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Factsheet Indexatie tarieven 2023 
 

 

1. Wat is de aanleiding voor deze factsheet? 

Vorig jaar hebben we de factsheet Indexatie gepubliceerd. In deze factsheet is de systematiek en bron voor 

het indexeren van de tarieven beschreven. Middels deze factsheet geven we weer wat deze systematiek 

betekent voor de indexatie van de tarieven voor 2023. 

 

2. Wat betekent de systematiek van indexatie voor de tarieven van 2023?  

De regiogemeenten indexeren, op basis van bestaande afspraken in de deelovereenkomsten, de tarieven 

met een t-1 systematiek (o.b.v. de definitieve OVA en PPC van het voorgaande jaar) zonder dat er nog een 

verrekening achteraf plaatsvindt. 

Voor de berekening van de indexatie wordt de verhouding: 90% loonindex (OVA)/10% prijsindexatie (PPC) 

gehanteerd. Conform bovenstaande betekent dit voor de tarieven van 2023: 4,42% Loonindex (OVA) en 

6,30% prijsindex (PPC). De verhouding 90% loonindex (OVA) en 10% prijsindexatie (PPC) leidt tot een 

indexatie van de tarieven per 1 januari 2023 van: 4,61%. 

 

3. Is de beleidsmatige ophoging van de OVA met 1,13 % naar aanleiding van de motie Huijnk/Bikker 

onderdeel van deze indexatie? 

De beleidsmatige ophoging van 1,13 % is onderdeel van de indexatie. Deze ophoging zit in de indexatie van 

de tarieven voor 2023 vanwege de contractueel overeengekomen t-1 systematiek, zie punt 2 van deze 

factsheet en de factsheet Indexatie. Zoals tevens in de beschreven factsheet Indexatie, maken de 

regiogemeenten gebruik van de navolgende bron voor berekening van de indexatie: 

https://vng.nl/artikelen/indexatie-bij-inkoop-jeugdhulp-en-wmo-ondersteuning 

Binnen deze bron wordt gebruikgemaakt van tabel 3 waarin de definitieve OVA en PPC van voorgaande 

jaren zijn beschreven. In de bron staat het navolgende expliciet beschreven onder tabel 3 en refereert aan 

de OVA en PPC cijfers van 2022 (vanwege de eerder beschreven t-1 systematiek) die worden gebruikt in de 

totstandkoming van de indexatie voor de tarieven van 2023:  

 

* Inclusief de beleidsmatige ophoging van de OVA met 1,13 procentpunt n.a.v. de motie Huijnk/Bikker. 

In de gebruikte OVA en PPC zit de beleidsmatige ophoging van de OVA met 1,13 procent. 
 

https://www.jeugdfv.nl/fileadmin/jeugd_foodvalley/20211028_Factsheet_Indexatie_tarieven_Jeugdhulpregio_FoodValley.pdf
https://www.jeugdfv.nl/fileadmin/jeugd_foodvalley/20211028_Factsheet_Indexatie_tarieven_Jeugdhulpregio_FoodValley.pdf
https://www.jeugdfv.nl/fileadmin/jeugd_foodvalley/20211028_Factsheet_Indexatie_tarieven_Jeugdhulpregio_FoodValley.pdf
https://vng.nl/artikelen/indexatie-bij-inkoop-jeugdhulp-en-wmo-ondersteuning

