
 

 

 
 

 

 

Reële resultaatsbudgetten Wmo maatwerkvoorziening  

in Ommen en Hardenberg: aanpassingen 

Wijzigingen 

Na de dialoogsessie van 11 juni mei 2019 is de eerder verstuurde notitie met de opbouw van 

de resultaatsbudgetten nog op één punt aangepast en definitief gemaakt. De aanpassing 

heeft betrekking op de volgende parameter: 

 Productiviteit. 

Voor de resultaatgebieden die tot individuele ondersteuning leiden, is het verlies aan 

productiviteit als gevolg van reistijd (van/naar de cliënt) opgehoogd naar 135 uren per 

jaar (op basis van een gemiddelde van 3 uren per week). Dit heeft geleid tot een 

splitsing in de productiviteit naar individuele en groepsgewijze ondersteuning.  

De productiviteit voor de individueel gerichte ondersteuning komt daarmee uit op 1.306 

uren per fte per jaar. Voor de resultaatgebieden die tot groepsgewijze ondersteuning 

leiden, is reistijd uit de berekening geschrapt; de cliënt komt immers naar de locatie. 

Die productiviteit komt daarmee op 1.441 uren per fte per jaar. (Een gevolg daarvan is 

dat de rekeneenheid voor de inzet op groepsgewijze ondersteuning daalt. Dit werkt 

door in het budget voor de respijtzorg.) 
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Reële resultaatsbudgetten Wmo maatwerkvoorziening  

in Ommen en Hardenberg (definitief) 

In deze notitie beschrijven we het kostprijsmodel met parameterwaarden voor de 

opbouw van ‘reële tarieven’ voor de resultaatbudgetten van de Wmo voorzieningen 

(sociaal contracteren) in de gemeenten Ommen en Hardenberg. Een eerdere versie 

van deze notitie is met aanbieders besproken tijdens de dialoogsessies. Op basis 

daarvan zijn wijzigingen aangebracht.  Dit is de definitieve versie. 

Sociaal contracteren 

In 2015 hebben Ommen en Hardenberg de oude AWBZ-producten ‘individuele begeleiding’ 

en ‘dagbesteding’ omgevormd naar Wmo-maatwerkvoorzieningen in de vorm van acht 

resultaatgebieden. Voor de bekostiging van de ondersteuning die nodig is om één of meer 

resultaten te bereiken, werd in 2015 gekozen een combinatie te maken van de 

‘complexiteit’, ‘intensiteit’ en duur van de ondersteuning. Hiervoor zijn verschillende klassen 

gedefinieerd, waaruit de gebiedsteams Samen Doen een bij de inwoner passende keuze 

maakt. De gemaakte keuzes resulteren in een resultaatsbudget, dat door de aanbieder in 

samenspraak met de inwoner vrij is te besteden met het oog op de te realiseren resultaten.  

 

Dit voorjaar is een traject gestart om de contracten te herzien. Dat betekent dat de 

afspraken over bekostiging dienen te voldoen aan de AMvB ‘reële tarieven’ die sinds de 

zomer van 2017 van kracht is. In deze notitie beschrijven we het kostprijsmodel om te 

komen tot een rekentarief voor uren/dagdelen bij de drie klassen van de complexiteit.  

 

De parameterwaarden in dit kostprijsmodel zijn met behulp van Bureau HHM ingevuld op 

basis van deskresearch en met behulp van uitkomsten van onderzoek dat in andere regio’s 

voor de vergelijkbare producten/voorzieningen is uitgevoerd. Er heeft geen onderzoek naar 

de verschillende waarden bij aanbieders in de regio plaatsgevonden.  

 

In de dialoogsessies op 21 mei en 11 juni is het model en de parameterwaarden besproken 

met (vertegenwoordigers van) zorgaanbieders. Op basis daarvan zijn enkele waarden 

aangepast. In combinatie met keuzes voor de intensiteit en de duur van de ondersteuning, 

wordt dit vertaald in nieuwe, reële resultaatstarieven. 

Reële tarieven 

De AMvB verplicht gemeenten om bij de maatschappelijke ondersteuning reële tarieven te 

hanteren. In de AMvB is een lijst opgenomen van kostprijselementen op basis waarvan de 

gemeente het tarief dient te bepalen. Het begrip ‘reëel’ weerspiegelt de (goede) verhouding 

tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de 

kwaliteit van diezelfde voorziening. Wanneer een tarief ‘reëel’ is, is niet in de AMvB bepaald; 

dat is en blijft een keuze van de gemeenten. Belangrijke toetssteen hierbij is dat het tarief 

tot stand komt in een transparant proces naar/met de aanbieders en dat het tarief 

herleidbaar en herkenbaar is. Naar onze overtuiging voldoet de gehanteerde aanpak aan de 

eisen zoals die in de AMvB zijn opgenomen 



 

 

 
 

 

 

2 

Algemeen kostprijsmodel  

De uitwerkingen per voorziening die we hierna presenteren, zijn gebaseerd op een 

algemeen kostprijsmodel voor voorzieningen waarvoor de reële tarieven gewenst zijn.  

 

Parameter Omschrijving 

1. Inschaling Dit betreft de functiemix van personeel in de directe ondersteuning, als 

vertaling van de kwaliteitseisen voor een bepaalde dienst of product. 

Hierbij kan een combinatie worden gemaakt van verschillende cao’s en 

verschillende functieniveaus. In Ommen en Hardenberg zijn drie niveaus 

van complexiteit, die elk een functiemix weerspiegelen. 

2. Opslagen Hierbij gaat het om reguliere opslagen op het salaris bij de gekozen 

functieniveaus, zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, individuele 

keuzebudgetten, onregelmatigheidstoeslag, etc. 

2. Sociale lasten Dit betreft de (wettelijk bepaalde) werkgeverslasten, zoals de 

verschillende verplichte verzekeringen, pensioen, etc. Deze kunnen per 

cao verschillen. Ook worden hier vaak opleidingskosten en reiskosten 

onder begrepen.  

3. Overhead Hierbij gaat het om een opslag voor de kosten van de organisatie waarin 

het personeel dat de behandeling/ondersteuning biedt, werkzaam is. Vaak 

onderverdeeld in personele overhead (de kosten van overig personeel, 

zoals management, staf, beleid, administratie, etc.) en de overige 

overhead (alle overige, materiele kosten). 

4. Productiviteit/ 

declarabiliteit 

Dit betreft een correctie op de kosten van een medewerker in de directe 

ondersteuning voor niet-productieve uren. Vaak als het jaarlijks aantal 

werkbare en declarabele uren waardoor de totale jaarlijkse kosten per fte 

worden gedeeld. Hierin zit bijvoorbeeld een correctie voor vrije dagen, 

feestdagen, algemene tijd, werkoverleg, ziekteverzuim, reistijd, etc. 

5. Overige kosten Dit betreft bijvoorbeeld de kosten van de locatie waar dagbesteding wordt 

gehouden, waarin bijvoorbeeld ook de groepsgrootte doorwerkt. Ook 

kosten van (rolstoel-) vervoer kunnen in het tarief worden verwerkt. 

5. Innovatie- en 

risico-opslag 

Tot slot wordt een opslag toegevoegd voor de investeringen in innovatie 

en voor het afdekken van financiële risico’s. Deze parameter waarborgt de 

continuïteit van de organisatie. 

Tabel 1: algemeen kostprijsmodel voor de opbouw van een reëel tarief per eenheid van resultaatgerichte 

ondersteuning (uur/dagdeel). De nummering verwijst naar de hiernavolgende paragrafen van uitwerking. 

 

 

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de gekozen parameterwaarden dienen als een 

onderlegger voor de bepaling van de budgetten. Het zijn nadrukkelijk geen eisen/normen 

waaraan de zorgaanbieders zich moeten houden bij de zorglevering! 
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1. Salariscomponent, functiemix, cao-mix 
Complexiteitsklassen 

De indeling in één van de drie complexiteitsklassen is een taak voor de generalisten in de 

gebiedsteams. Zij doen dit aan de hand van een aantal criteria (weegfactoren); hoe meer 

daarvan van toepassing, hoe groter de kans dat de inschatting ‘zwaarder’ wordt. 

De weegfactoren zijn: 

 Er is sprake van een ondersteuningsvraag die we maar weinig tegenkomen.  
 Er is sprake van een combinatie van meerdere medische en/of psychiatrische 

diagnosen.  

 Er is sprake van problematische communicatie met deze inwoner.  

 Er is sprake van ernstige financiële problematiek in het huishouden van deze inwoner.  

 Er is sprake van meerdere personen met problematiek in het huishouden van deze 

inwoner.  

 Er is sprake van (dreigend) gevaar voor eigen veiligheid en/of de veiligheid van anderen.  

 

Deze leiden tot één van de drie klassen van complexiteit: 

1) De problematiek is ‘gemiddeld’ en veelvoorkomend; de basisondersteuning voldoet.  
2) De problematiek is ‘bovengemiddeld’; er is mogelijk meer deskundigheid nodig. 
3) De problematiek is ‘complex’; er is gespecialiseerde ondersteuning noodzakelijk.  
 

Functiemix  

Basis voor het kostprijsmodel is het salaris van de professional die de ondersteuning 

uitvoert. Dit betreft de best passende FWG-schaal en de cao die van toepassing is. De 

inschaling leiden we af uit de drie klassen van complexiteit en het onderscheid daartussen. 

Hierbij maken we een vergelijk met de begrippen ‘licht’, ‘midden’ en ‘zwaar’ die we elders 

tegenkomen. Dat leidt tot de volgende FWG-indeling van de drie klassen: 

 

Complexiteitsklasse FWG-mix  

1) gemiddeld  30% FWG30/35, SW4/5; 60% FWG40/45, SW6/7; 10% FWG50, SW8 

2) bovengemiddeld 10% FWG 30/35, SW4/5; 65% FWG40/45, SW6/7; 25% FWG50, SW8 

3) complex 50% FWG 40/45, SW6/7; 45% FWG50, SW8; 5% FWG60/65, SW10/11 

Tabel 2: inschatting van de inschaling van de functiemix per complexiteitsklasse 

 

Salarisniveau 

De meeste functieschalen kennen ca. 10 treden met verschillende salarisbedragen. Het is 

niet doenlijk om de keuze voor het tarief te baseren op de feitelijke praktijk van inschaling in 

de verschillende treden. Dat zou bovendien betekenen dat het tarief jaarlijks moet worden 

bijgesteld, omdat medewerkers periodieke verhoging krijgen. Omdat niet elke werknemer 

op de hoogste trede (periodiek) binnen de schaal zit, gaan we uit 90% van het maximum 

van de salarisschaal. Dit is gebaseerd op het onderzoek van KPMG uit 2014 naar de 

kostprijzen bij zorgaanbieders en komt neer op het derde kwartiel van de functieschaal. 

 

Cao-mix 

De mix van de verschillende cao’s die van toepassing zijn, kan worden afgeleid van de 

problematiek van de inwoner en/of van de feitelijke productie door de aanbieders vanuit de 
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verschillende cao’s. De gemeenten Ommen en Hardenberg maken geen onderscheid naar 

doelgroepen, daarom hanteren we de volgende verdeling: 

 

Variant Cao VVT Cao GZ Cao GGZ Cao Sociaal Werk 

Alle varianten 1/4 1/4 1/4 1/4 

Tabel 3: inschatting cao-mix 

2. Toeslagen en sociale lasten 
Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering 

De hoogte van de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering (EJU) is vastgelegd in de cao’s 

waar de aanbieders onder vallen (VVT, GGZ, Gehandicaptenzorg en Sociaal Werk). Het 

percentage vakantietoeslag is in elke cao hetzelfde (8%). Het percentage EJU varieert van 

7,05% in de GHZ, 8,3% voor SW, 8,33% in de VVT (vanaf 1-12-2019) en de GGZ. Op basis 

daarvan hanteren we 8,2% voor de EJU. 

 

Onregelmatigheidstoeslag 

De resultaatgerichte Wmo-voorzieningen worden (overwegend) binnen reguliere werkuren 

geboden. Een extra uitvraag onder de deelnemers aan de dialoogsessies naar aanleiding 

van de bespreking, heeft dit bevestigd. Daarom hanteren we geen ORT in de berekening 

van de rekentarieven. 

 

Sociale lasten 

Deze bestaan uit de werkgeversbijdragen voor de wettelijke sociale voorzieningen en de 

bijdrage van de werkgever aan het pensioen. De hoogte van de premies voor de sociale 

voorzieningen worden landelijk bepaald en jaarlijks aangepast. De hoogte van bijdrage van 

de werkgever aan het pensioen is cao bepaald en kan verschillen per functieschaal en is 

mede afhankelijk van de leeftijd van de medewerker. 

 WAO/VA/WGA, incl. kinderopvang: 6,96% 

 WW-premie (Awf): 3,60% 

 Zvw-premie werkgever: 6,95% 

 Sectorfonds: 0,47% 

 Werkhervatting: 1,13% 

 Pensioenpremie werkgever: 8,59%  

 Forfait woon-werk verkeer en kosten voor scholing en opleiding: 2,3% 

 

Dit leidt dit tot een opslag van 30% op de loonkosten inclusief vakantietoeslag en EJU. 

3. Opslag overhead en overige kosten 

Overhead 

Dit is wellicht de meest ingewikkelde parameter, mede omdat er in de praktijk grote 

verschillen voorkomen en er vaak discussie over ontstaat. Deze verschillen, zowel branches 

als tussen vergelijkbare aanbieders binnen een bepaalde branche, omvatten een 

bandbreedte van soms wel tientallen procenten. Daarnaast worden in de verschillende 

rapporten over onderzoekingen naar de feitelijke opbouw en waarde van het percentage 

overhead, verschillende definities gehanteerd.  
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We hebben verschillende benchmarks geanalyseerd1 en de definities en waarden met elkaar 

vergeleken2. Op basis van de door ons geanalyseerde benchmarks, komen wij voor de 

Wmo-resultaatsbudgetten tot een opslag voor overhead en overige kosten van 35%. 

Hieronder zijn ook begrepen de kosten die samenhangen met verplichtingen zoals het 

uitvoeren van cliënttevredenheidsonderzoeken (door stafmedewerkers) en kwaliteitszorg. 

Dit percentage is een gemiddelde voor aanbieders in alle sectoren die Wmo-ondersteuning 

leveren. Gezien de verschillen in de omvang van de overhead tussen de sectoren die blijken 

uit de benchmarks, zal dit percentage niet voor iedere aanbieder feitelijk reëel zijn.  

4. Productiviteit 

Om te komen tot de rekentarieven waarmee de resultaatsbudgetten worden bepaald, 

wordt het element ‘prijs per eenheid’ uitgedrukt in een bedrag per uur of dagdeel. Om dit te 

kunnen doen is in de onderstaande tabel het aantal uren afgeleid voor de beide varianten 

van ondersteuning. Het aantal werkbare uren per jaar is een gemiddelde, omdat de 

verschillende componenten per cao en per aanbieder kunnen verschillen. 

 

Elementen  Uren ‘individueel’ Uren ‘groepsgewijs’ 

Bruto beschikbare uren per jaar 1.878 1.878 

Feestdagen 50 50 

Verlof3 203 203 

Ziekteverzuim (7%)4 114 114 

Werkbare uren per jaar 1.511  1.511 

Niet cliëntgebonden activiteiten     

Opleiding, intervisie 25      25  

Algemeen overleg, administratie 45     45  

Reistijd van/naar cliënten  135 0 

Cliëntgebonden uren  1.306   1.441 

Tabel 4. Uitwerking productieve  uren per fte per jaar 

 

Declarabiliteit 

De totale kosten van de personele inzet worden terugverdiend met uren die voor 

vergoeding in aanmerking komen. Omdat we in Ommen en Hardenberg werken met 

resultaatbudgetten (dus niet met een productiegerichte bekostiging), gaan wij ervan uit dat 

met dit budget alle cliëntgebonden inzet wordt bekostigd. Daarom gaan we uit van 1.306 

werkbare uren per fte per jaar voor alle individuele varianten van de ondersteuning; en van 

1.441 werkbare uren per fte per jaar voor de groepsgewijze varianten van ondersteuning. 

                                                                    
1 Onder andere: Berenschot (2013) Rapportage benchmark overhead; KPMG (2014). Inzicht in tarieven Wmo en 

Jeugdzorg, PWC (2017) Onderzoek tariefherijkingverpleging en verzorging; Actiz (2013) 

Achtergrondrapportage: Inzichten vanuit de benchmark in de zorg; PWC (2007) Weten voor Beter: 

Brancherapport benchmark gehandicaptenzorg. 
2 Zie de bijlage voor de definities zoals wij die gebruiken. 
3 Op basis van 144 wettelijke uren per jaar en 59 uren bovenwettelijke uren en bijzonder verlof. 
4 Gebaseerd op actuele benchmarks, percentage berekend over de uren minus vakantie en verlof. 
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5. Overige kosten 
Huisvestingslasten bij groepsgewijze ondersteuning 

De groepsgewijze ondersteuning bij enkele resultaatgebieden, wordt geboden in een 

locatie van de aanbieder. Daarom wordt hierbij in het tarief compensatie geboden voor de 

kosten van huisvesting, in de vorm van een opslag per dagdeel.  De hoogte van de kosten 

voor de huisvesting zijn afgeleid van de NZa-tarieven voor de normatieve 

huisvestingscomponent (NHC) en de normatieve inventariscomponent (NIC) voor 

dagbesteding in de Wlz. Onderstaand overzicht is gebaseerd op de NZa-beleidsregel 

BR/REG-17132. Voor de GGZ liggen de waarden naar verwachting tussen die uit de VV 

(ouderenzorg) en de Gehandicaptenzorg (VG/LG) in. 

 

NZa beleidsregel BR/REG-17132 (NHC en NIC voor de Wlz 2017)  

ZZP Maximumtarief per dagdeel 

VV (1-4) €    2,00 

VG (1-4) / LG (1-4) €    6,50 / €    8,80 

Tabel 5. NZa- beleidsregel BR/REG-17132 (dagbesteding Wlz) 

 

Op basis van het bovenstaande hanteren ter dekking van de kosten van huisvesting een 

bedrag van € 5,= per inwoner per dagdeel. Hierin is geen vergoeding voor het verstrekken 

van voeding begrepen.  

 

Groepsgrootte 

De gemiddelde groepsgrootte (het aantal cliënten per begeleider) is niet aangegeven in de 

omschrijving van de complexiteitsklassen. Op grond van HHM-onderzoek elders en de 

groepsgrootte die we in andere regio’s aantreffen, hanteren we bij de groepsgewijze 

ondersteuning van ‘gemiddelde complexiteit’ een groepsgrootte van 8 cliënten per 

begeleider; bij de ‘bovengemiddelde complexiteit’ zijn er 6 cliënten per begeleider en bij 

‘complexe cliënten‘ rekenen we met 4 cliënten per begeleider. In alle gevallen gaan we uit 

van een inzet van 4 uur per dagdeel. 

 

Vervoer 

Het is naar onze ervaring onmogelijk om een reële, modelmatige opbouw te geven voor het 

(rolstoel)vervoer dat bij groepsgewijze ondersteuning aan de orde kan zijn. Dit hangt samen 

met het feit dat er vele manieren zijn waarop de aanbieders dit vervoer organiseren; 

variërend van professionele taxibusjes tot vrijwillige chauffeurs. Daarom baseren we de 

tarieven op die voor vergelijkbare voorzieningen bij de dagbesteding Wlz5. In die tarieven 

wordt onderscheid gemaakt tussen groepsvervoer zonder rolstoel en rolstoelgebonden 

groepsvervoer. Op basis van de Wlz-tarieven komen wij tot de volgende bedragen. Voor 

groepsvervoer zonder rolstoel € 7,26 per dag (dat is het gemiddelde van de bedragen voor 

vervoer in de ouderenzorg en de GGZ. Voor groepsvervoer met rolstoel (afstand <10 km):  

€ 14,44 per dag (dat is het gemiddelde van de bedragen uit de GHZ voor <5 km en 5-10 km). 

 

 

 

                                                                    
5 Bron: NZa beleidsregel BR/REG-19120; prijspeil 2019. 
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Innovatie- en risico-opslag 

Landelijk zijn percentages van 1-3% gangbaar als opslag voor innovatie van de 

dienstverlening en ter afdekking van financiële risico’s.  Een eenduidige onderbouwing van 

de keuze is niet goed te geven. Wij kiezen voor een percentage van 2%, te berekenen over 

het brutosalaris inclusief werkgeverslasten. 

Resultaatgebied ‘draagkracht mantelzorg’ (respijtzorg) 

De inzet op dit resultaatgebied bestaat uit een kortdurende opname, doorgaans in 

combinatie met ondersteuning op een of meer van de overige resultaatgebieden.  

 

Voor de bepaling van een tarief voor de respijtzorg, zoeken we aansluiting bij vergelijkbare 

producten waarvoor de NZa een beleidsregel heeft vastgesteld. We zijn uitgegaan van 

verblijfscomponent voor de ‘opname van een niet-geïndiceerde partner’ in de Wlz. Dit 

betreft een vergoeding per etmaal, gebaseerd op de bekostiging van huishoudelijke 

verzorging, keukenpersoneel, facilitaire dienst, dagelijkse welzijnsactiviteiten en voeding- 

en hotelmatige kosten; conform de NZa beleidsregel BR/REG-19121b (€ 51,02 per etmaal). 

Voor de vervanging van de dagelijkse mantelzorgtaken die betrekking hebben op ‘aandacht 

voor / toezicht op’ de hulpvrager gaan we uit van een ‘gastvrouwfunctie’, gebaseerd op de 

groepsgewijze begeleiding van een cliënt met gemiddelde complexiteit. Daarbij gaan we uit 

van de aanwezigheid van één functionaris bij gemiddeld acht cliënten, gedurende de dag. 

Daardoor komt het budget voor dit resultaatgebied uit op € 127,96 per etmaal. Eventuele 

ondersteuning op de overige resultaatgebieden kan doorlopen vanuit het toegekende 

budget. Voor de persoonlijke verzorging (hulp bij wassen/aankleden) en eventuele 

verpleging, wordt een beroep gedaan op de zorgverzekeraar. 

Indexatie naar 2020 

De nieuwe resultaatbudgetten worden begin juli definitief vastgesteld, maar gelden vanaf  

1 januari 2020. In het kostprijsmodel rekenen we met salarisbedragen en toeslagen uit de 

meest actuele cao’s (VVT 1-10-2018, GGZ 1-7-2018, Gehandicaptenzorg 1-1-2019, Sociaal 

Werk 1-7-2018, vervoer obv 2019). Om het gat tussen 1 juli en 1 januari te overbruggen, 

passen we een indexatie toe. Hiervoor hanteren we een index van 1,25%, gebaseerd op een 

verwachte gemiddelde kostenstijging over heel 2019.  
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Bijlage Definities bij het toepassen van een kostprijsmodel in het sociaal domein 

Overhead    

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers 

in het primaire proces. Het primaire proces is het geheel aan diensten en voorzieningen dat door 

een care-organisatie geboden wordt aan een cliënt, om direct in de behoefte aan begeleiding, 

verzorging, voeding (en verpleging, behandeling, opvoeding*) van de cliënt te voorzien. * Bij 

Wmo n.v.t. 

   

(Personele) Overhead    

Niet- cliëntgebonden personele kosten ten behoeve van het primaire proces (leidinggevenden, 

hotelfuncties, terrein- en gebouwgebonden functies en overig niet-cliëntgebonden personeel). 

   

Overige kosten    

Overige (niet personele) kosten ten behoeve van het primaire proces (voeding, hotelmatige 

kosten, cliënt c.q. bewoner gebonden kosten, terrein en gebouw gebonden kosten, afschrijving, 

huur, lease, interest en algemene kosten (waaronder ICT, kantoorbenodigdheden, marketing, 

abonnementen etc.). 

   

Kosten van voeding    

Totaaltelling van de materiële kosten die verband houden met de bereiding en verstrekking van 

maaltijden en andere voedingsproducten. In het Prismant rekeningschema zijn dit alle 

rekeningen uit rubriek 43. 

   

Andere hotelmatige kosten    

Deze kostengroep bevat de materiële kosten die aan de hotelfunctie van de instelling kunnen 

worden toegerekend (inclusief de kosten van het vervoer van cliënten) , met uitzondering van de 

kosten van voeding. In het Prismant rekeningschema zijn dit alle rekeningen uit rubriek 44. 

   

Algemene kosten    

Kosten van algemene aard. Denk hierbij aan: kosten voor dienstreizen, materiele kosten voor 

administratie en registratie, ICT, communicatiekosten, kosten algemeen beheer, zakelijke lasten 

en verzekeringen, kosten audiovisuele apparatuur en andere algemene kosten. In het Prismant 

rekeningschema zijn dit alle rekeningen uit rubriek 45. 

   

Cliënt c.q. bewonergebonden kosten    

Dit betreft o.a. kosten voor onderzoek, laboratorium, geneesmiddelen en hulpmiddelen. In het 

Prismant rekeningschema zijn dit alle rekeningen uit rubriek 46. 

   

Terrein- en gebouwgebonden kosten    

Het betreft hier de kosten die worden gemaakt voor onderhouden de dotaties die worden 

gedaan aan groot onderhoud, en de kosten voor nutsvoorzieningen: gas, elektriciteit, water. In 

het Prismant rekeningschema zijn dit alle rekeningen uit rubriek 47. 

 

Afschrijvingen, huur en leasing en interest   

Afschrijvingskosten en huur van vervoersmiddelen, immateriële activa, gebouwen, 

automatisering, financieringskosten en dotaties egalisatie. In het Prismant rekeningschema zijn 

dit alle kosten die vallen onder rubriek 48. 

 


