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Redelijke maximum uurtarieven 2022
Met ingang van 1 januari 2022 is het nieuwe stelsel
van de redelijke beloning van beroepsbeoefenaren
voor geleverde diensten in werking getreden. Met
deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de
definitieve hoogte van de tarieven in 2022.

Nieuw stelsel van maximum uurtarieven bij
dienstverlening
In onze nieuwsbrief nr. 5 van oktober 2021 is een
uitgebreide toelichting gegeven op het nieuwe stelsel van
maximum uurtarieven bij dienstverlening. Dit stelsel is 1
januari 2022 in werking getreden.
Kort samengevat komt het erop neer dat er een nieuwe
indeling in de categorieën zorgprofessionals is gemaakt.
Per categorie gelden specifieke maximum uurtarieven als
zorgprofessionals diensten verlenen die door
geneesmiddelenleveranciers (vergunninghouders) wordt
vergoed.
Een uitgebreide toelichting over de toepassing van deze
uurtarieven is te vinden in de Toelichting op de
Gedragscode CGR bij artikel 6.3.3. Daarin vindt u ook een
overzicht met geneeskundige vervolgopleidingen die u
kan helpen bij de bepaling van de juiste categorieindeling.

Jaarlijkse indexering
Het stelsel van maximum redelijke uurtarieven bij
dienstverleningen gaat uit van een jaarlijkse indexering.
De tarieven voor 2022 zijn tot stand gekomen door de
eerdere tarieven die in 2012 waren vastgesteld, te
indexeren. De indexering is gebaseerd op de OVA-index
(Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling voor
personele kosten in de zorg.

Maximum uurtarieven per 1 januari 2022
In de nieuwsbrief van oktober 2021 zijn maximum
uurtarieven bekendgemaakt, gebaseerd op de OVA voor
de jaren 2012 tot en met 2021. Nadien is in november de
OVA voor 2021 aanzienlijk bijgesteld en verhoogd.
Gezien het uitgangspunt van het nieuwe stelsel, dat
uitgaat van een jaarlijkse indexering gebaseerd op de
OVA-index, is besloten de in oktober gepresenteerde
tarieven te corrigeren. De aanpassing van de OVA 2021
leidt tot de volgende maximum uurtarieven voor 2022:
Categorie

Maximale
uurtarief

Hoogleraar

€ 253

Universitair + geneeskundige
vervolgopleiding > 3 jaar
Universitair + geneeskundige
vervolgopleiding ≤ 3 jaar
Universitair/master zonder
geneeskundige vervolgopleiding
HBO/bachelor

€ 177

Overig

€ 82

€ 127
€ 108
€ 95

De CGR heeft ervoor gekozen de correctie door te
voeren, ook al is deze gebaseerd op een herziene OVA
die pas in november bekend is gemaakt. Gezien het feit
dat het slechts enkele euro’s verschil maakt met de
tarieven die in oktober bekend zijn gemaakt en het
maximum redelijke tarieven zijn die niet als vaste tarieven
dienen te gelden, heeft de CGR ervoor gekozen de
nieuwe tarieven zonder verdere overgangstermijn per 1
januari 2022 te laten gelden.
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de CGR.

