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 Factsheet Stapel SPIC’s  

Toelichting 
Vanaf 1 januari 2022 gaan de nieuwe contracten voor aanbieders van specialistische jeugdhulp in 
Segment B van start. Eén van de wijzigingen ten opzichte van het verleden is dat er geen gelijktijdige, 
meervoudige toewijzingen op een jeugdige/gezin meer kunnen worden afgegeven, de zogenoemde 
‘stapel-SPICs’. Deze meervoudige toewijzingen werden afgegeven als een aanbieder met een 
enkelvoudige toewijzing onvoldoende financiële ruimte had om een cliënt te ondersteunen. Op deze 
wijze kon een behandelbudget worden verdubbeld of zelfs verdrievoudigd. 
 
Bij de nieuwe aanbesteding is als uitgangspunt geformuleerd dat deze duurdere, gestapelde zorg in 
principe zo complex is, dat deze vanuit segment C moet worden geboden. Het stapelen van 
gelijktijdige, meervoudige toewijzingen is daarmee binnen segment B in principe niet meer mogelijk. 
Voor de meeste aanbieders, die voorheen ‘stapelden’ binnen segment B, heeft dit geen gevolgen: zij 
hebben ingeschreven én zijn gegund in segment C. Er zijn echter ook aanbieders met ‘gestapelde  
ondersteuning’ die zich niet hebben ingeschreven voor segment C of die in de beoordelingsfase voor 
dit segment zijn afgewezen. 
 
Om tot heldere spelregels over het toewijzen van stapel-SPICs in segment B te komen, worden 
onderstaande beleidsregels voorgesteld. 
 
Beleidsregels 
Uitgangspunt is dat binnen segment B geen stapel-SPICs worden toegewezen.  
 
Toewijzing van aanvullende financiering is wel mogelijk, wanneer: 

 De rechtbank de uitvoering van een ondersteuningstraject specifiek heeft toegewezen aan een 
aanbieder in segment B, en de kosten van het ondersteuningstraject niet kunnen worden 
gefinancierd vanuit een enkelvoudige toewijzing van een SPIC. 

 Er sprake is van zorgcontinuïteit, en een in de periode voor 1-1-2022 afgegeven stapel-SPIC moet 
worden verlengd. 

 Er sprake is van aanbod dat niet door gecontracteerde partijen in segment C of V kan worden 
geboden, ook niet in de constructie van “primaire aanbieder-aanvullende partij”, en de kosten 
van het ondersteuningstraject niet kunnen worden gefinancierd vanuit een enkelvoudige 
toewijzing van een SPIC. De situatie die hiermee zou ontstaan is dat de primaire aanbieder in de 
positie van zorgmakelaar zou komen, doordat de volledige ondersteuning in een traject wordt 
uitgevoerd door de aanvullende partij.  
 

In bovenstaande gevallen is het mogelijk om naast een toegewezen B SPIC aanvullende financiering 
af te sluiten via een betaalovereenkomst. 
 
Hardheidsclausule 
Het staat iedere gemeente vrij om van deze regels af te wijken, wanneer onverkorte toepassing van 
deze regels leidt tot het niet kunnen bieden van passende ondersteuning aan een jeugdige/gezin. 
 
 


