten aan de inschrijvende partijen. Deze inschrijvende partijen dienen dan rekening te 
houden met hetgeen gesteld in de leden twee en drie van artikel 15 Verordening. Feitelijk 
wordt hier de ruimte aan de markt gegeven om gezien de genoemde kwaliteitseisen in lid 2 
en de kostprijselementen in lid 3 zelf bij inschrijving een prijs voor dienstverlening kenbaar te 
maken, zonder dat door het College een ondergrens wordt gesteld. Het college legt hierover 
verantwoording af aan de gemeenteraad. 

Vijfde lid
Dit lid is niet verplicht op grond van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en is hier opgenomen 
ter wille van de leesbaarheid en de samenhang van het hele artikel 15. Het college bepaalt 
met welke derde hij een overeenkomst aangaat. Hieronder wordt verstaan een aanbieder, te 
weten een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die jegens het college gehouden is een 
voorziening te leveren (zie artikel 1.1.1 van de wet en artikel 1 van de toelichting bij deze 
verordening). Het overeenkomen van contracten is het primaat van het college. Het 
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 treedt dan ook niet in de contractvrijheid van het 
gemeentebestuur. Het college legt over de contractvorming verantwoording af aan de 
gemeenteraad. 

NB Het gewijzigde Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 treedt in werking per 1 juni 2017. Het 
nieuwe artikel 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (artikel 15 van de verordening) is 
van toepassing op opdrachten die na de inwerkingtreding van het besluit zijn aangekondigd 
(zie hoofdstuk 2.2 van de Aanbestedingswet 2012) of gegund (gunningbeslissing). 
Op bestaande overeenkomsten is het oude recht van toepassing, tenzij die overeenkomst 
eenzijdig wordt verlengd. Dit zal met name spelen bij een in de overeenkomst opgenomen 
beding tot eenzijdige en ongewijzigde verlenging. Na de inwerkingtreding van het besluit 
kunnen deze bestaande overeenkomsten alleen worden voortgezet indien zij passen binnen 
het kader van artikel 5.4 (artikel 15 van de verordening). 


