
Schriftelijke afstemming  
 
Proteion: 

1. In het klein staat onder het tarief van € 27.22 geschreven dat: i.v.m. deelbaarheid door 60: 
€27 rond of € 27,60. 
Als Proteion Schoon hebben we geen last van de deelbaarheid door 60-factor omdat wij niet 
vooraf met een minutenbasis werken, wij ronden aan het einde pas het periodebedrag af. 
Ik neem aan dat mocht omwille van andere aanbieders c.q. gemeentezijde het tarief wel 
degelijk afgerond worden naar 27 of 27.60 dat er achteraf een verrekening plaatsvindt, net 
zoals in 2018 dit de werkwijze was (zie mail Peter van Deuzen in de bijlage) 

Reactie: Standpunt fysieke ontwikkel tafel is bij product HbH af te wijken van de richtlijn om 
tarieven deelbaar door 60 te laten zijn. Afronding van het tarief zou óf grote inkomstenderving 

door aanbieders, óf grote kostenstijging voor gemeenten betekenen. Het tarief wordt daarom niet 
aangepast, de deelbaarheid door 60 wordt verwijderd in het concept tarief (3). Qua facturatie 
zetten we de huidige werkwijze voort. 

2. Tenslotte het verzoek om wel het aangepaste verlofpercentage van 13.36 in te vullen in het 
tabblad bruto-netto, die wijziging heeft nl ook invloed op percentage van scholing en 
percentage van verzuim. De omklap wordt dan iets anders, waardoor de feitelijk bedragen in 
de kostprijsopbouw iets kunnen verschillen. Als je via de actiz-site de laatste versie neemt, 
daar staat wachtwoord bij (HbH2018) daar kun je de beveiliging mee eraf halen en dus ook 
cellen aanpassen. 

 
Reactie: Concept tarief 2019 (3) is aangepast waarin verlof percentage van 13.03 naar 13.36 is 
aangepast. 

 
T-zorg: 

1. Bedankt voor het doen toekomen van het aangepaste voorstel. Wanneer verwachten jullie 
het definitieve voorstel toe te kunnen sturen waarin de werkgeverslasten en 
indexeringspercentage voor 2019 zijn opgenomen? 
 

Reactie: Bij VOT zal het definitieve voorstel geplaatst worden. Aan de hand van VOT kan dit voorstel 
nog aangepast worden.  Hiernaast zijn we nog wachtende op de officiële cijfers van de Staatscourant. 
 

2. Daarnaast zag ik nog een kleine doorrekenfout bij het percentage Verlof, Scholing en 
Ziekteverzuim. Doordat het verlofpercentage wordt aangepast naar 13,36% wordt inderdaad 
het percentage in de rekentool gewijzigd naar 17,19%. Doordat dit percentage wijzigt, 
wijzigen de percentages scholing en ziekteverzuim automatisch mee. Indien ik de 
afgesproken percentages invul in het bruto-netto tabblad van de rekentool kom ik uit op de 
volgende percentages: 

 

  
CAO 

percentage 
Reken-

percentage  

Bruto uren 100,00%   

Verlof 13,36% 17,19% 

Scholing 2,00% 2,57% 

Ziekteverzuim 6,93% 
8,92% 

Netto uren 77,71%   
 



Hierdoor wijzigen de percentages in de rekentool voor scholing van 2,56% naar 2,57% en voor het 
ziekteverzuim van 8,88% naar 8,92%. Zouden jullie deze wijzigingen nog kunnen meenemen in jullie 
voorstel? 
 
Reactie: 
Zie opmerking bij vraagstelling Proteion. Percentage is aangepast van 13.03 naar 13.36 
 


