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Inleiding/aanleiding 

Op basis van het gestelde in de deelovereenkomst Hulp bij het huishouden is NSDMH voornemens 

om de tarieven Hbh voor het jaar 2017 te indexeren op basis van het CPI. Tijdens de Fysieke 

Overlegtafel van 24 augustus 2016  is besloten om deze vast te stellen op de maand september 

(verwacht percentage 0,0-0,1%). Medio 2015 hebben diverse zorgaanbieders geageerd tegen het 

toepassen van de CPI
i
 (0,8% voor het jaar 2016). De CPI is een indexcijfer bedoeld voor 

consumentenprijzen. De kosten voor de diensten die de zorgaanbieders leveren zijn afhankelijk van 

loonkosten. De cliënt betaalt een eigen bijdrage op basis van inkomen en vermogen, wat het dus 

onlogisch maakt om de CPI te hanteren. Daarnaast is de laatste jaren ontoereikend geweest, gezien 

de loonkostenstijgingen.  

Verzoek 

NSDMH/gemeenten verwachten dat aanbieders voldoen aan de CAO VVT, medewerkers verlonen op 

basis van deze CAO. Dit zou impliceren dat een indexering wordt toegepast die zich hierop baseert. 

Er zijn hiertoe 2 mogelijkheden: 

- OVA indexering. Dit is een indexering gebaseerd op personele kosten (overheidsbijdrage in 

de arbeidskostenontwikkeling).  

- Indexering op basis van loonkostenverhoging CAO VVT 

De OVA indexering biedt op korte termijn een helder inzicht. Deze is namelijk vast gesteld op 1,76% 

op basis van de laatste gegevens voor het jaar 2017.  

Ten aanzien van de CAO VVT kan gemeld worden dat er sprake is van een onderhandelingsakkoord 

2016-2018. Zodra deze is vastgesteld, heeft dit een effect met terugwerkende kracht.  

Een eerste berekening levert het volgende op: 

- 1,21% verhoging loonkosten 2016 (deels verhoging schalen per 1 okt 2016 & eenmalige 

uitkering in december 2016) 

- 2,10% verhoging loonkosten 2017 (verhoging schalen, eenmalige uitkering en verhoging 

eindejaarsuitkering minus effect inlevering 2 verlofdagen) 

Vierstroom verzoekt NSDMH tot het toepassen van een rechtvaardige indexering, die tegemoet komt 

aan de loonkostenverhoging van zorgaanbieders die zich confirmeren aan de CAO VVT. Gezien de 

beperkte indexering voor het jaar 2016 (niet dekkend t.a.v. de kostenstijging) stelt Vierstroom het 

volgende voor: 

Indexering tarieven per 1 januari 2017 met 2,51%, (stijging loonkosten 2016 en 2017 minus 

indexering 0,8% voor het jaar 2016) danwel 2,17% (OVA indexering 2017 plus loonkostenstijging 2016 

minus 0,8%).  

                                                           
i
 Dit blijkt ook uit de ingezonden stukken aan de digitale tafel, Q4 2015 en hetgeen is besproken tijdens de FOT 

14 oktober 2015.  


