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Hoofdlijn: NHC per 1 januari 
2021 via gemeenten 

1 Kamerstukken 31839, nr. 723

• Gemeenten dienen vanaf 2021 in hun tarieven voor JeugdzorgPlus ook de vastgestelde NHC op te nemen.  
Het is belangrijk dat alle gemeenten dit doen, omdat het gaat om feitelijke kosten die alle aanbieders 
maken. De instellingen hebben de afgelopen jaren toegewerkt naar een situatie waarin zij hun huisvestings-
lasten kunnen financieren op basis van de normatieve huisvestingsvergoeding. 

• Het budget dat nodig is om de huisvestingslasten gesloten jeugdhulp op basis van de NHC te financieren is 
per  1 januari 2021 onderdeel van het Gemeentefonds

• VNG, VWS en Jeugdzorg Nederland hebben afgesproken deze overgang en of de NHC kostendekkend 
blijft te monitoren. 

• Het voornemen van de minister van VWS is dan ook om de normatieve huisvestingsvergoeding, en dus ook 
die voor JeugdzorgPlus, op te nemen in de AMvB reële prijzen.1

• De NHC moet door alle gemeenten worden toegepast, het is aan gemeenten om de NHC onderdeel te 
maken van de tariefafspraken, passend bij de uitvoeringsvariant (inspanningsgericht, outputgericht of taak-
gericht).

• De NHC gesloten jeugdhulp is vergelijkbaar met de NHC in andere sectoren.
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Aanleiding voor en doel van 
deze handreiking

2 Staatscourant 2015, nr. 41988
3 Zie hiervoor de mei-circulaire gemeentefonds 2016.

• Gemeenten worden vanaf 2021 ook financieel verantwoordelijk voor de huisvestingslasten van de instellin-
gen voor gesloten jeugdhulp. 

• Van 2015 tot en met 2020 financierde het Rijk de huisvestingslasten. Reden hiervan was de invoering van een 
normatieve huisvestingscomponent (NHC) in de gesloten jeugdhulp. De Subsidieregeling huisvestingslas-
ten gesloten jeugdhulp eindigt op 31 december 2020.2 Op basis van deze regeling verstrekte het ministerie 
van VWS de instellingen voor gesloten jeugdhulp subsidie voor de huisvestingslasten. 

• Inmiddels is de invoering van de NHC in de gesloten jeugdhulp afgerond. Daarmee komt een einde aan de 
overgangsperiode waarin het Rijk de huisvestingslasten nog subsidieerde en instellingen voor gesloten 
jeugdhulp de tijd kregen om toe te groeien naar financiering van de huisvestingslasten o.b.v. een NHC. Die 
situatie is in 2020 bereikt. De verschillen in de huisvestingslasten tussen instellingen voor gesloten jeugd-
hulp zijn in vergelijking met  de situatie in 2015 niet zo groot meer.

• Het budget voor de huisvestinglasten gesloten jeugdhulp is bij de decentralisatie in 2015 al overgeheveld 
naar het macrobudget jeugdhulp (Gemeentefonds). Voor de uitvoering van de subsidieregeling door VWS 
is voor de periode 2015 tot en met 2020, tijdelijk, budget uitgenomen.  Het macrobudget Jeugdhulp bevat 
vanaf 1 januari 2021 dan ook de financiële middelen voor gemeenten om de huisvestingslasten te financie-
ren.3  Het gaat om een budget van € 18,7 miljoen.

• Deze handreiking is bedoeld om betrokken partijen te informeren over:
•  De inrichting en het beoogde resultaat van de overgangsperiode, namelijk dat alle instellingen meerja-

rig in staat zijn hun huisvestingslasten te bekostigen op basis van de normatieve huisvestingscompo-
nent.

•  De inhoud van de normatieve huisvestingscomponent.
•  Het verloop van de overgangsperiode inclusief de uitkomsten van de evaluatie of het doel van de subsi-

dieregeling gerealiseerd is.
•  De noodzaak  om de huisvestingslasten te blijven vergoeden op basis van de normatieve huisvestings-

component. 
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Financiering huisvestingslasten 
2015 - 2020 : overgangsperiode

• Gesloten jeugdhulp is een vorm van jeugdhulp die jeugdigen krijgen op basis van een machtiging van de 
kinderrechter om te voorkomen dat zij zich aan de noodzakelijke hulp onttrekken of onttrokken worden. 
Verblijf is noodzakelijk voor de behandeling. 

• Instellingen voor gesloten jeugdhulp ontvingen tot aan het moment van de transitie subsidie van het Rijk 
voor de exploitatie en de huisvestingslasten van de instellingen. Deze subsidie voorzag in de vergoeding 
van de werkelijke kosten van huisvesting. Die liep uiteen van € 0 tot € 20.000 per capaciteitsplaats. 

• Deze grote verschillen in de huisvestingslasten stelden de instellingen voor gesloten jeugdhulp niet in staat 
om op een gelijk speelveld te opereren na de decentralisatie. Deze omstandigheid vormde een beletsel om 
deze organisaties zonder meer over te dragen aan de gemeenten. Dat vroeg om een overgangsperiode. 

• Het ministerie van VWS en de VNG hebben destijds besloten voor een overgangsperiode van vijf jaar om te 
komen tot een gelijk speelveld voor de instellingen voor gesloten jeugdhulp. 

• Gedurende vijf jaar subsidieerde het Rijk de huisvestingslasten met als doel de huisvestingslasten in die 
periode zodanig te normaliseren dat daarna de overdracht van de volledige financiële verantwoordelijkheid 
naar gemeenten zou kunnen plaatsvinden. 

• Het beoogde resultaat was dat de instellingen dezelfde vergoeding voor huisvestingslasten ontvangen. Om 
dat te bereiken voorzag de subsidieregeling in de introductie van een zogeheten normatieve huisvestings-
component (NHC): een vaste genormeerde vergoeding voor de huisvestingslasten.  
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Uitgangspunten Normatieve 
Huisvestingscomponent 
gesloten jeugdhulp

4 Coresta rapportage ‘NHC Jeugdzorginstellingen’ d.d. 26 februari 2013 met kenmerk MUB/ 127099

• Coresta heeft in 2013 in opdracht van VWS een normatieve huisvestingscomponent (NHC) gesloten jeugd-
hulp opgesteld.4  Voor de berekening van de NHC heeft Coresta aangesloten bij berekeningen voor een 
NHC in andere sectoren, zoals de langdurige zorg. Het uiteindelijke bedrag (€ 16.0001) is vergelijkbaar met 
de zorgzwaartepakketten licht verstandelijke gehandicaptenzorg (LVG) 4 en 5.

• Daarbij heeft Coresta de volgende uitgangspunten gehanteerd, waarbij voor de onderstaande toelichting 
voor de berekening van het bedrag is uitgegaan van het prijspeil 2015.

• Het bedrag van € 16.001, – per plaats per jaar is opgebouwd uit twee componenten:
•  Dekking van de kapitaallasten (aanvangsinvestering en renovatie)  

De component voor de kapitaallasten bedraagt € 14.187,– per plaats per jaar. 
•  Dekking van de jaarlijkse instandhouding van gebouwen en terreinvoorzieningen. 

De component ter dekking van de jaarlijkse instandhouding bedraagt € 1.814,– per plaats per jaar.
• De NHC is berekend op basis van een gemiddelde normoppervlakte van 96 m2 bvo) per plaats en een nor-

minvestering van € 258.055, – per plaats (inclusief grond). Er is gekozen voor één NHC-bedrag, dat wil 
zeggen dat de NHC niet afhankelijk is van de omvang van een instelling.

• De NHC geldt ter dekking van achtereenvolgens:
•  Verblijfsruimten
•  Ruimten voor dagbesteding en recreatie
•  Ruimten voor behandeling
•  Separeer- en afzonderingskamers
•  Ondersteunende diensten (o.a. centraal kantoor)

• In het NHC-bedrag zijn niet opgenomen:
•  Onderwijsruimten maken géén onderdeel uit van de NHC-vergoeding. 
•  In deze NHC is niet opgenomen een vergoeding ter dekking van de exploitatielasten van het gebouw, 

zoals klein/dagelijks onderhoud, energielasten of gemeentelijke heffingen. 
• In de NHC is rekening gehouden met een bezettingspercentage van 90%. 
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Verloop en evaluatie van de 
overgangsperiode

5 Staatscourant 2014 nr. 36926.

• De regeling stond alleen open voor de instellingen met accommodaties voor gesloten jeugdhulp die op 1 
januari 2015 geregistreerd stonden als gesloten accommodatie.5 De reden voor deze beperking was dat 
juist deze instellingen te maken hadden met veranderingen die het gevolg waren van de transitie naar de 
gemeenten, zoals de overstap van een gesubsidieerd stelsel naar een systeem van contractering. 

• Het budget van de regeling (€ 18,7 mln.) was dan ook gebaseerd op de werkelijke huisvestingslasten van de 
op 1 januari 2015 geregistreerde huisvestingslasten en gebaseerd op een capaciteit van landelijk 1167 plaat-
sen. 

• De regeling stelde de instellingen in staat twee soorten subsidies aan te vragen:
•  Een jaarlijkse instellingssubsidie voor de huisvestingslasten. 

Bij de start van de regeling in 2016 In de afgelopen jaren is NHC fasegewijs toegepast. Het subsidiebe-
drag was voor een deel gebaseerd op het verleende bedrag voor 2015 en voor een deel op de NHC. 
Jaarlijks nam het NHC-aandeel toe zodat in 2020 conform onderstaand schema alle instellingen voor 
hun huisvestingslasten een bedrag zouden ontvangen dat voor 100% op de NHC gebaseerd zou zijn.

• 

Bedrag 2015 NHC

2016 80% 20%

2017 60% 40%

2018 40% 60%

2019 20% 80%

2020 0 100%

•  Een eenmalige projectsubsidie. 
Een aantal instellingen had bij de start van de regeling hogere huisvestingslasten dan het bedrag van de 
NHC. Voor deze instellingen was het niet mogelijk zonder aanvullende maatregelen toe te groeien naar 
het nieuwe, gewenste model. De subsidieregeling voorzag daarom naast de subsidiëring van de regu-
liere huisvestinglasten in een projectsubsidie voor activiteiten die structureel bijdragen aan het wegne-
men van de oorzaken van de hogere huisvestingslasten. Voorbeelden van deze activiteiten zijn afstoten 
van een (gedeelte van een) accommodatie, herzien van de huurverplichting of compensatie.

• In 2020 heeft een evaluatie vastgesteld dat in de huidige situatie bij de meeste organisaties de NHC toerei-
kend is om de huisvestingslasten te dekken. Bij twee organisaties waarbij dat niet het geval is, zijn hiervoor 
aanwijsbare redenen. De hoge mate van gedateerd eigendom, de afbouw van capaciteit, de gewenste 
transitie naar kleinschaligheid en leegstand als gevolg van deze transitie en in sommige gevallen als gevolg 
van een lagere instroom zullen in de nabije toekomst een toenemende druk op de huisvestingslasten uitoe-
fenen. Dan zal voor meer organisaties gelden dat de NHC niet toereikend meer is voor de financiering van 
huisvesting bij de JeugdzorgPlus organisaties. Daarom stelt het kabinet extra eenmalige middelen ter 
beschikking, naast de reguliere NHC, voor de afbouw van voorzieningen en of de ombouw naar kleinscha-
ligheid. Mogelijk verlicht deze impuls de druk op de huisvestingslasten. 
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