NHC gespecialiseerde ggz en forensische zorg
2018
Het integrale tarief voor verblijf van de db(b)c productstructuur bestaat
uit meerdere componenten. Een daarvan is de normatieve
huisvestingscomponent (nhc) ter dekking van de kapitaallasten.
Vanaf 1 januari 2018 is de nhc geen apart tarief meer, maar maakt het
onderdeel uit van de deelprestatie verblijf. Dit betekent dat de tariefsoort
wijzigt van vast tarief naar een maximumtarief. De nhc is derhalve niet
meer opgenomen in de tariefbeschikking gespecialiseerde ggz en
forensische zorg.
Om inzicht te verschaffen in de vergoeding voor de kapitaallasten, toont
dit document de hoogte van de nhc per verblijfsprestatie (ggz) of per
beveiligingsniveau en zzp-c (fz)1. De genoemde bedragen zijn op prijspeil
2018.
Voor hoogte van de nhc per zzp-b (ggz) of zzp-vg (fz) prestatie,
verwijzen wij naar de beleidsregels in de Wlz2.
Meer informatie over de opbouw van de nhc vindt u in de beleidsregel
normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve
inventariscomponent (nic)3.
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Waar in dit document gesproken wordt over de nhc, wordt voor de zzp-c prestaties
ook de normatieve inventariscomponent (nic) bedoeld. De nic geldt alleen voor zzp
prestaties.
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De nhc is lager dan in de tariefbeschikking 2017. Dit komt omdat de
Kenmerk
Bijlage bij CI/17/23c
rentecomponent binnen de nhc is bijgesteld. Voorheen stond deze op
5,0%. Wij hebben gezien dat het de rente op leningen is gedaald.
Pagina
Wij hebben ook gezien dat het aandeel eigen vermogen dat moet worden 2 van 2
ingebracht is toegenomen. Wij hebben beiden veranderingen
meegenomen bij het bepalen van een nieuw rentepercentage.
De rentevergoeding vanaf 2018 bedraagt 4,65%.
Voor de beveiligingsniveaus 2, 3 en 4 geldt dat er een correctie is
doorgevoerd voor behandeling tijdens verblijf. De nhc dient alleen ter
dekking voor de kapitaallasten bij verblijf. Voor behandeling tijdens
verblijf zaten echter ook kosten opgenomen in de nhc. Dat is nu
gecorrigeerd. Alle kapitaallasten bij behandeling worden gedekt in de
dbbc.
In de ggz is deze correctie in 2015 al doorgevoerd. Omdat de wijziging
een zeer gering effect heeft voor beveiligingsniveau 2,3 en 4 hebben wij
gewacht met het doorvoeren van de correctie tot het volgende
herijkmoment van de nhc. Dat moment is vanaf 1 januari 2018.
Op deze manier hebben we de nhc tarieven gedurende de
overgangsperiode stabiel gehouden.

