
 
 
 
Financieel Besluit Jeugdhulp Eemnes 2018  
 
Als bedoeld in artikel 9, lid 6 van de Nadere regels 2016 behorend bij de Verordening jeugdhulp 

gemeente Eemnes 2015.  

Jeugdzorg (maximale PGB-tarieven 2018) Code PGB tarief  

90% 

PGB tarief 

75% 

PGB 

minimumloon 

Eenheid 

Ondersteuning bij Algemene dagelijkse levensverrichtingen 40A04  €        39,00   €        33,00   €          11,00 uur 

Dagbehandeling VG Kind Midden 41A03  €        69,00   €        58,00    dagdeel 

Vervoer Jeugd <15 km (retour) 42A01  €        15,00   €        13,00   €          11,00 *  etmaal 

Vervoer Jeugd >= 15 km (retour) 42A03  €        32,00   €        27,00   €          11,00 *  etmaal 

Logeren Thuis (in dagdelen) 44B09  €        12,00   €        10,00   €          11,00 *  dagdeel 

Logeren Thuis (in etmalen) 44E09  €        50,00   €        42,00   €          11,00 *  etmaal 

Logeren Buiten (T)huis (in dagdelen) 44A27  €        20,00   €        17,00   €          11,00 *  dagdeel 

Logeren Buiten (T)huis (in etmalen) 44E27  €        85,00   €        71,00   €          11,00 *  etmaal 

Logeren Uithuis (in dagdelen) 44A28  €        34,00   €        28,00   €          11,00 *  dagdeel 

Logeren Uithuis (in etmalen) 44E28  €      137,00   €      114,00   €          11,00 *  etmaal 

Ondersteuning bij gedrag (incl. begeleiding individueel) 45A05  €        68,00   €        57,00    uur 

Begeleiding individueel Jeugd 45A48  €        39,00   €        33,00   €          11,00 uur 

Dagactiviteit basis Jeugd 45A49  €        33,00   €        28,00    dagdeel 

Behandeling individueel (PPG/Opvoedondersteuning) 45A51  €        93,00   €        78,00    uur 

Behandeling (jLVG/gedragswetenschapper/diagnostiek) 45A53  €        93,00   €        78,00    uur 

Dagactiviteit Plus Jeugd 45A54  €        57,00   €        48,00    dagdeel 

Naschoolse dagbehandeling JLVG 45A55  €      107,00   €        89,00    dagdeel 

MDFT (in minuten) 45A56  €        93,00   €        78,00    uur 

Behandeling IOG (j)lvg 45B56  €        84,00   €        70,00    uur 

Behandeling paramedisch 45A65  €        49,00   €        41,00    uur 

Module: ondersteuning bij gedrag (excl. begeleiding individueel) 45X05  €        30,00   €        25,00    uur 

 
De 90%- en 75%-tarieven zijn berekend op basis van de tarieven voor de ingekochte Zorg in Natura. 
Het 90% tarief is voor zorg door niet-gecontracteerde professionele instellingen, het 75%-tarief voor 
niet-gecontracteerde zelfstandige professionals. Wanneer de cliënt niet-professionele ondersteuning 
verwerft, wordt de hoogte van het PGB bepaald aan de hand van het wettelijk minimum uurloon 
voor werknemers. Conform de Wet minimumloon wordt ten aanzien van het aantal uren geleverde 
zorg het minimumloon inclusief vakantiebijslag betaald. Per 1 januari 2018 is dit vastgesteld op 
€10,93 per uur. Het PGB kan nooit hoger zijn dan maximaal 50% van de hoogte van de kostprijs van 
de in de betreffende situatie goedkoopst adequate individuele voorziening in natura.  
Alle PGB tarieven zijn naar boven afgerond.  
 
* Voor PGB's in het informele netwerk wordt niet de eenheid (dagdeel of etmaal) als basis genomen, 
maar de binnen die eenheid geleverde uren zorg, met een maximum van 50% van de hoogte van de 
kostprijs van de in betreffende situatie goedkoopst adequate voorziening in natura. Dit wordt door 
het Jeugd- en Gezinsteam in overleg met de budgethouder vastgesteld en in de overeenkomst tussen 
de budgethouder en zorgverlener opgenomen.  Voorbeeld: er wordt niet per etmaal Logeren Uithuis 
afgegeven, maar er wordt beschreven dat de jeugdige dat weekend ergens logeert en dat in dat 
weekend een x aantal uren zorg wordt geleverd.  



Interventieniveau Aantal minuten instellingen Aantal minuten zelfstandigen 

1. 0-2.000 euro

2. 2.000-7.500 euro

3. 7.500-20.000 euro

Maximaal 1.282 minuten Maximaal 1.538 minuten 

Maximaal 4.807 minuten Maximaal 5.769 minuten 

Maximaal 12.820 minuten Maximaal 15.384 minuten 

Maximum PGB-tarieven voor ambulante Jeugd-GGZ 
Voor de bekostiging voor  ambulante Jeugd-GGZ gelden uurtarieven (PxQ), omdat de DBC’s per 1 
januari 2018 niet meer gebruikt mogen worden. Voor zorg in natura wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de tarieven voor instellingen en de tarieven voor zelfstandigen. De PGB-tarieven zijn 90% van 
de tarieven voor zorg in natura. Het interventieniveau bepaalt de maximale tijd in uren/minuten dat 
geleverd mag worden. Bij te verwachten overschrijding van de maximale uren/minuten neemt de 
jeugdhulpaanbieder contact op met verwijzer. Het interventieniveau wordt vertaald naar een 
maximaal aantal minuten jeugdhulp per jeugdige dat gedeclareerd mag worden;  
a. De jeugdhulpaanbieder vraagt in het verzoek om toewijzing het aantal minuten dat 

gekoppeld is aan interventieniveau 1, 2, 3: 
b. Het aantal uur vertaald naar minuten per interventieniveau is gebaseerd op het WO-tarief.  
c. Het maximale aantal minuten binnen de interventieniveaus zijn:  
 
 
 
 
 
 

 

Ambulante Jeugd-GGZ Code PGB tarief  

instellingen 

PGB tarief 

zelfstandigen 

Eenheid 

MBO 54X01  €          1,20   €          0,96  minuut  

  54X01  €        71,82   €        57,24  uur  

HBO 54X02  €          1,34   €          1,11  minuut  

  54X02  €        80,46   €        66,42  uur  

WO 54X03  €          1,40   €          1,17  minuut  

  54X03  €        83,70   €        69,66  uur  

WO+ 54X04  €          1,76   €          1,52  minuut  

  54X04  €      105,30   €        91,26  uur  

WO++ 54X05  €          2,40   €          2,17  minuut  

  54X05  €      143,64   €      129,60  uur  
 

Maximum PGB-tarieven voor dyslexie 
Voor de bekostiging voor ambulante Jeugd-GGZ gelden uurtarieven (PxQ), omdat de DBC’s per 1 
januari 2018 niet meer gebruikt mogen worden. Voor dyslexie gelden de volgende maximale tarieven 
die als volgt worden bepaald: 

 De aanbieder stelt naar aanleiding van de diagnose een behandelplan op; 

 Indien de diagnose EED luidt wordt er een behandelplan opgesteld met een advies over het aantal 
behandelingen die noodzakelijk zijn om de dyslexiedoelen te behalen; 

 De diagnose is maximaal 12 uur; 

 In een behandelplan wordt maximaal 50 uur gegeven; 

 Indien de aanbieder inschat dat het maximaal aantal behandelingen per jeugdige wordt 
overschreden neemt de aanbieder contact op met de verwijzer/poortwachter. Deze beoordeelt in 
overleg met de school en de aanbieder of een nieuwe verwijzing nodig is om het gewenste 
resultaat te behalen; 

 De maximum PGB-tarieven bedragen 90% voor een professionele instelling en 75% voor een 
zelfstandige professional.  
 

Dyslexie Code PGB tarief  90% PGB tarief 75% Eenheid 

Diagnostiek (maximaal 720 minuten) 54004  €        74,70   €        62,25  uur 

  54004  €          1,25   €          1,04  minuut  

Behandeling (maximaal 3.000 minuten) 54002  €        74,70   €        62,25  uur  

  54002  €          1,25   €          1,04  minuut 

 


