
Indexatie van tarieven in landelijke raamcontracten jeugd 

Wat is afgesproken met de aanbieders waarmee een landelijk raamcontract is gesloten? 
De VNG komt een tarief overeen voor 2015, 2016 en 2017. De tot nu toe genoemde bedragen zijn 
exclusief indexering. Richting aanbieders is aangegeven dat de nominale index in 2015, 2016 en 2017 
in het tarief wordt vertaald, indien het kabinet besluit richting gemeenten deze index toe te kennen. 
Omdat deze beslissing door het kabinet in het lopende jaar wordt genomen, terwijl facturen vanaf 1 
januari binnenkomen, moet worden afgesproken hoe de indexatie er precies uitziet. 

Hoe werkt het tussen kabinet en gemeenten? 

- Per 2015 worden de te decentraliseren middelen (p-wet/Wmo 2015 en jeugdhulp) onderdeel van 

het gemeentefonds. Deze middelen komen in een integratie-uitkering binnen het gemeentefonds. 

Daarmee kent het een afwijkende indexatiesystematiek dan de rest van het gemeentefonds, 

maar maakt het wel onderdeel uit van de reguliere loon en prijsindexatie die het Kabinet hanteert. 

- Het Kabinet neemt ieder jaar een besluit over uit te delen nominale indexatie (de zgn. loon en 

prijscompensatie). Dit besluit wordt in principe in het voorjaar genomen.  

- De nominale indexatie van het deelfonds is onderdeel van het kabinetsbesluit over de gehele 

nominale indexatie.  

Uitgangspunt van de LPO-systematiek is dat er zo goed als mogelijk wordt aangesloten bij de 

daadwerkelijke prijs- en loonontwikkeling van de desbetreffende budgetten die naar de 

gemeenten zijn overgeheveld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ramingen die het CPB 

maakt. Er wordt voor het budget van het deelfonds sociaal domein dus nader gekeken welk deel 

loon- en welk deel prijsgevoelig is. Omdat niet alle lonen en prijzen even hard stijgen wordt er 

gerekend met verschillende loon- en prijsindices. 

Overwegingen bij het moment van aanpassen indexatie 
Omdat pas in het voorjaar van het lopende jaar de index bekend is, moet een voorlopige index worden 
geschat, en die moet worden gecorrigeerd. Het voorstel is om de correctie niet halverwege het 
lopende jaar, maar in het nieuwe jaar toe te passen. Redenen daarvoor: 

- Praktijk in de zorg is de index niet halverwege het jaar aan te passen. Correctie van 

indexpercentages tgv bovenstaand mechanisme vindt plaats in het daaropvolgende jaar. Reden 

is dat tussentijds aanpassen een vloed van correcties en afgekeurde facturen oplevert omdat 

zowel opdrachtgever en opdrachtnemer de juiste mutatie moeten verwerken. 

- Voor DBC’s geldt dat het openingsmoment leidend is voor bepaling van tarief. Wanneer 

tussentijds tarieven worden aangepast wordt dit niet verwerkt in het tarief van deze DBC. Gevolg 

daarvan is dat de correctie niet geeffectueerd wordt. 

Voorstel voor aanpak in landelijke raamcontracten 

- Voor 1 november berekent de VNG een voorlopige indexering voor 2015, die geldt  voor de 

tarieven die worden gehanteerd vanaf 1 januari 2015. We stellen daarbij 1,44% voor, het 

percentage dat Achmea hanteert bij indexering inkoop volwassen GGZ.  

- Wanneer in het voorjaar 2015 duidelijk wordt of
1
 en zo ja het kabinet definitief indexeert, vindt

verrekening plaats met de voorlopige indexatie in het jaar 2016. In het jaar zelf vindt geen 

aanpassing van de indexering plaats omdat dit leidt tot hoge administratieve lasten (herstel van 

foutieve facturen, misinterpretatie, e.d.) 

- Dezelfde stappen worden voor de jaren 2016 en 2017 gezet. Dus voor 1 november 2015 maakt 

de VNG de voorlopige index 2016 bekend. Deze corrigeert zij met het verschil tussen definitieve 

en voorlopige index 2015. Voor 1 november 2016 analoog voor het jaar 2017.  Naar verwachting 

kan de VNG dan leunen op een voorlopige index die het kabinet zelf heeft berekend. De VNG zal 

die dan volgen als voorlopige index. Voor het eerste jaar 2015 wordt geen rekening gehouden 

met verrekenen van de voorlopige index voor 2014 versus werkelijke index 2014. 

1
 Het is niet zeker dat het kabinet indexeert, als dat niet gebeurt, wordt het ook het ‘niet-indexeren’ verrekend in 

het jaar daarna, want de VNG indexeert niet meer dan het kabinet aan gemeenten toekent. 


