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Inleiding 
Vanuit verschillende aanbieders en belangenorganisaties ontvangen we vragen over de indexatie van de 
jeugdhulptarieven door de gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley. Daarnaast ontvangen we ook 
vragen over de beleidsmatige ophoging van de OVA door het Rijk naar aanleiding van de motie 
Huijnk/Bikker. Hieronder volgt op basis van deze vragen een uitleg van de indexatie en op welke wijze de 
hiervoor bedoelde beleidsmatige ophoging is verwerkt in de indexatie. 
 
Contractuele afspraken indexatie 
Tussen de gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley en de aanbieders met de deelovereenkomst 
Ambulant en/of de deelovereenkomst Verblijf geldt, met ingang van 2017, het volgende over de indexatie: 
  

Als het Rijk de Gemeente in zijn uitkering compenseert voor loon- en prijsstijging, dan indexeert de 
Gemeente in het daaropvolgende jaar bovengenoemde tarieven en tarieven uit individuele addenda 
met het percentage van die compensatie.1 

 
Met bovenstaande bepaling is bewust gekozen voor de zogenoemde T-1 systematiek. De T-1 systematiek 
houdt kort beschreven in dat de indexatie voor een komend jaar wordt bepaald aan de hand van het 
definitief vastgestelde indexatiepercentage van het voorafgaande jaar. Concreet: de tarieven voor 2023 (T) 
worden geïndexeerd op basis van de vastgestelde indexatie voor 2022 (T-1) 
Bij de invoering van deze T-1 systematiek is indertijd door de gemeenten bij de indexatie van de tarieven 
voor 2017 één extra procent toegekend, bovenop de indexatie die toen van toepassing was, als 
compensatie voor de administratieve lasten van tussentijdse indexatie.2 
 
Bepaling hoogte loon- en prijsstijging 
Bij indexatie is sprake van een compensatie van loon- en prijsstijging. Met ingang van 2022 wordt door de 
gemeenten de compensatie van de loon- en prijsstijging als volgt vormgegeven.3 De compensatie van de 
loonstijging wordt gedaan op basis van de Loonindexatie (OVA, Overheidsbijdrage in de 
Arbeidskostenontwikkeling). Bij de compensatie van de prijsstijging wordt gekeken naar de Prijsindexatie 
(PPC, Prijsindexcijfer particuliere consumptie). Hieronder treft u een nadere uitleg van de OVA en PPC. 
 

Loonindexatie (OVA) | Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) 
Voor het indexeren wordt de OVA gehanteerd voor de personele indexatie. De OVA wordt berekend 
op basis van cijfers die het Centraal Planbureau publiceert. Het CPB maakt voor de raming onder 
meer gebruik van realisatiecijfers van bijvoorbeeld cao’s in de markt (contractloonstijging). 
 
Prijsindexaties (PPC) | Prijsindexcijfer particuliere consumptie (PPC) 
Binnen de zorg is de PPC een veelgebruikte indicator om het prijsgerelateerde deel van uitgaven te 
indexeren. De NZA gebruikt de PPC om het prijsgerelateerde deel van de vaste- en 
maximumtarieven te indexeren (voor zvw en wlz). Het ministerie van VWS gebruikt de PPC om het 
prijsgerelateerde deel van (macro)kaders te indexeren. 

 
In lijn met de factsheet van de VNG hanteren de gemeenten een verhouding van 90% (OVA) en 10% (PPC) 
om te komen tot de indexatie. Deze factsheet wordt tevens als bron gehanteerd door de gemeente voor het 
bepalen van de vastgestelde loonindexatie en prijsindexatie. 
 

 
1 Bijlage 3 van de deelovereenkomst ambulant en bijlage 3 van de deelovereenkomst verblijf. 
2 Zie Inkoopkader 2017 e.v., p. 7. FAT 15 september 2016: 
https://www.jeugdfv.nl/fileadmin/jeugd_foodvalley/Fysieke_en_digitale_adviestafel/Archief_documenten_FAT
/2016/3._15_september_2016/Bijlage_2-_Inkoopkader_2017e.v._15_september.pdf  
3 Hierover is eerder gecommuniceerd, zie factsheet indexatie zoals gepubliceerd op de website: 
https://www.jeugdfv.nl/fileadmin/jeugd_foodvalley/20211028_Factsheet_Indexatie_tarieven_Jeugdhulpregio_
FoodValley.pdf  
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Indexatie 2023 
Gelet op voorgaande uiteenzetting over de T-1 systematiek en de wijze waarop de loon- en prijsindexatie 
wordt bepaald, de verhouding hierin en wat de bron hiervoor is, geldt het volgende voor de indexatie van 
2023; 
Voor de tarieven van 2023 wordt vanwege de T-1 systematiek gekeken naar de vastgestelde OVA en PPC 
van 2022. Voor de OVA is dat 4,42%, hierin zit ook de beleidsmatige ophoging van 1,13% naar aanleiding 
van de motie Huijnk/Bikker. Voor de PPC is dat 6,30%. Zie onderstaande van de VNG (bron: 
https://vng.nl/artikelen/indexatie-bij-inkoop-jeugdhulp-en-wmo-ondersteuning): 

 
 
Waarom zit de beleidsmatige ophoging van 1,13% niet in het tarief van 2022, maar pas in het tarief 
van 2023 
De beleidsmatige ophoging van 1,13% naar aanleiding van de motie Huijnk/Bikker wordt door de gemeenten 
niet over 2022 herrekend. Dit omdat de beleidsmatige ophoging valt onder het OVA percentage van 2022. 
Vanwege de contractueel overeengekomen T-1 systematiek heeft het vastgestelde OVA percentage van 
2022 pas invloed op de tarieven van 2023. 
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