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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Uitleg over indexatie in landelijke raamcontracten jeugdhulp (LTA)  
 

 

Dit memo geeft weer hoe de VNG sinds de totstandkoming van de landelijke raamcontracten 

is omgegaan met indexatie van tarieven voor loon- en prijsontwikkeling en hoe de VNG 

omgaat met indexatie in 2018 en verder. Deze informatie kan ook gebruikt worden voor de 

regionale gesprekken tussen gemeenten en aanbieders. Het is aan hen om hier onderling 

afspraken over te maken. 

 

Wat is afgesproken met de aanbieders waarmee een landelijk raamcontract is gesloten? 

De VNG is een tarief overeengekomen voor 2015, 2016 en 2017. De raamovereenkomsten zijn met 

een jaar verlengd, voor 2018, en voor de jaren 2019 en 2020 loopt een aanbesteding, die in het  

najaar van 2017 wordt afgerond. Richting aanbieders is aangegeven dat de nominale index in 2015, 

2016 en 2017 in het tarief wordt vertaald, als het kabinet besluit richting gemeenten deze index toe 

te kennen. De VNG zet deze werkwijze voort in 2018 tot en met 2020.  

 

Omdat de beslissing om al dan niet te indexeren door het kabinet in het lopende jaar wordt 

genomen, terwijl de VNG één tarief voor het hele jaar afspreekt, moest worden afgesproken hoe de 

indexatie er precies uitziet. Dit memo legt uit hoe dit wordt berekend. Uitgangspunt is dat de 

indexatie die het Rijk aan gemeenten verstrekt voor loon- en prijsstijgingen, in het tarief verwerkt is. 

 

Welke indexatie krijgen gemeenten van het Rijk? 

 

 Per 2015 zijn de te decentraliseren middelen (Participatiewet/Wmo 2015 en jeugdhulp) 

onderdeel van de integratie-uitkering binnen het gemeentefonds geworden. 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 Rijk hanteert. 

 In september maakt het Rijk een inschatting van de OVA (een toelichting op de OVA 

hieronder). 

 Het Kabinet neemt ieder jaar in mei van het lopende jaar een besluit over uit te delen 

nominale indexatie (de zgn. loon en prijscompensatie). Voor gemeenten wordt dit duidelijk 

in de meicirculaire van dat lopende jaar. 

 De nominale indexatie van het deelfonds is onderdeel van het rijksbrede besluit over de 

gehele nominale indexatie.  

 

Uitleg van de Overheidsbijdrage aan de Arbeidsontwikkeling (OVA) 

Op rijksniveau is een convenant afgesloten (het zogenaamde OVA convenant) voor de bepaling 

van de OVA voor het VWS veld (kort gezegd: brancheverenigingen van zorgverleners). Doel is om 

loonkostenontwikkeling in de sector mee te nemen bij de collectieve middelen die worden verstrekt 

aan de zorg. 

 

In feite komt het erop neer dat voor drie componenten, te weten: het contractloon, werkgeverslasten 

en de incidentele loonkosten de verwachte ontwikkeling in de markt(sector) gevolgd worden, met 

als doel een goede concurrentiepositie op de arbeidsmarkt te kunnen handhaven. Dit gebeurt in 

principe op basis van objectieve CPB-cijfers uit het Centraal Economisch Plan van het betreffende 

jaar. 
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In een niet gedecentraliseerde situatie dient de OVA ter dekking van de cao-afspraken voor de 

zorgwerkgevers. Dit gold vrij direct in 1999 toen het OVA-convenant werd opgesteld en er nog 

directe financieringslijnen van VWS naar de zorginstellingen liepen. Met de introductie van de Zvw 

en marktwerking is de link al minder direct. De VNG vindt het echter wel reëel om de landelijke 

aanbieders de OVA door te geven in de tarieven, als het Rijk deze indexatie aan gemeenten 

verstrekt.  

 

Moment van indexatie 

Omdat pas in de meicirculaire van het lopende jaar T de index bekend is, berekent de VNG op 

basis van de OVA die bij Prinsjesdag van het jaar T-1 bekend wordt, de indexatie van het tarief voor 

het komende jaar T. Als de feitelijke indexatie die gemeenten kregen in het jaar T-1 anders was dan 

de vooraf ingeschatte indexatie in het jaar T-2, dan wordt dit in het tarief T-1 verwerkt. Op die 

manier worden de tarieven nooit met meer geïndexeerd dan gemeenten van het Rijk in het 

macrobudget krijgen.    
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