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Wat is de OVA en hoe wordt deze verwerkt in de NZa-tarieven? 
 
 
De OVA is de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling en is bedoeld om een 
marktconforme arbeidsvoorwaardenontwikkeling mogelijk te maken in de zorg. De OVA 
wordt berekend met objectieve cijfers van het CPB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het belang van de OVA 
Om in de zorg een marktconforme loonontwikkeling te kunnen bieden, geeft de overheid ieder een 
jaar bijdrage voor de arbeidskostenontwikkeling, de zogenaamde OVA. Deze is gebaseerd op de 
loonontwikkeling in de private sector wordt verwerkt in de maximumtarieven van de NZA. Op deze 
manier is het mogelijk om de medewerkers in de zorg een loonontwikkeling te bieden die 
vergelijkbaar is met de rest van Nederland. Dit is ook vastgelegd in een convenant tussen de 
zorgbranches en de overheid.  
De OVA bestaat uit drie elementen, de contractloonontwikkeling, de incidentele loonontwikkeling en de 
ontwikkeling in de werkgeverslasten. Hiervoor worden objectieve cijfers gebruikt, die worden 
gepubliceerd door het Centraal Planbureau, het Centraal Economisch Plan (CEP) in het voorjaar en de 
Macro Economische verkenning (MEV) in het najaar.  
 
Hoe komt de OVA tot stand? 
De definitieve OVA wordt bepaald aan hand van de CEP in het lopende jaar. Omdat de tariefafspraken 
al vóór het lopende jaar worden gemaakt, worden deze dus gebaseerd op prognoses. Als blijkt dat 
tussen de prognose en de vastgestelde OVA verschil zit, wordt dit gecorrigeerd in de OVA van het jaar 
daarna.  
 

Samenvatting 
De NZa maximumtarieven worden jaarlijks geïndexeerd voor de personele en materiele kosten. 
Hiervoor wordt de OVA resp. de index materiele kosten gebruikt die afgeleid worden van de 
cijfers van het CPB. Hierbij wordt gewerkt met prognoses, waarbij het verschil met definitieve 
indexcijfers het jaar erop wordt verrekend. 
Concreet: voor 2020 was de prognose van de OVA 2,52%, maar bij vaststelling 3,28%. Dit 
verschil wordt door de NZa gecorrigeerd in de indexatie van de maximumtarieven voor 2020. 
Voor 2020 is de prognose voor de OVA 3,24%. De NZa verwerkt dit percentage in de 
maximumtarieven 2021 met verwerking van de correctie voor het verschil tussen de prognose en 
definitieve OVA 2020. Deze systematiek geldt ook voor de indexcijfers van de materiële kosten. 
De definitieve OVA in 2021 valt waarschijnlijk veel lager uit, dit heeft gevolgen voor de tarieven in 
2022.  
Voor het berekenen van de maximumtarieven voor de wijkverpleging verwerkt de NZa deze 
indexcijfers in een verhouding 90% OVA en 10% materiele kostenindex. De OVA bepaalt dus voor 
veruit het grootste deel de indexatie.  
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De NZa verwerkt de OVA ook in de maximumtarieven. Zij doet dit in eerste instantie ook op basis van 
prognoses van het CEP in het voorjaar. Hoewel de MEV veelal een betere inschatting geeft van de OVA 
voor het komend jaar omdat deze later wordt vastgesteld, gebruikt de NZa deze niet omdat de MEV 
hiervoor te laat (Prinsjesdag) beschikbaar is.  
Als blijkt dat er verschil is geweest tussen de prognose en de definitief vastgestelde OVA, dan wordt in 
het jaar daarop het verschil met de definitieve OVA verrekend.  
 
OVA percentages 2020 en 2021 
In het najaar van 2019 was de prognose voor de OVA 2020 2,52%, maar bij de CEP 2020, het 
moment dat de OVA definitief werd vastgesteld, bleek deze 3,28% te zijn (zie voor de OVA 
percentages de website van de NZa). Dat betekent dat de NZA in het tarief voor 2021 het verschil 
verrekent.  
Voor 2021 is de OVA op basis van de CEP 3,24%. De NZA bepaalt in juli de voorlopige index voor het 
komend jaar aan hand van de prognose in de CEP. Voor 2021 gaat zij dus uit van 3,24%, en telt daar 
de correctie bij op voor de berekening van de maximumtarieven. Voor 2021 is de indexatie van de 
OVA-component dus 4% 
In september is het CPB met een nieuwe raming gekomen voor de ontwikkeling van de contractlonen 
(de macro-economische verkenning), waardoor de prognose van de OVA nu op 0.12% staat. Er volgt 
dit jaar nog een onvolledige raming in december. Als de OVA bij vaststelling (CEP 2021) lager is dan 
3,24% dan volgt in 2022 een negatieve verrekening van de maximumtarieven.  
  
 
 CEP 2020 

(prognose 2021) 
September 2020  
(prognose 2021) 

 

Contractloon 2,7% 1,2%  
Incidenteel 0,3% -/- 1,4%  
Werkgeverslasten 0,24% 0.32%  
Totaal 3,24% 0,12%  
Indexering tarief  
 

4,00%   

 
 
 

https://www.cpb.nl/macro-economische-verkenning-mev-2021
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OVA 2022 
De OVA voor 2022 is nog niet bekend. Maar gezien de recessie die is ontstaan door Corona, is de 
verwachting dat de OVA rond de 1,74% zal uitkomen. Omdat de meest recente raming voor 2021 
1,5% lager is dan de raming die de NZA in haar tarieven verwerkt, zal van de OVA 2022 een correctie 
worden afgetrokken. Het is mogelijk dat hier negatieve indexatie uit volgt. 
 
Indexatie van tarieven wijkverpleging: OVA en materiele kosten 
Behalve de indexatie van de personele kosten vindt bij de wijkverpleging ook indexatie plaats van de 
materiele kosten. Hiervoor geldt dezelfde systematiek als de OVA, met de percentages die gelden voor 
de materiele kosten (prognose 2021 is 1,73%, eveneens afgeleid van de CEP). De percentages voor 
de materiele kosten zijn hier te vinden.  
Voor de indexatie van het gehele tarief gebruikt de NZa voor de wijkverpleging een verhouding van 
90% OVA en 10% materiele kosten. Zie hiervoor de beleidsregel verpleging en verzorging van de 
NZa, artikel 6 onderdeel 2. De OVA bepaalt voor de wijkverpleging dus grotendeels de indexatie van 
het maximumtarief.   
 
OVA en CAO 
De huidige cao is afgesloten voor het uitbreken van de corona-crisis. De eerste maanden van de cao 
liepen de cao-afspraken in de marktsector op, waardoor de prognose van de OVA ruimer werd. Ook in 
de CEP 2020 is dit effect te zien. 
 
 2020 2021 2022 
Gebruikt voor CAO 2,5% 2,3% 2,2% 
CEP 2020 3,0 2,7% 2,3% 
MEV (sep 2020) nvt 1,2% 1,2% 

 
Echter, kort na het uitkomen van de CEP is er een wereldwijde crisis uitgebroken. Deze heeft geen 
effect voor de OVA 2020, die is vastgesteld vóór de lockdown inging in Nederland, maar wel op de 
OVA voor de komende jaren. Dit betekent dat de cao-afspraken voor 2020 betaalbaar zijn en blijven 
en dat er zelfs een plus ontstaat. Voor volgend jaar is de verwachting dat de CAO-afspraken niet 
binnen de reële OVA zullen passen.  
 
 2019 2020 2021 2022 
OVA 2,7% 3,0% 1,2% 1,2% 
Overloop -/- 2,43% -/- 0,57% 1,19% -/- 0,57% 
Verh EJU in 2019 -/- 0,8%    
Vrijval ORT vak.  0,8%   
3,5% juni 2020  -/-2,04 -/- 1,46%  
3% juli 2021   -/- 1,5% -/- 1,5% 
Totaal -/- 0,57% 1,19% -/- 0,57% -/- 0,87% 

 
In de loop van volgend jaar starten de onderhandelingen voor een nieuwe CAO, die per september 
2021 in moet gaan. 
 
 
 
 

https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-materiele-kosten
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_267033_22/1/

