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Onderwerp  
Financiële problemen jeugdhulpaanbieders en 

GI’s ten gevolge van inflatie, in het bijzonder 

energiekosten 

 

 

 

Geachte heer Van Ooijen, 

 

De financiële problemen van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen worden 

steeds groter. Tarieven zijn in veel gevallen niet passend, zeker niet gezien de inflatie 

(en in het bijzonder de energiekosten) van dit moment. De aankomende AMvB reële prijs 

levert naar verwachting maar een beperkte bijdrage aan het verhelpen van deze financi-

ele problemen.  

 

In de bijlage bij deze brief treft u een tekst aan zoals wij die aan onze leden meegeven in 

hun communicatie met regio’s en gemeenten. Met deze tekst vragen instellingen hun fi-

nanciers in het sociaal domein om maatregelen om de problemen rondom indexatie en 

stijgende (energie)kosten aan te pakken. Het gaat daarbij om: 

• compensatie voor de recent stijgende energiekosten en de inflatie waarmee nog 

geen rekening is gehouden in de tarieven voor 2022 en 2023; 

• de verschillen in de systematiek die gehanteerd wordt door gemeenten waardoor 

onnodige administratieve lasten ontstaan en  

• het gebrek aan naleving van de afspraken die gemaakt worden.  

 

Het besluit om zorgaanbieders in 2022 en 2023 te compenseren voor hoge inflatie en 

energiekosten is primair aan individuele gemeenten. Hierbij doen wij een beroep op u om 

onze oproep aan gemeenten te ondersteunen. 

 

Energiekosten 

Op dit moment hebben we te maken met een buitensporige inflatie, onder andere als ge-

volg van de stijgende energiekosten. In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverze-

keringswet (Zvw) wordt de indexatie van tarieven voor het volgende jaar door de NZa 

normaliter bepaald op basis van de voorjaarsraming in het Centraal Economisch Plan 

(CEP). Vanwege de extra inflatie dit jaar heeft uw ministerie de NZa gevraagd om voor 

de tariefstelling van 2023 niet de voorjaarsraming uit het CEP te gebruiken, maar de na-

jaarsraming uit de Macro economische Verkenning (MEV). De NZa heeft op basis van dit 

verzoek van het ministerie van VWS de Wlz- en Zvw-tarieven 2023 extra verhoogd1. 

 
1 https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/09/21/nza-publiceert-nieuwe-tarieven-voor-2023 
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Ook aanbieders binnen de jeugdwet hebben met genoemde stijgende (energie)kosten te 

maken. In de Kamerbrief van 17 oktober wordt dat ook duidelijk en terecht genoemd. 

Het prijsplafond voor huishoudens en de tegemoetkoming energiekosten (TEK) voor het 

midden- en kleinbedrijf is vanwege de voorwaarden niet van toepassing voor aanbieders 

in de jeugdzorg. De stijging van de energieprijzen is zo sterk dat deze niet zijn op te van-

gen in de reguliere bedrijfsvoering. Zeker niet in een sector als de jeugdzorg waar de ta-

rieven sterk onder druk staan en de marges klein zijn. Het leidt voor veel aanbieders di-

rect tot financiële knelpunten zowel voor 2022 als 2023. Casuïstiek uit de sector hierover 

hebben wij al gedeeld met uw ministerie. Wij verzoeken u dan ook nadrukkelijk om bij de 

uitwerking van maatregelen voor de (semi-)collectieve sector, rekening te houden met 

bovenstaande knelpunten. 

 

Eenduidige systematiek om onnodige administratieve lasten te voorkomen 

Aanvullend willen wij u daarbij ook wijzen op het belang van het ‘doorvertalen’ van maat-

regelen via de individuele regio’s en gemeenten naar aanbieders. Vrijblijvendheid bij het 

toepassen van gemaakte afspraken mag namelijk niet leiden tot aanbieders die daardoor 

in liquiditeits- of continuïteitsproblemen komen. Een wettelijke regeling met verwijzing 

naar een eenduidige systematiek, zoals de NZa die toepast, is daarbij vereist. Dat werkt 

eenduidig en dwingend. De gang van zaken rondom de toepassing van de compensatie 

1,13%2 laat namelijk de noodzaak zien voor zowel een eenduidige systematiek als een 

wettelijke regeling om naleving ervan te realiseren. Ondanks het heldere advies van de 

VNG (https://vng.nl/artikelen/indexatie-bij-inkoop-jeugdhulp-en-wmo-ondersteuning) 

heeft het Ketenbureau ISD veelvuldig moeten bemiddelen om de opname van deze 

1,13% in de tarieven voor 2022 te realiseren. De meeste gemeenten en regio’s passen 

na aandringen de afspraken wel (vertraagd) toe, maar zij hanteren de berekeningssyste-

matiek niet conform de bedoeling. Een nadere duiding van de juiste berekeningswijze 

vanuit de VNG kan wellicht nog wat helpen. Maar een wettelijke regeling met verwijzing 

naar een eenduidige systematiek, zoals de NZa die toepast, werkt eenduidiger en dwin-

gender. Dat is noodzakelijk om de administratieve lasten bij zowel gemeenten als aan-

bieders te verminderen. Bovendien is het een veel betere borging dat de indexatie daad-

werkelijk wordt toegepast zoals bedoeld en de tarieven niet nog verder afwijken van dat 

wat nodig is voor een gezonde bedrijfsvoering.  

 

Wij zien uw hopelijk spoedige reactie met belangstelling tegemoet en zijn vanzelfspre-

kend graag bereid tot nadere toelichting. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) 

 

 
Hans Spigt,  

voorzitter 

 
2 Het voorlopige OVA-percentage voor 2022 was oorspronkelijk 1,72%. Op basis van de laatste raming van 

het CPB werd dit percentage verhoogd naar 2,74%. Op 23 september 2021 heeft het kabinet ervoor geko-

zen om het OVA-percentage voor 2022 met 1,13% extra te verhogen vanwege de beoogde loonsverhoging 

voor de middengroep van het loongebouw. Daardoor is het OVA percentage eind september 2021 ver-

hoogd naar 3,87%. (aangepaste raming 2,74% + extra 1,13%). De definitieve OVA voor 2022 is inmiddels 

door het CPB vastgesteld op 4,42%. 
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