
Overeenkomst tussen de cao-partijen VVT betrokken bij de arbeidsmarktagenda 
 
ActiZ, BTN, FNV en CNV hebben de afgelopen weken intensief overleg gevoerd over de 
uitvoering van de afspraken die in de cao 2014 -2016 zijn gemaakt over een nieuwe 
loonschaal HbH.  
 
VWS heeft overleg gehad met partijen, waarin uitleg is gegeven over de werking van de 
AMvB en het toezichtkader. Ook zijn monitoringsafspraken met elkaar gemaakt.  
 
Achtergrond: 
Sociale partners in de VVT-sector hebben al vanaf 2014 de ambitie om een nieuwe 
loonschaal in de voeren voor HbH medewerkers. Deze afspraken zijn in de cao 2016 – 
2018 herbevestigd. 
 
Per 1 juni 2017 is de AMvB ‘Reële Prijs’ 1 in werking getreden. Op grond van deze AMvB 
zijn gemeenten verplicht om reële en kostprijs dekkende tarieven vast te stellen 
gebaseerd van de van toepassing zijnde cao.  
 
Toelichting AMvB Reële Prijs: 
In het overleg met VWS is door VWS toegelicht wat de werkingssfeer van de AMvB is.  
 
In de Wmo 2015 stellen gemeenten de kwaliteits- en deskundigheidseisen vast. 
Gemeenten moeten op basis van de werkingssfeerbepalingen van de verschillende cao’s 
vaststellen welke cao daarbij van toepassing is en die toepassen bij uitvoering van de 
AMvB. Voor de voorzieningen in de zin van de Wmo 2015 die zich voornamelijk richten 
op hulp bij het huishouden of extramurale begeleiding (of combinaties daarvan) is in de 
werkingssfeerbepalingen van de cao VVT geregeld dat die cao van toepassing is.  
 
Daarbij is nadrukkelijk onderkend dat in de verschillende te onderscheiden situaties 
(gemeenten stellen zelf een tarief vast, gemeenten nodigen aanbieders uit om een tarief 
te onderbouwen, er is sprake van resultaatgerichte financiering of er wordt gebruik 
gemaakt van de inzet van ZZP-ers), altijd een reële prijs moet worden vastgesteld op 
basis van de kostprijselementen zoals genoemd in de AMvB, waaronder de geldende cao 
(inclusief een eventueel door sociale partners aan de cao-tafel af te spreken nieuwe 
loonschaal HbH) en de overige kostprijsbepalende elementen. Dit geldt voor alle 
hierboven onderscheiden situaties.  
 
Gemeenten zijn verplicht om een reële prijs te hanteren, niet alleen in het eerste jaar 
waarin de prijs wordt vastgesteld in het inkoopproces, maar bij meerjarige contracten 
ook in de jaren erna. Daarom is er voor gekozen het (verplichte) kostprijselement voor 
indexatie van loon en prijs expliciet op te nemen in de AMvB.  
 
De AMvB is van toepassing op opdrachten die na 1 juni 2017 van het besluit zijn 
aangekondigd (zie hoofdstuk 2.2 van de Aanbestedingswet 2012) of gegund 

                                                        
1 Besluit van 10 februari 2017, houdende regels ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een 
voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening en de continuïteit in de hulpverlening tussen de 
cliënt en de hulpverlener (Stb. 2017, 55). 



(gunningbeslissing). Op bestaande overeenkomsten is het oude recht van toepassing, 
tenzij die overeenkomst eenzijdig wordt verlengd.2  
 
VWS zal de werkingssfeer van de AMvB actief onder de aandacht blijven brengen bij 
partijen.  
 
Afspraken over actieve monitoring 
Uiterlijk per 1 september 2017 is een gezamenlijk monitoringsysteem operationeel dat 
cao-partijen, VNG en VWS inzicht moet geven in de prijzen die gemeenten vaststellen. 
Partijen leveren, ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid, een bijdrage aan 
deze actieve vorm van monitoring. Indien er sprake is van een situatie waarin een 
gemeente geen reële prijs vaststelt, trekken partijen gezamenlijk op om de betreffende 
gemeente ertoe te bewegen een reële prijs vast te stellen. Bij aantoonbaar niet-reële 
prijzen wordt er vanuit VWS overleg gevoerd en indien nodig gebruik gemaakt van het 
instrument van de aanwijzing in het kader van het interbestuurlijk toezicht. Daarnaast 
staat het partijen uiteraard vrij om de gang naar de rechter te maken.  
 
Uiterlijk in februari 2018 vindt een eerste evaluatie plaats van de actieve monitoring. Als 
moet worden vastgesteld dat, ondanks alle inspanningen, nog altijd sprake is van 
situaties waarin gemeenten geen reële prijs hanteren zullen partijen in samenwerking 
met VWS datgene doen wat ertoe leidt dat gemeenten alsnog ertoe bewogen worden om 
reële prijzen conform de AMvB vast te stellen. 
 
Afspraken tussen cao-partijen vvt betrokken bij de arbeidsmarktagenda: 
ActiZ, BTN, FNV en CNV komen met de overige cao-partijen overeen om uiterlijk per 1 
april 2018 de afspraken over de loonschaal HbH in te voeren conform de afspraken die 
daarover in de cao 2014 – 2016 zijn gemaakt.  
 

Deze afspraak wordt nader uitgewerkt binnen SO-VVT, binnen de kaders van wat cao-
partijen hebben besproken in het overleg bij (en in aanwezigheid van) VWS op 10 juli 
2017 en binnen de gemaakte cao-afspraken.   
 
Deze afspraken leiden tot een tekstwijziging van de ingediende cao VVT 2016 – 2018. 
Deze tekst wordt aangevuld en opnieuw ingediend met de tekst van artikel 3.2.A. 
FNV zal geen bedenkingen en bezwaren indienen tegen de algemeen verbindend 
verklaring van deze cao. 
 
ActiZ, BTN, FNV en CNV leggen het bovenstaande met een positief advies voor aan de 
achterban. Partijen committeren zich en zullen zich tot het uiterste inspannen om 
bovenstaande afspraken te effectueren. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 Dit zal met name spelen bij een in de overeenkomst opgenomen beding tot eenzijdige en ongewijzigde verlenging. Na de 
inwerkingtreding van het besluit kunnen deze bestaande overeenkomsten alleen worden voortgezet indien zij passen binnen het 
kader van artikel 5.4. 
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