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UITGANGSPUNTEN BIJ DE VASTSTELLING VAN DE (UUR)TARIEVEN IN 2021 2021

TARIEFVERHOGING
De tariefverhoging wordt jaarlijks bepaald op basis van een vaste formule. 

De indexering van de GGD-tarieven is gelijk aan het gewogen gemiddelde van de cao-loonkostenontwikkeling voor
 overheidspersoneel (80%) en inflatie (20%) van twee jaar eerder, dat is in dit geval de vastgestelde stijging in 2019. 

De tariefstijging voor 2021 is daarmee gelijk aan [80% x 3,8% + 20% x 1,6% ]= 3,36%. 3,36%
De stijging wordt berekend over de onafgeronde tarieven van het voorgaande jaar en vervolgens afgerond.

De prijzen voor adviezen op basis van dossieronderzoek of huisbezoek en de bedragen die worden gedeclareerd
voor vervallen afspraken zijn geharmoniseerd.

De TBC-tarieven zijn in overeenstemming met de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

INSPECTIE KINDEROPVANG
Vanaf 2014 worden alle bestaande kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang locaties, peuterspeelzalen en 

gastouderbureaus jaarlijks aan de hand van een risicoprofiel geïnspecteerd. Strikte handhaving vanuit de
gemeenten kan een laag risicoprofiel betekenen en dus een laag inspectietarief.

Van de gastouders wordt een minimumpercentage geïnspecteerd. Dit percentage wordt in overleg met de gemeente
bepaald en komt te liggen tussen de  5% en 30%. 

OVERIG
Vanaf 2008 is over een aantal tarieven Omzetbelasting (BTW) verschuldigd. Met ingang van 1 oktober 2012

is het percentage 21%. 21%

FUNCTIONELE TARIEVEN
Detarieven voor aanvullende diensten worden berekend op basis van de salariskosten, verhoogd

met een risico-opslag en een vergoeding voor overhead. De risico-opslag is afhankelijk van de duur
van de afname van de aanvullende dienst. De hoogte van de vergoeding voor de overhead wordt initieel
bepaald aan de hand van de daarvoor geldende regels vanuit het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV)
Er wordt daarbij wel rekening gehouden met de marktomstandigheden van het betreffende product of dienst.

KOSTENDEKKENDHEID
De tarieven worden bepaald In overeenstemming met datgene wat is vastgelegd in art. 5 lid 2  van de gemeenschappelijke 
regeling RDOG HM waarin wordt opgedragen om diensten kostendekkend aan te bieden, alsmede op basis van art. 2.7 
van de organisatieverordening waar is bepaald dat diensten marktconform dienen te worden aangeboden.
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TARIEVEN OPENBARE GEZONDHEIDSZORG 2021 2020 2021

Beoordeling leerplicht *) 198,00                  204,00

*) Over dit tarief wordt 21% Omzetbelasting (BTW) berekend.
      Bij meer/ minder werk wordt functioneel uurtarief toegepast.

Externe vertrouwenspersoon (per 100 leerlingen) 41,00                    42,00

INSPECTIE KINDEROPVANG

Kinderdagverblijven/ buitenschoolse opvang/ peuterspeelzalen/gastouderbureaus
VVE-toetsing 555,00                  573,00
Onderzoek voor, na registratie, 2e jaar volledig (regulier onderzoek) kdv/bso/psz/gob 1.288,00               1.473,00
Behandeling onvolledig dossier kdv/ bso/ psz/ gob 511,00                  528,00
Spoedaanvraag (uitsluitend op verzoek van gemeente) 511,00                  528,00

Risicogestuurd toezicht kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus
Inspectie volgens risicoprofiel type A (groen) 692,00                  857,00
Inspectie volgens risicoprofiel type B (geel) 1.013,00               1.141,00
Inspectie volgens risicoprofiel type C (oranje) 1.371,00               1.464,00
Inspectie volgens risicoprofiel type D (rood) 2.465,00               2.548,00

Gastouderopvang
Inspectie gastouder 552,00                  571,00
Behandeling onvolledig dossier gastouderopvang 230,00                  238,00

Nader/ incidenteel onderzoek/ Toezicht WMO
Tarief Inspecteur 91,00                    94,00

ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG

Afgifte gezondheidsverklaring, consult 54,00 56,00

TECHNISCHE HYGIENEZORG

Inspecties en controles
Controle prostitutiebedrijven 609,00 629,00
Inspectie hygiëne, gezondheid en veiligheid 609,00 629,00

Overige activiteiten "hygiëne"
Afhankelijk van de omvang van de gevraagde inspanning worden de kosten berekend conform de in de 

uitgangspunten bepaalde functionele uurtarieven.
Incidentele (korte/telefonische) adviezen worden niet in rekening gebracht, maar worden tot de wettelijk

verplichte taak gerekend.

2



AB-16-31b / MT-186a

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg, GGD Tarieflijst 2021

TARIEVEN OPENBARE GEZONDHEIDSZORG 2021 2020 2021

TBC-BESTRIJDING

Thorax-foto's
Thorax-foto, inclusief consult 48,00 49,00

Mantoux
Mantoux, inclusief half consult 31,00 32,00

Bcg-vaccinaties
Bcg-vaccinatie 51,00 53,00
MTM consult 29,00 30,00

Quantiferon test
Quantiferon test 56,00 48,00

TARIEVEN SOCIAAL MEDISCHE ADVISERING 2021 2020 2021

Alle tarieven zijn inclusief de kosten voor het opvragen van medische informatie.
Over de tarieven Sociaal Medische Advisering wordt 21% Omzetbelasting (BTW) berekend.

**) Indien bij een huisbezoek niemand thuis is, wordt het uurtarief van de arts o.b.v. reistijd in rekening gebracht.

Bij een vervallen aanvraag brengen wij geen kosten in rekening, mits deze binnen 24 uur afgezegd is.
Indien client 2 x niet verschenen is zonder bericht van afmelding, sturen wij de aanvraag retour.

Bij sommige medische beoordelingen kunnen meerdere personen deel uitmaken van het 
onderzoek en het daaruit  voortvloeiende advies. In dit geval wordt per persoon/ voorziening
een gereduceerd tarief berekend. 
Vanaf de 5e persoon worden geen extra kosten in rekening gebracht. 
 

Advies Medische Urgentie Huisvesting **)
Op basis spreekuurconsult 346,00 441,00
Op basis dossieronderzoek 157,00 202,00
Op basis huisbezoek 370,00 521,00
Aanvraag vervallen zonder consult 33,00 34,00
Aanvraag vervallen met consult 109,00 113,00
1e maal niet en 2e maal wel verschenen 376,00 471,00
2 maal niet verschenen zonder bericht van afmelding 112,00 116,00

Advies Participatiewet (A): Bijzondere Bijstand **)
Op basis spreekuurconsult 290,00
Op basis dossieronderzoek 157,00
Op basis huisbezoek 370,00
Aanvraag vervallen zonder consult 33,00
Aanvraag vervallen met consult 109,00
1e maal niet en 2e maal wel verschenen 274,00
2 maal niet verschenen zonder bericht van afmelding 112,00
Tandheelkundig advies inclusief consult/dossieronderzoek 194,00
plus kosten onderzoek tandarts 105,00

Advies Participatiewet (B): Arbeids(on)geschiktheid **)
Op basis spreekuurconsult 290,00
1e maal niet en 2e maal wel verschenen 320,00
2 maal niet verschenen zonder bericht van afmelding 112,00
Aanvraag vervallen zonder consult 33,00
Aanvraag vervallen met consult 109,00
Op basis dossieronderzoek 157,00
Op basis huisbezoek 370,00
Verstrekking FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) - meerprijs 54,00
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TARIEVEN SOCIAAL MEDISCHE ADVISERING 2021  (vervolg) 2020 2021

Advies Gehandicaptenparkeerkaart **)
Op basis spreekuurconsult 220,00 282,00
Op basis dossieronderzoek 94,00 122,00
Op basis huisbezoek 314,00 441,00
Aanvraag vervallen zonder consult 33,00 34,00
Aanvraag vervallen met consult 109,00 113,00
1e maal niet en 2e maal wel verschenen 250,00 312,00
2 maal niet verschenen zonder bericht van afmelding 112,00 116,00

Advies Leerlingenvervoer **)
Op basis spreekuurconsult 220,00 282,00
Op basis dossieronderzoek 94,00 122,00
Op basis huisbezoek 314,00 441,00
Aanvraag vervallen zonder consult 33,00 34,00
Aanvraag vervallen met consult 109,00 113,00
1e maal niet en 2e maal wel verschenen 250,00 312,00
2 maal niet verschenen zonder bericht van afmelding 112,00 116,00

Advies Bezwaar 
op basis van uurtarief arts 136,00

Advies o.b.v. Maatwerk
Op basis van uurtarief arts (incl. adm.ondersteuning) 136,00 174,00
Administratiekosten 41,00

In geval van maatwerk is sprake van:
> afhandeling bezwaarschriften
> overstijging van de gebruikelijke vraagstelling, als redelijkerwijs meer tijd     
nodig is dan voor een standaard advies
> herziening van een eerder advies dat niet door ons gegeven is (2nd opinion)
> aanvullend advies o.v.v. aanvrager (zienswijzen)

Advies in het kader van de WSNP **)
Op basis spreekuurconsult 265,00
1e maal niet en 2e maal wel verschenen 295,00
2 maal niet verschenen zonder bericht van afmelding 112,00
Aanvraag vervallen zonder consult 33,00
Aanvraag vervallen met consult 109,00
Op basis dossieronderzoek 157,00
Op basis huisbezoek 370,00

Advies Wilsbekwaamheid **)
Op basis spreekuurconsult 220,00
Op basis huisbezoek 314,00
Aanvraag vervallen exclusief consult 33,00

Advies SMI Kinderopvang **)
Op basis spreekuurconsult 220,00 282,00
Op basis dossieronderzoek 94,00 122,00
Op basis huisbezoek 314,00 441,00
Aanvraag vervallen zonder consult 33,00 34,00
Aanvraag vervallen met consult 109,00 113,00
1e maal niet en 2e maal wel verschenen 275,00 312,00
2 maal niet verschenen zonder bericht van afmelding 112,00 116,00

Advies (Wmo) Wet Maatschappelijke Ondersteuning (A): Enkelvoudig medisch advies **)
Op basis spreekuurconsult 291,00 441,00
Op basis dossieronderzoek 124,00
Op basis huisbezoek 464,00 760,00
Advies o.b.v. uurtarief 157,00 202,00
meervoudig advies o.b.v. uurtarief 157,00 202,00
meerprijs advies gebruikelijke zorg (per persoon) 125,00 202,00
Aanvraag vervallen zonder consult 33,00 34,00
Aanvraag vervallen met consult 109,00 113,00
1e maal niet en 2e maal wel verschenen 321,00 471,00
2 maal niet verschenen zonder bericht van afmelding 112,00 116,00

Advies Wet Maatschappelijke Ondersteuning (B): Meervoudig medisch advies
Per persoon/voorziening  extra bijdrage, vanaf de 5e persoon geen extra kosten 125,00
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TARIEVEN FORENSISCHE GENEESKUNDE 2020 2021

Afgifte lijkenpas *) 83,00 85,00
Uitstel begraven of crematie (dossieronderzoek) *) 54,00 56,00

De kosten voor afgifte lijkenpassen en uitstel begraven/cremeren (dossieronderzoek) 
worden rechtstreeks bij derden in rekening gebracht.

*) Over dit tarief wordt 21% Omzetbelasting (BTW) berekend.

TARIEVEN REIZIGERSVACCINATIES 2020 2021

Consulten
Consult 1 (10 - 15 minuten) 25,00 26,00
Consult 1 (10 - 15 minuten) kinderen tm 15 jaar 14,00 15,00
Consult 2 (30 minuten) 39,00 40,00
Herhaal consult 14,00 15,00
Aangepast consult 15,00

Verklaringen
Verklaring (= half consult) 14,00 15,00

Omdat de kostprijzen van de vaccins kunnen verschillen en aan wijziging onderhevig zijn, worden de prijzen
niet vastgesteld door het Algemeen Bestuur, zodat ze gedurende het jaar te herzien zijn. 

TARIEVEN PRIVACY-REGLEMENT en CONTROLEVERKLARINGEN SUBSIDIEPROJECTEN 2020 2021

Privacy-reglement
Reglement 2,00 2,00

Afzonderlijke controleverklaringen
uurtarief *) 89,00 92,00

*) Over dit tarief wordt 21% Omzetbelasting (BTW) berekend.
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