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Zorg voor kinderen gaat gewoon door  
 
 
Regio Hart van Brabant in hoger beroep over tarieven hoogspecialistische jeugdhulp  
GGz Breburg spande een kort geding aan tegen de regio Hart van Brabant over de hoogte van enkele 
tarieven voor hoogspecialistische jeugdhulp. GGz Breburg wil een hogere vergoeding voor haar 
diensten. Op maandag 13 november 2017 stelde de rechtbank Zeeland-West-Brabant GGz Breburg in 
het gelijk en oordeelde dat de aanbesteding voor hoogspecialistische jeugdhulp voor 2018 opnieuw 
moet. De regio Hart van Brabant gaat in hoger beroep tegen deze uitspraak. Ondertussen regelt zij 
dat alle jeugdhulp aan kinderen en jeugdigen die dat nodig hebben gewoon doorgaat.  
 
Principe-uitspraak  
De regio Hart van Brabant gaat, mede op advies van het advocatenbureau AKD, in hoger beroep 
omdat ze op twee onderdelen een oordeel van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch wil. Het eerste 
onderdeel betreft de bijzondere positie die de rechter toedicht aan GGz Breburg als aanbieder van 
jeugdhulp en waarmee de regio rekening zou moeten houden. Het tweede onderdeel geldt de wijze 
waarop tarieven worden vastgesteld. De regio is van mening dat alle jeugdhulpaanbieders in de regio 
uniek zijn en heeft met haar tarieven beoogd recht te doen aan alle jeugdhulpaanbieders.  
 
Toekomstbestendig  
Het hoger beroep biedt de gelegenheid om nog eens te onderstrepen met welke transformatie de 
gemeenten en jeugdhulporganisaties sinds 2015 bezig zijn. Vóór de decentralisatie van de jeugdhulp 
naar de gemeenten was de zorg voor jeugd te ingewikkeld geregeld, stond het kind niet centraal en 
werd het systeem onbetaalbaar. De gemeenten hebben de opdracht om de zorg anders in te richten: 
rondom het kind, in het gezin, dichtbij, rekening houdend met alle omstandigheden die invloed 
hebben op de situatie waar het kind in zit, en ook betaalbaar. De regio Hart van Brabant werkt samen 
met de jeugdhulpaanbieders aan de transformatie van de jeugdhulp. Die draait om innovaties 
toepassen, samenwerken met nieuwe partijen en een nieuwe bekostigingssystematiek invoeren. GGz 
Breburg was vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw jeugdzorglandschap. De 
regio Hart van Brabant is en blijft van mening dat een gesprek over tarieven en de vaststelling 
daarvan altijd in het licht van de gewenste, veel meer omvattende transformatie van de jeugdhulp 
gevoerd moet worden. De uitspraak van de rechtbank werkt naar onze mening averechts. De 
uitspraak nodigt uit om juist niet te veranderen en om in een tarievenstrijd te blijven steken.  
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Jeugdhulp gaat door  
Terwijl het hoger beroep wordt voorbereid gaat de hulp aan kinderen en gezinnen gewoon door, ook 
in 2018. Voor wie nu al hoogspecialistische jeugdhulp krijgt, verandert niets. Voor kinderen en 
jongeren die in 2018 hoogspecialistische hulp nodig hebben start deze zorg gewoon. Over de 
administratieve verwerking worden de betrokken partijen rechtstreeks geïnformeerd.  
 
Nieuwe aanbesteding  
De nieuwe aanbesteding van hoogspecialistische jeugdhulp kan niet wachten. Sterker nog, binnen 
een maand na de uitspraak moeten we starten met de nieuwe aanbesteding. Op dit moment 
onderzoeken we langs welke route dat haalbaar is. Ook hierover informeren we de betrokken 
partijen rechtstreeks. Vanzelfsprekend blijven we ook in gesprek met GGZ Breburg over alle lopende 
(transformatie)opgaven.  
Het nieuws over verdere stappen kunt u volgen op: https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl 
 
 


