
Zilveren Kruis voert de salarisverhoging in de zorg volledig door 

Eind september is er door het kabinet besloten om een salarisverhoging in de zorg door te voeren.   

We vinden het belangrijk dat in de contracten de volledige verhoging van 1,13% op de 

looncomponent (OVA) doorgevoerd wordt. Dat hebben we gedaan en dit resulteert in nieuwe 

(hogere) Zilveren Kruis maximumtarieven 2022. 

Voor digitaal gecontracteerde instellingen hebben we de omzetplafonds in lijn met de 

tariefsverhoging opgehoogd.  

 

Hoe heeft Zilveren Kruis de salarisverhoging in de zorg verwerkt in haar tarieven? 

Zilveren Kruis heeft de ZK-tarieven verhoogd o.b.v. de motie m.b.t. loonsverhogingen zorg  
Zilveren Kruis heeft de loonsverhogingen zorg volledig verwerkt in de Zilveren Kruis tarieven 2022. Dit 
betreft een verhoging van de OVA van 1,13%. 

  

Zilveren Kruis hanteert uiteindelijk een indexatie voor 2022 van 3,09% 

De index van 3,09% is opgebouwd uit 3 componenten, namelijk: 
- Zilveren Kruist stelt in 2021 en 2022 de indexatie vast o.b.v. de meest recente gegevens ten tijden van 
de publicatie van de tarieven. Dit is de juni raming van het CPB. 

- Hieraan heeft Zilveren Kruis 1,13% bij de OVA toegevoegd n.a.v. de motie m.b.t. loonsverhoging zorg. 
- Zilveren Kruis hanteert voor de ggz een verhouding van 75% OVA en 24% materieel (o.b.v. 
jaarverslagenanalyse van Intrakoop). 

  
De Zilveren Kruis tarieven 2022 wijken af van de NZa maximum tarieven 2022 doordat de NZa een 
andere basis voor de index gebruikt 
De NZa stelt de indexatie vast o.b.v. de meest recente gegevens ten tijden van het publiceren van de 
NZa-max tarieven. Dit is normaliter de maart raming van het CPB. 
Zilveren Kruist stelt de indexatie vast o.b.v. de meest recente gegevens ten tijden van premiestelling. 
Dit is de juni raming van het CPB. 
De NZa heeft in de c-release van de tarieven 2022 de basis van index eenmalig bijgesteld van maart 
naar september. Zilveren Kruis blijft in lijn met voorgaande jaren de index uit de juni raming van het 
CPB hanteren. 
Eventuele verschillen tussen de juni en september raming worden verwerkt in de inhaalindex 2022 in 
de inkoop van 2023. 

 

 

 


