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Onze jaarlijkse indexering van de tarieven in de PDC Jeugd is gebaseerd op de bepaling die we 
daarvoor opgenomen hebben in de overkomsten: 

Jaarlijks vóór 1 juli maken gemeenten het indexeringspercentage voor het komende jaar bekend, 
waarbij als uitgangspunt het 5-jarig OVA gemiddelde wordt gehanteerd (dit is het gemiddelde van 
het voorlopige OVA index van het jaar van indexering plus de definitieve OVA indexcijfers van de 4 
voorgaande jaren). 

Conform bovenstaande contractuele bepaling hebben we vóór 1 juli 2022 gecommuniceerd dat de 
indexering 2023 was vastgesteld op 3,37%. Medio september werden we echter geconfronteerd met 
een naar boven bijgesteld voorlopig OVA percentage. Op basis daarvan hebben we de berekening 
bijgesteld.  

Het 5 jarig OVA gemiddelde op basis van deze bijgestelde berekening is 3,57%. Dit is het 
percentage waarmee we de tarieven Jeugd per 1-1-2023 indexeren. 

Berekening indexering 2023 (5 jarig OVA gemiddelde) 

Indexering 2023 op basis van 5-jarig OVA-gemiddelde 
 indexpercentage 

  OVA definitief OVA voorlopig    5-jarig gemiddelde 
2019 3,42        
2020 3,28        
2021 2,01      
2022 4,42      
2023   4,74  2023 3,57 

 

Indexering uurtarieven 
Binnen onze PDC hanteren we diverse uurtarieven. Bij de declaratie komt het regelmatig voor de 
aanbieders hun inzet in minuten willen declareren omdat ze geen volledig uur inzet hebben 
gepleegd. Om uitval van declaratieberichten te voorkomen moeten de uurtarieven daarvoor 
deelbaar zijn door 60. Hier komt altijd een afronding aan te pas en dit is soms in het voordeel van 
aanbieders en soms in het voordeel van gemeenten. Jaarlijks hanteren we bij de indexering van de 
tarieven de volgende werkwijze.  

1. Het basis-uurtarief wordt jaarlijks geïndexeerd.  
2. Vervolgens delen we dat geïndexeerde basis-uurtarief door 60 (= minutentarief) en ronden we 

de uitkomst af op hele eurocenten (afronding in Excel). 
3. Het minutentarief vermenigvuldigen we vervolgens weer met 60 om tot het geïndexeerd 

uurtarief te komen. 
4. De uitkomst daarvan is het “deelbaar door 60-uurtarief” dat opgenomen is in de PDC. 
5. Het jaar daarna start de indexering weer met het basis-uurtarief. 

  2021 2022 2023 
Basis uurtarief vóór indexering  €      110,00   €          110,00   €        113,42  
Indexering   1e jaar n.v.t  3,11% 3,57% 
Geïndexeerd basisuurtarief (=basis 
uurtarief voor volgend kalenderjaar)  €      110,00   €          113,42   €        117,47  
Minutentarief per uur  €          1,83   €               1,89   €            1,96  
PDC tarief (uurtarief deelbaar door 60)  €      109,80   €          113,40   €        117,60  
Verschil met geïndexeerd basisuurtarief  €           0,20   €               0,02   €            0,13  

 


