
 

Inkoop intramurale jeugdhulp AWBZ met 50% van NHC 

Samenvatting 

Om te compenseren voor het voortijdig afkappen van de NHC-

overgangsregeling1 in de AWBZ neemt het ministerie van VWS een deel van de 

NHC-vergoeding, ook wel kapitaallasten genoemd, voor haar rekening in de 

periode 2015-2018. Voor gemeenten betekent dit dat zij bij de inkoop van 

intramurale AWBZ-zorg lagere tarieven kunnen afspreken dan de nu geldende 

tarieven, waar de NHC’s een onderdeel van zijn. Dit memo geeft een toelichting 

hierop met een voorbeeldberekening en verwijzing naar relevante bronnen die 

hiervoor nodig zijn. 

Voor Jeugd-GGZ, waar een vergelijkbare overgangsregeling bestaat, heeft het 

rijk voor een andere aanpak gekozen. Aanbieders van Jeugd-GGZ die nadeel 

ondervinden van het afkappen van de NHC-overgangsregeling in de curatieve 

GGZ ontvangen hiervoor van VWS separaat een compensatie. Dit heeft geen 

consequenties voor de inkoop van Jeugd-GGZ door gemeenten. Gemeenten 

kunnen daarom voor de inkoopafspraken van Jeugd-GGZ wel de gehele NHC 

hanteren als kapitaallastenvergoeding. 

Toelichting op NHC AWBZ bij inkoop door gemeenten 

Bij het maken van inkoopafspraken hoeven gemeenten aan aanbieders van 

intramurale AWBZ-zorg slechts een deel van de NHC te vergoeden. Deze zijn per 

jaar verschillend: 

                  in 2015 50% van het NHC-bedrag; 

                  in 2016 70% van het NHC-bedrag; 

                  in 2017 85% van het NHC-bedrag; 

In 2018 100% van het NHC-bedrag. 

Praktisch gezien betekent dit dat aanbieders van het rijk een aparte geldstroom 

kunnen ontvangen voor de kapitaallasten van de huisvesting in de vorm van een 

nacalculatie. De gemeente kan hiermee rekening houden in het af te spreken 

tarief met een aanbieder door een NHC-deel (50% in 2015, 30% in 2016 en 

15% in 2017) van het integrale tarief af te halen. 

                                                           
1
 NHC: Normatieve huisvestigingscomponent bevat een vergoeding voor kapitaallasten gerelateerd aan 

gebouwen. De NHC-overgangsregeling is een gefaseerde invoering van deze NHC. 



Het integrale tarief dat gemeenten kunnen gebruiken als maximum of referentie 

voor de zorginkoop van Jeugdhulp is daarmee als volgt te berekenen voor elke 

ZZP:  

maximumtarief zoals vastgesteld door NZa +  

een percentage van de NHC + 

de normatieve inventarisvergoeding €3,87; waarbij het 

percentage van de NHC per jaar verschillend is. In 2015, 2016, 

2017 resp. 50%, 70% en 85%.  

Hieronder is een rekenvoorbeeld uitgewerkt met toelichting bij de 

brondocumenten van de NZa die de relevante bedragen bevatten. 

Voor het overige deel (resp. 50%, 30% en 15% van het NHC-bedrag) worden 

aanbieders gecompenseerd met een subsidie vanuit het ministerie van VWS. 

Door deze regeling neemt de overheid een deel van de kapitaallastenvergoeding 

voor haar rekening voor intramurale AWBZ-zorg. Bij het aflopen van deze 

periode, dus vanaf 2018, kunnen gemeenten en aanbieders integrale tarieven 

afspreken zoals toegelicht in de modelovereenkomst, dus met de volledige NHC 

als vergoeding voor kapitaallasten. 

Toelichting gebruik beleidsregels en tarieven NZa 

De beleidsregel CA-300-579 “Prestatiebeschrijvingen en tarieven 

zorgzwaartepakketten”2 bevat de beschrijving van de inhoud en de tarieven van 

de zorgprestaties (ZZP’s) zoals de NZa deze vaststelt voor de intramurale AWBZ-

zorg. In drie bijlagen bij deze beleidsregel staan uitgebreide beschrijvingen van 

de cliëntgroepen per ZZP en de zorgprofielen die geleverd worden aan cliënten 

met een indicatie voor deze ZZP’s. Deze bijlagen zijn opgesteld voor drie 

sectoren: gehandicaptenzorg (verstandelijk, zintuigelijk en auditief), GGZ en 

V&V (verpleging en verzorging). Artikel 9 van de beleidsregel bevat de 

maximumtarieven die de NZa voor deze ZZP’s heeft vastgesteld. Let op: dit zijn 

bedragen voor de kostencomponent, exclusief de vergoeding voor kapitaallasten 

en inventaris. 

De normatieve vergoedingen voor kapitaallasten en inventaris moeten daarbij 

worden opgeteld. Deze zijn te vinden in de beleidsregel CA-300-592 “Invoering 

en tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en inventaris nieuwe 

zorgaanbieders”3. De inventarisvergoeding is generiek voor alle ZZP’s 

(€3,87/dag, zie artikel 6). Artikel 9 bevat tabellen met de NHC-bedragen in 

2014. Deze kunnen verschillend zijn voor de verschillende ZZP’s. Hoewel de 

toevoeging ‘voor nieuwe aanbieders’ in de titel van de beleidsregel anders doet 

vermoeden, kunnen gemeenten deze NHC-bedragen in deze beleidsregel wel 

toepassen voor alle aanbieders van intramurale AWBZ-zorg, tegen de 

percentages die hierboven worden genoemd.  

In de loop van 2014 neemt de NZa besluiten over indexering of andere 

aanpassingen aan deze tariefcomponenten (maximumtarieven, NHC’s en NIC’s). 

                                                           
2
 Op http://www.nza.nl/regelgeving/beleidsregels/langdurende-ggz/CA-300-579 zijn zowel de beleidsregel met 

de tarieven als de beschrijving van de ZZP’s in drie bijlagen opgenomen. 
3
 De NHC bij elke ZZP-code geldig in 2014 is te vinden in http://www.nza.nl/137706/142055/567517/CA-300-

592.pdf. 



Deze zijn dan te vinden op de website van de NZa als opvolger van de 

beleidsregels CA-300-579 en CA-300-592. Voor die zorgprestaties die door de 

decentralisatie niet langer vallen onder AWBZ of Zvw zal de NZa geen nieuwe 

prestaties vaststellen. In die gevallen kan gebruik gemaakt worden van de 

tarieven zoals ze golden in 2014. 

Rekenvoorbeeld 

Voor kinderen met een verstandelijke beperking is een reeks ZZP’s geformuleerd 

aangeduid als LVG. De beschrijving van deze prestaties staat in de bijlage van 

CA-300-579 over de gehandicaptenzorg (GHZ). In de beleidsregel CA-300-579, 

paragraaf 9 staat het maximumtarief (excl. NHC) van elk van de ZZP’s. Voor ZZP 

LVG-4 is het maximumtarief in 2014 €263,94 per dag. De bijbehorende NHC, 

€38,30 per dag, is te vinden in CA-300-592, paragraaf 11.3.2.  Toepassing van 

de hierboven beschreven rekenregel geeft dan de volgende bedragen die 

gemeenten bij de inkoop van deze prestatie kunnen hanteren als referentie in de 

komende jaren. Deze berekening is gemaakt zonder indexering per jaar. 

Prestatie Max-

tarief 

NHC NIC 2015 

(50% 

NHC) 

2016 

(70% 

NHC) 

2017 

(85% 

NHC) 

2018 e.v. 

(100% 

NHC) 

ZZP LVG-4 €263,94 €38,30 3,87 € 287,01 € 294,69 € 300,45 € 306,21 

 


