FAQ


Wat is de aanleiding voor deze FAQ?
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 8 oktober uitspraak gedaan in een casus inzake
resultaatgericht indiceren in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze uitspraak
treft u hier [KLIK HIER].



Is het programmateam inkoop en implementatie 2020-2024 bekend met deze uitspraak?
Ja, het programmateam heeft kennisgenomen van deze uitspraak. Op dit moment wordt de
uitspraak nader bestudeerd.



Wat betekent deze uitspraak voor het traject inkoop jeugdhulp 2020-2024?
Op dit moment kunnen we nog geen conclusies trekken over de inhoudelijke duiding van de
uitspraak en de mogelijke gevolgen ervan. Ook wordt één dezer dagen een inhoudelijk
bericht van de VNG verwacht. De reactie van de VNG nemen wij mee bij het bepalen van een
standpunt.



Waar gaat deze uitspraak over?
De uitspraak gaat over een toelichting van nationale regels t.a.v. de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Met name het rechtszekerheidsbeginsel van de hulpbehoevenden
geeft recht op meer inzicht in hoeveel uren hulp hij/zij kan verwachten.



Betekent de uitspraak dat resultaatgericht inkopen niet toegestaan is?
Het rechtszekerheidsbeginsel komt voort uit de Wmo en niet uit het Europese
aanbestedingsrecht. Dat betekent dus ook dat resultaatgerichte vergoedingen bij
aanbestedingen gewoon mogelijk zijn. Hier wordt dat echter verder beperkt door nationaal
recht inzake Wmo. Bekeken wordt onder andere of dit rechtszekerheidsbeginsel ook in het
Jeugddomein zo zou kunnen worden uitgelegd.



Waarom zouden er verschillen qua opvatting over rechtszekerheidsbeginsel kunnen
optreden tussen de Wmo en de Jeugdwet?
Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de hulp die wordt geboden vanuit de Wmo en de
jeugdwet. Zo zijn de werkzaamheden in de Wmo doorgaans beter te vertalen in uren dan bij
jeugdhulp. Een schoon huis vergt een goed vast te stellen bepaald aantal handelingen die
een bepaalde tijd vergen. Bij het behandelen van een trauma bij een kind zijn de nodige
werkzaamheden veel unieker per kind en is de therapievorm bepalender dan het aantal uur
voor het resultaat. Bij de jeugdhulp speelt het behandelplan/ gezinsplan een grotere rol bij
de behandeling dan de urenindicatie. Bovendien zijn kind(eren) en ouders betrokken bij het
opstellen van dat plan. Dit onderscheid kan ertoe leiden dat er anders wordt geoordeeld
(lees: of het wel of niet in strijd is met het rechtsbeginsel).
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Kan de dialoog met de jeugdhulpaanbieders dan wel starten?
Ja, dat kan. De essentie van de dialoogfase is dat wijzigingen en nieuwe inzichten
meegenomen kunnen worden bij het bepalen van de definitieve inkoopdocumenten. Zo ook
inzichten met betrekking tot de uitspraak van de CRvB.



Wanneer krijgen we wel duidelijkheid over wat deze uitspraak betekent voor de inkoop
jeugdhulp 2020-2024?
Zodra meer bekend wordt zullen wij deze informatie delen via de website van het H10
Inkoopbureau en de nieuwsbrief.



Waar kan ik terecht met vragen?
Een overzicht van veel gestelde vragen treft u op de website van het H10 Inkoopbureau. U
kunt uw vragen ook mailen naar traject2020@h10inkoop.nl.
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