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TuinKeur publiceert al jarenlang in december 
een advies voor de indexering van hoveniers-
tarieven. Dit jaar adviseert het kwaliteitslabel 
voor hoveniers een indexering van +9,8%. Dat 
is een forse stijging; voor 2022 was het advies 
nog 4,1%. Het doel van het publiceren van zo’n 
jaarlijks indexatietarief is dat de gehele hove-
niersbranche een gelijke prijsstijging doorvoert. 
Jelle Westra van TuinKeur: ‘We maken gebruik 
van verschillende bronnen om tot een afge-
wogen advies te komen. Naast het Centraal 
Bureau voor de Statistiek zijn dat onder andere 
de Nederlandsche Bank, de Rijksoverheid, ABN 
Amro en ING. Verder houden we rekening met 
de visie van de Europese Commissie op de eco-
nomische ontwikkelingen.’

Winst onder druk
Westra vervolgt: ‘De inflatie in 2022 was hoog, 
met grote pieken in het najaar. Gemiddeld 
komt het inflatiecijfer over het jaar 2022 na 
correctie waarschijnlijk rond de 10,04% uit. De 
verwachte inflatie in 2023 wordt 3,5%. We zien 
verder dat er een rentestijging verwacht wordt 
en dat de loonkosten sterk onder druk staan. 
Het minimumloon stijgt fors; onze cao is nog 
niet opengebroken. Er heerst kortom volop 
onzekerheid over de verdere ontwikkeling van 
de loonkosten in 2023.’ De laatste loonsverho-
ging volgens de cao bedroeg 5% in twee stap-
pen. De looptijd van de cao is van 1 juli 2021 
tot en met 30 juni 2023.

Verder zie je volgens Westra dat het vertrouwen 
van de consument laag is, met een lagere inves-
teringsbereidheid. ‘Ook in de zakelijke markt zie 
je dat investeerders terughoudender zijn. En 
als je tot slot kijkt naar de voorspellingen voor 
economische groei in 2023, zie je dat die naar 
verwachting tussen de 1,5% en 0 zal uitkomen. 
Dan is het niet gek dat sommigen een (matige) 
recessie zien aankomen.’

Indexatieadvies
Westra: ‘Voor ons als sector betekent dit dat 

onze winst steeds meer onder druk komt te 
staan, omdat we de algemene kostenstijging 
niet of niet voldoende kunnen doorbelasten. 
Dit zagen we al in 2022, toen een groot aantal 
ondernemers de kostenstijging niet evenredig 
kon doorbelasten. Mijn advies is dan ook om 
de tarieven met een fors percentage te indexe-
ren. Dit is noodzakelijk voor het behoud van 
een gezond bedrijf en voor de rentabiliteit. Als 
TuinKeur geven wij daarom het advies om per 1 
januari 2023 de prijzen met 9,8% te indexeren.’

Maatwerk
Koninklijke VHG informeert over indexcijfers 
en adviseert over het gebruik van deze cijfers. 
Richard Maaskant van VHG: ‘Indexcijfers zijn 
gebaseerd op de prijsontwikkeling in het ver-
leden, niet op toekomstige ontwikkelingen, 
zoals loonstijgingen. Ze dienen als indicatie te 
worden beschouwd. VHG adviseert dan ook 
altijd om de ontwikkeling van de eigen bedrijfs-
kosten mee te nemen bij het vaststellen van 
tarieven.’ Toch geeft VHG groenbedrijven wel 
houvast als het gaat om tarieven. Maaskant: 
‘Voor het geven van een indicatie voor een 
prijsindexcijfer maken wij gebruik van de loon-
kostenindex (LK) en dienstenprijsindex (DPI) 
van het CBS, die na ieder kwartaal worden 
gepubliceerd. De loonkostenindex geven wij 
een wegingsfactor van 60%, de dienstprijsindex 
40%.’ Dat groenbedrijven per 1 januari 2023 
hun tarieven met meer dan 7% indexeren, 
verbaast Maaskant dan ook allerminst, op basis 
van de sterke stijging van de bedrijfskosten en 
de verwachtingen voor komend jaar. ‘Kijkend 
naar de sector indexeren bedrijven per 1 
januari 2023 met gemiddeld 7 tot 10 procent. 
Hogere indexaties van tarieven zijn echter niet 
uitzonderlijk.’

Loonkosten
Westra stipte het al even aan: vaak maken 
loonkosten een groot deel uit van je uitgaven 
als ondernemer. Vanaf 1 januari 2023 gaat 
het minimumloon met 10,15% omhoog. Het 
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kabinet wil met de verhoging werken lonen-
der maken. Maaskant: ‘De mate waarin deze 
verhoging groenbedrijven raakt, hangt af van 
de samenstelling van het personeelsbestand. 
Hoe meer medewerkers die conform het wet-
telijk minimum loon worden beloond, hoe 
groter de impact.’ Inmiddels heeft VHG bekend 
gemaakt dat per 1 februari 2023 binnen Cao 
Hoveniersbedrijf de lonen verhoogd met 3 
procent. En door de extra verhoging van het 
wettelijk minimumloon wordt één trede in de 
loontabel naar boven aangepast zodat deze 
niet onder het minimumloon komt. 

Vragen van opdrachtgevers
De ondernemershelpdesk van Koninklijke VHG 
kreeg de afgelopen maanden al veel vragen 
over het indexeren van de tarieven per 1 janu-
ari aanstaande, het economisch klimaat en de 
verwachtingen voor komend jaar. Maaskant: 
‘We zien dat ondernemers ontwikkelingen in de 
markt op de voet volgen. In welke mate ontwik-
kelingen als de (hypotheek)rentestijging, de 
inflatie en de uitspraak van de Raad van State 
over de bouwvrijstelling in verband met stikstof 
van invloed zijn op de investeringsbereid van 
opdrachtgevers, en daarmee de ontwikkeling 
van de hoeveelheid werk, is iets wat veel onder-
nemers nadrukkelijk bezighoudt. Waar doe je 
dan verstandig aan?’ Verder is het opvallend 
dat de branchevereniging vaker dan normaal 
ook door opdrachtgevers wordt benaderd met 
indexatievragen. Maaskant: ‘Opdrachtgevers 
stellen vaker de vraag waar de indexering in de 
groene sector op zal uitkomen. Gemeenten en 
bedrijven stellen die vraag vaak ter voorberei-

ding op een nieuwe tender. Waar men in het 
verleden het Consumentenprijsindexcijfer van 
het CBS hanteerde – dat nu rond de 14% uit-
komt – zie je dat partijen nu verder kijken. Men 
is zoekende.’

Consumentenvertrouwen
In mei 2022 hield vakblad De Hovenier nog een 
hovenierscafé rondom het vraagstuk van het 
dalende consumentenvertrouwen. De meeste 
aanwezigen gaven toen aan dat ze de toekomst 
nog met vertrouwen tegemoet zagen. Volgens 
Maaskant hoort VHG dat de dalende trend van 
aanvragen op de particuliere markt doorzet. 
Maaskant: ‘De kwaliteit van de offerteaanvra-
gen is nog steeds goed, maar bedrijven zien 
over het algemeen wel die daling. Dat signaal 
krijgen wij uit de markt; uitzonderingen daar-
gelaten, natuurlijk.’ Westra geeft hierbij als 
kanttekening dat het aantal aanvragen in het 
najaar altijd lager is. ‘We moeten oppassen dat 
we niet in te negatief sentiment blijven hangen. 
Eigenlijk kun je pas rond februari, maart zeg-
gen of er krapte komt in het aantal opdrachten. 
Daarbij is er nog geen lineair verband aange-
toond tussen dalend consumentenvertrouwen 
en een daling in het aantal opdrachten. Feit is 
dat we het werkaanbod voor 2023 te lijf gaan 
met een schreeuwend tekort aan vakkrachten.’
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‘Als TuinKeur adviseren wij om per 
1 januari 2023 de prijzen met 9,8% 
te indexeren’
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