BELEIDSREGEL BR/CU-5096
Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC)
gespecialiseerde GGZ

Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet
marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen
van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te
stellen.
Ingevolge artikel 59, aanhef en onder a, Wmg heeft de Minister van VWS
met brief van 12 juli 2011, kenmerk MC-U-3072372, voor de
voorliggende beleidsregel een aanwijzing als bedoeld in artikel 7 Wmg
aan de NZa gegeven.
Ingevolge artikel 52, aanhef en onder e, Wmg, worden tarieven en
prestatiebeschrijvingen die uit de voorliggende beleidsregel voortvloeien
ambtshalve door de NZa vastgesteld.

1.

Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op gespecialiseerde GGZ als bedoeld
in artikel 3, onder a, in combinatie met verblijf, die wordt geleverd door
zorgaanbieders als bedoeld in artikel 3, onder b, van deze beleidsregel.

2.

Doel van de beleidsregel

Doel van deze beleidsregel is het geven van inzicht in de opbouw en de
hoogte van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) voor
zorgaanbieders die gespecialiseerde GGZ in combinatie met verblijf
leveren.

3.

Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a.
gespecialiseerde GGZ: geneeskundige geestelijke
gezondheidszorg als omschreven bij of krachtens de
Zorgverzekeringswet (Zvw), niet zijnde generalistische basis
GGZ;
b.
zorgaanbieder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die
beroeps- of bedrijfsmatig gespecialiseerde geestelijke
gezondheidszorg verleent;
c.
(voorheen) gebudgetteerde zorgaanbieder: rechtspersoon als
bedoeld onder b, voor zover deze met een representerende
zorgverzekeraar voor 2013 en/of eerdere jaren
productieafspraken in zowel budgetparameters als DBC’s maakt,
respectievelijk heeft gemaakt, en welke afspraken resulteren,
dan wel hebben geresulteerd, in een door de NZa vast te stellen
transitiebedrag (2013), respectievelijk vast te stellen of
vastgesteld budget (2012 en eerdere jaren);
d.
niet-gebudgetteerde zorgaanbieder: zorgaanbieder, met
uitzondering van zorgaanbieders bedoeld onder c;
e.
normatieve huisvestingscomponent (NHC): productie
gebonden normatieve vergoeding voor (vervangende)
nieuwbouw en instandhouding. Deze vergoeding bestaat uit een
geïndexeerde jaarlijkse bijdrage die voldoende is om de
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afschrijvingen;
instandhoudingskosten.
In de NHC is geen vergoeding opgenomen voor investeringen in
medische en overige inventarissen en in computerapparatuur enprogrammatuur.

De NHC-tarieven zijn per verblijfscategorie berekend aan de hand van
vastgestelde investeringsnormen en bezettingspercentages per
verblijfscategorie van de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)
productstructuur voor verblijf.

4.

Prijspeil

De in deze beleidsregel vermelde bedragen van de tarieven NHC 2013
zijn inclusief de definitieve index 2013. De in deze beleidsregel vermelde
investeringsbedragen zijn op prijspeil 2010.

5.

Opbouw investeringsbedragen voor de NHC

5.1 Het basis investeringsbedrag per verblijfscategorie per bed
Per prestatie van de productstructuur voor verblijf geldt het volgende
basis-investeringsbedrag:
Basisvoorziening prestatie-eisen AWBZ zwaar
Prestaties voor verblijf A tot en met G

Investeringsbedrag
€ 175.608

5.1.1. Componenten die het basis- investeringsbedrag kunnen verhogen
De navolgende componenten, met bijbehorende investeringsbedragen,
kunnen het basis–investeringsbedrag ten hoogste doen toenemen met:
Component
Meerkosten
Meerkosten
Meerkosten
Meerkosten

6.

gesloten setting
separeer- afzonderingsruimte
mobiliteit
aanpassing agressie

Investeringsbedrag
€
3.705
€
8.446
€ 24.835
€ 32.733

Uitgangspunten NHC

De NHC-tarieven zijn berekend op basis van de investeringsbedragen,
waarbij de NZa, gegeven de door de Minister verstrekte aanwijzing, is
uitgegaan van de navolgende uitgangspunten:
6.1 Looptijd
Ten aanzien van de normering van het investeringspatroon, is gekozen
voor een looptijd van 30 jaar zonder renovatie.
6.2. Rente
Voor de rente is uitgegaan van een percentage van 5,0%.
6.3. Bouwtijd
Voor de berekening van de bouwtijd van een nieuwe voorziening is
uitgegaan van een periode van 18 maanden.

6.4. Jaarlijkse instandhouding
Voor de jaarlijkse instandhouding is een percentage van 0,8% van de
nieuwbouwwaarde opgenomen op jaarbasis.
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6.5. Bezettingspercentage
Voor het bezettingspercentage per verblijfscategorie worden de volgende
percentages gehanteerd:
Verblijfscategorie
A
B
C
D
E
F
G

Bezettingspercentage
83%
87%
88%
97%
91%
99%
85%

6.6 Tariefcorrectie met bezettingspercentage
De bezettingspercentages leiden tot een opslag op het tarief teneinde de
op jaarbasis berekende NHC’s eenzelfde opbrengst te laten genereren.
De tariefcorrectie vanwege het bezettingspercentage (voorbeeld:
categorie A maximaal 100% minus werkelijke bezetting van 83% is
17%) wordt berekend over de kapitaallastencomponent van de NHC,
exclusief de kosten voor jaarlijkse instandhouding. De volgende
percentages worden per verblijfscategorie gehanteerd:
Verblijfscategorie
A
B
C
D
E
F
G

Bezettingspercentage
17%
13%
12%
3%
9%
1%
15%

6.7. Netto Contante Waarde (NCW)
De investering wordt omgerekend naar een netto contante waarde.
6.8. Grond, interim-huisvesting en terreinvoorzieningen
Voor deze drie onderdelen geldt één component. Hierbij is de gemiddelde
grondprijs in Nederland1 gehanteerd, waaraan een component van 10%
van de gemiddelde grondprijs is toegevoegd.
6.9. Indexering
De NHC wordt gedurende de overgangsperiode van 2013 tot 2018
jaarlijks geïndexeerd met 2,5%.
6.10. NHC-onderhoud
In 2017 worden de NHC-parameters rente en indexering geëvalueerd.
Een nadere beschrijving van het onderhoud van de NHC zal worden
vastgelegd in een daartoe op te stellen onderhoudsplan.
6.11. Investeringen in medische en overige inventarissen en in
computerapparatuur en -programmatuur

1

Jaarbeeld Bouwkosten zorgsector, kostenontwikkelingen van gebouwen in de zorg, juni
2010, TNO.

De investeringsbedragen en NHC-tarieven zijn exclusief vergoeding voor
investeringen in medische en overige inventarissen en in
computerapparatuur en -programmatuur.
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7.

Tariefsoort

7.1
De NHC is, als onderdeel van het DBC-tarief voor verblijf, een maximum
tarief, als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel c, van de Wmg.
Boven dit maximum tarief voor de NHC is geen bandbreedte, als bedoeld
in de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven gespecialiseerde GGZ’, van
toepassing.
7.2
Van het uitgangspunt van maximumtarieven voor de NHC zijn
uitgezonderd zorgaanbieders op wie de overgangsregeling, zoals
vastgelegd in de beleidsregel ‘Invoering NHC in de gespecialiseerde
GGZ’, van toepassing is. Voor laatstgenoemde categorie zorgaanbieders
is de NHC gedurende de overgangsperiode (1 januari 2013 tot en met 31
december 2017) een vast tarief, als bedoeld in artikel 50, eerste lid,
onderdeel b, van de Wmg, als onderdeel van het met verzekeraars
overeengekomen DBC-tarief voor verblijf.
7.3
Het NHC-tarief is een onlosmakelijke component van het gehele DBCtarief voor verblijf. Een NHC-tarief kan derhalve niet afzonderlijk worden
gedeclareerd.

8.

NHC-tarieven

8.1. NHC-tarieven gespecialiseerde GGZ
Per verblijfscategorie gelden op basis van de investeringsbedragen en de
in artikel 6 aangegeven parameterwaarden de navolgende NHC’s:
NHC tarieven curatieve GGZ
Verblijfscategorie Investeringsbedrag
A
B
C
D
E
F
G

178.091
178.091
179.914
182.952
187.812
192.722
209.883

NHC per
verblijfsdag
33,89
32,88
32,96
31,17
33,60
32,28
39,34

8.2. NHC’s voor bijzondere huisvesting
Voor twee situaties gelden andere NHC’s.
Dit geldt voor de zorg in een beveiligde setting vergelijkbaar met
gebouwkenmerken forensische zorg en GGZ in een Psychiatrische
Medische Unit (PMU) voor zover sprake is van samenloop van
psychiatrische en somatische zorg. Het verblijf in een beveiligde setting
kent twee niveaus van beveiligingsintensiteit.
Setting van het verblijf
PMU
Beveiligingsniveau 2

Investeringsbedrag
€ 211.660
€ 230.617

NHC per
verblijfsdag
40,28
40,27

Beveiligingsniveau 3

€ 303.996

53,09
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9.

Declaratie

Declaratie vindt plaats op basis van de algemeen geldende
tariefbeschikking voor de DBC-productstructuur van de gespecialiseerde
GGZ met inachtneming van de Regeling ‘ Gespecialiseerde GGZ’.

10. Intrekking oude beleidsregel
Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de
beleidsregel ‘Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC)
curatieve GGZ’, met kenmerk BR/CU-5079, beëindigd.

11. Overgangsbepaling
De beleidsregel Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC)
curatieve GGZ, met kenmerk BR/CU-5079, blijft van toepassing op
besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die
beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die
beleidsregel gold.

12. Inwerkingtreding en citeerregel
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg zal van de
vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de
Staatscourant.
Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: beleidsregel ‘Tarieven
normatieve huisvestingscomponent (NHC) gespecialiseerde GGZ’.
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Algemeen
In de DBC-productstructuur voor verblijf van de GGZ is, sinds de
invoering van de DBC’s in 2008, een procentuele opslag verwerkt voor
de vergoeding van de kapitaallasten. Voor deze procentuele opslag is
destijds gekozen in afwachting van een beter passende vergoeding voor
kapitaallasten gekoppeld aan een verder doorontwikkelde
productstructuur voor verblijf.
In 2011 is voor de langdurende GGZ in de AWBZ, een Normatieve
Huisvesting Component (NHC) ontwikkeld. Deze NHC vergoedt de
kapitaallasten (rente en afschrijvingen of daaraan gelijkgesteld huur) ten
behoeve van de Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP’s).
Met de aanwijzing van 12 juli 2011, kenmerk MC-U-3072372, aan de
NZa heeft de minister van VWS bepaald dat de NHC voor de gehele GGZ
zal gelden.
Voor de langdurende GGZ is de NHC ingevoerd per 1 januari 2012. Voor
de gespecialiseerde GGZ is de NHC, gekoppeld aan de sinds 1 januari
2012 verbeterde productstructuur voor verblijf, ingevoerd per 1 januari
2013.
De procentuele opslag voor kapitaallasten voor verblijf is daarom per
1 januari 2013 vervangen door de NHC, voor elk van de zeven prestaties
voor verblijf.
Bij de bepaling van de investeringsbedragen van de NHC is uitgegaan
van:
‒
de prestatie-eisen voor nieuwbouw AWBZ-voorzieningen, opgesteld
en uitgegeven door het Bouwcollege, februari 2007;
‒
de Bouwkostennota, opgesteld en uitgegeven door het Bouwcollege,
laatstelijk verschenen in 2008;
‒
de publicatie ‘Bouwkosten Zorgsector 2010’, opgesteld en
uitgegeven door TNO.
Per verblijfscategorie van de productstructuur voor verblijf is bepaald
welke investeringsbedragen benodigd zijn voor nieuwbouw van Zvwvoorzieningen.
De investeringsbedragen zijn gebaseerd op de gebouwbehoefte
gekoppeld aan de zorgvraag die naar voren komt uit de
prestatiebeschrijving van de productstructuur voor verblijf.
De investeringsbedragen zijn zo opgebouwd dat voor alle
verblijfscategorieën hetzelfde basisinvesteringsniveau geldt ten behoeve
van ‘verzwaarde bouw’ volgens de prestatie-eisen AWBZ.
Naast deze basis zijn er componenten aan het investeringsbedrag
toegevoegd. Deze componenten hebben betrekking op extra
investeringskosten voor aanpassing van het gebouw. Per component is
een investeringsbedrag bepaald. De mate waarin het investeringsbedrag
behorend bij een component wordt opgeteld bij het basisinvesteringsbedrag, is afhankelijk van de gemiddelde zorgvraag per
verblijfscategorie. De gemiddelde zorgvraag is in overleg met
branchepartijen en werkbezoeken op basis van de
prestatiebeschrijvingen van de productstructuur ingevuld.
Tijdens dit traject heeft het Centrum Zorg en Bouw, onderdeel van TNO,
een adviesrol vervuld.
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Deze beleidsregel is, anders dan de beleidsregel ‘Invoering normatieve
huisvestingscomponent (NHC) gespecialiseerde GGZ’, van toepassing op
alle zorgaanbieders die gespecialiseerde GGZ in combinatie met de
functie verblijf leveren. De werkingssfeer van deze beleidsregel strekt
zich dus uit over zowel de gebudgetteerde als niet-gebudgetteerde
zorgaanbieders. De categorie ‘niet-gebudgetteerde zorgaanbieders’ valt
uiteen in nieuwe instellingen, gerekend vanaf 1 januari 2008
(rechtspersonen) en vrijgevestigde zorgaanbieders (natuurlijke
personen). Vrijgevestigde zorgaanbieders vallen echter niet onder de
reikwijdte van deze beleidsregel, omdat verblijf geen onderdeel uitmaakt
van hun zorgverlening.

Artikel 6.5
De bezettingspercentages zijn gebaseerd op gegevens die beschikbaar
zijn gekomen in het kostprijsonderzoek voor de productstructuur voor
verblijf 2012.
Artikel 7
Onderstaand volgt een specificatie van de investeringsbedragen per
verblijfscategorie. In artikel 5.1 zijn de componenten benoemd die het
basis investeringsbedrag kunnen doen verhogen. Op basis van de
gemiddelde zorgvraag per prestatie zijn de investeringsbedragen van de
componenten geheel of gedeeltelijk in het totaal bedrag meegenomen.
Prestatie verblijf A
Basis investeringsbedrag
Meerkosten gesloten setting
Meerkosten separeer- afzonderingsruimte
Meerkosten mobiliteit
Meerkosten aanpassing agressie
Totaal

Investeringsbedrag
€ 175.608

Prestatie verblijf B
Basis investeringsbedrag
Meerkosten gesloten setting
Meerkosten separeer- afzonderingsruimte
Meerkosten mobiliteit
Meerkosten aanpassing agressie
Totaal

Investeringsbedrag
€ 175.608

Prestatie verblijf C
Basis investeringsbedrag
Meerkosten gesloten setting
Meerkosten separeer- afzonderingsruimte
Meerkosten mobiliteit
Meerkosten aanpassing agressie
Totaal

Investeringsbedrag
€ 175.608
€
556
€
1267
€
2.483

Prestatie verblijf D
Basis investeringsbedrag
Meerkosten gesloten setting
Meerkosten separeer- afzonderingsruimte
Meerkosten mobiliteit
Meerkosten aanpassing agressie
Totaal

Investeringsbedrag
€ 175.608
€
1.482
€
3.378
€
2.483

€

2.483

€ 178.091

€

2.483

€ 178.091

€ 179.914

€ 182.951

Prestatie verblijf E
Basis investeringsbedrag
Meerkosten gesloten setting
Meerkosten separeer- afzonderingsruimte
Meerkosten mobiliteit
Meerkosten aanpassing agressie
Totaal
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Prestatie verblijf F
Basis investeringsbedrag
Meerkosten gesloten setting
Meerkosten separeer- afzonderingsruimte
Meerkosten mobiliteit
Meerkosten aanpassing agressie
Totaal

Investeringsbedrag
€ 175.608
€
2.964
€
6.757
€
2.483
€
4.910
€ 192.722

Prestatie verblijf G
Basis investeringsbedrag
Meerkosten gesloten setting
Meerkosten separeer- afzonderingsruimte
Meerkosten mobiliteit
Meerkosten aanpassing agressie
Totaal

Investeringsbedrag
€ 175.608
€
3.705
€
8.446
€
2.483
€ 19.640
€ 209.882

Prestatie verblijf PMU
Basis investeringsbedrag
Meerkosten PMU setting
Totaal

Investeringsbedrag
€ 175.608
€ 36.052
€ 211.660

€ 187.812

De investeringsbedragen en de tarieven voor de NHC van de beveiligde
setting zijn ontleend aan de forensische zorg. Voor een specificatie van
de investeringsbedragen voor de beveiligde setting wordt verwezen naar
de tarieven voor de forensische zorg (zie beleidsregel ‘Tarieven
normatieve huisvestingscomponent forensische zorg’).

