
1 
 

Toetsingskader behorend bij de Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten 

Jeugdwet: onvermijdbare kosten ten gevolge van langdurige verplichtingen die de organisatie 

die de organisatie vóór 1 januari 2014 is aangegaan ten behoeve van een voorziening die door 

gemeenten op grond van de Jeugdwet niet of in mindere mate bekostigd zal worden (art. 2, 

onder b en artikel 6).  

 
Vastgesteld op 1 oktober2014, gewijzigd op 21 november 2014,  gewijzigd op  1 juli 2015 en 
laatstelijk gewijzigd op 14 september 2015 . 
 
Wijziging van 14 september 2015 betreft: 

1) Vereenvoudiging van de in te dienen documenten. 
 
Wijziging van 1 juli 2015 betreft: 

1) Wijziging in 2. Weggelaten dat het om een “eenmalige” subsidie gaat 
2)  Wijziging in 2. Toelichting verhelderd dat het moet gaan om subsidiëring door de 

gemeente, vastgelegd in een verplichting. “Meerjarig” is hier weggelaten omdat uit 
de praktijk van de contracten blijkt dat er vrijwel geen meerjarige 
subsidieafspraken/contracten door gemeenten worden aangegaan. 

3) Wijziging in 2. In regeling is nu opgenomen dat alleen kosten waarvoor de subsidie 
wordt gevraagd, die de organisatie redelijkerwijs zelf  niet kan dragen voor subsidie 
in aanmerking komen. 

4) Wijziging in 3. Nu is in de “nadere omschrijving van de onvermijdbare kosten” 
duidelijk aangegeven dat ook kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die na 1‐1‐
2014 zijn aangegaan,  voor subsidiëring in aanmerking kunnen komen. Het dient wel 
om kosten te gaan die rechtstreeks samenhangen met de afbouw van de 
voorziening. 

5) Wijziging in 6. Beoordeling financiële situatie is anders geformuleerd zodat er in de 
afweging meer ruimte is voor maatwerk. 

6) Wijziging in 7. Weggelaten is dat de aanvrager “eenmalig” in de gelegenheid gesteld 
wordt om de aanvraag te completeren. Nu wordt de aanvrager tweemaal in de 
gelegenheid gesteld om de aanvraag te complementeren. De keuze om de 
aanvrager tweemaal in de gelegenheid te stellen om de aanvraag te 
complementeren, is gedaan in verband met de complexiteit van de aanvraag.  

7) Wijziging in 7. Weggelaten is nu dat de minister “eenmalig” subsidie verstrekt. Uit 
de aanvragen die tot nu toe zijn binnengekomen blijkt in een aantal gevallen dat 
over aangevraagde subsidiebedragen nog onvoldoende helderheid bestaat om daar 
over te kunnen beslissen. In die gevallen kan door de subsidievrager voor die 
onderdelen een nieuwe aanvraag worden ingediend.  

 
Wijziging  van 27 november betreft : 
 

1. wijziging in 6: beoordeling financiële positie en subsidie onvermijdbare kosten  
(kostenberekening wachtgelden) ; 

2. wijziging in  7: aanvraag onderdeel afgesloten 
subsidieafspraken/productieafspraken 2015 en verder.  
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1. Inleiding 

Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Als gevolg daarvan zullen alle organisaties die 

jeugdhulp verlenen of maatregelen van kinderbescherming en jeugdreclassering uitvoeren, anders dan 

nu het geval is, voor die activiteiten door gemeenten bekostigd worden. Deze wijziging in de bekostiging 

kan gevolgen hebben voor de inkomsten van de organisaties die deze taken uitvoeren. Voorkomen moet 

worden dat als gevolg daarvan voorzieningen verdwijnen die noodzakelijk zijn om continuïteit van 

jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering te garanderen en te borgen dat deze 

voorzieningen ook in de toekomst in voldoende mate beschikbaar zijn. Daarvoor zijn in de eerste plaats 

de gemeenten verantwoordelijk. Zij moeten borgen dat cliënten waarvan de jeugdhulp, de 

kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering in 2015 doorloopt zij deze bij dezelfde 

aanbieder, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, kunnen voortzetten. Met een goed inkoopbeleid kunnen 

zij bovendien voorkomen dat voor het stelsel belangrijke voorzieningen ongewild verdwijnen. De 

gemeenten en de organisaties dienen daarbij de frictiekosten zoveel mogelijk te beperken. De VNG 

ondersteunt gemeenten in dit proces onder andere met raam‐ en modelovereenkomsten waardoor de 

inkoop voor alle betrokkenen vergemakkelijkt wordt. Verwacht wordt dat de meeste organisaties met 

deze benadering in staat zijn een zachte landing binnen het nieuwe stelsel te maken. De tijd om dit 

proces voor 1 januari 2015 goed af te ronden is echter kort en het risico dat voorzieningen toch in het 

gedrang komen, kan daarom niet worden uitgesloten. Voorkomen moet worden dat als gevolg daarvan 

mensen die op jeugdhulp zijn aangewezen of waarvoor een maatregel van kinderbescherming of 

jeugdreclassering aangewezen is, daardoor van hulp verstoken blijven. Het gaat vaak om kwetsbare 

kinderen waarvoor specialistische zorg of een stevig ingrijpen geboden is. Met de instelling van de 

Transitie Autoriteit Jeugd (Stcrt. 2014, nr. 8813) is de jeugdhulp organisaties een instrument aangereikt 

dat organisaties en gemeenten kan ondersteunen bij het maken van goede inkoopafspraken. De 

Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) kan bemiddelen en adviseren. Indien dat onvoldoende resultaat oplevert 

kan de TAJ adviseren bestuurlijke maatregelen te nemen. Daarnaast kan de TAJ adviseren een subsidie 

te vertrekken op basis van de Regeling subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet (hierna: 

Beleidsregels), ter gedeeltelijke bekostiging van de onvermijdbare kosten die organisaties in het kader 

van de transitie maken. Per 1 oktober 2014 treden de Beleidsregels in werking. Ze zijn bedoeld om het 

mogelijk te maken subsidie te verstrekken aan een organisatie na advisering door de Transitieautoriteit 

Jeugd (TAJ). De criteria die de TAJ hanteert bij zijn advisering over het toekennen van subsidie zijn in 

deze Beleidsregels opgenomen en nader uitgewerkt in toetsingskaders. Met inachtneming van de 

Beleidsregels en toetsingskaders zal de TAJ op basis van een integrale onafhankelijk beoordeling 

adviseren. 

De Beleidsregels onderscheiden drie vormen van kosten die voor subsidiering in aanmerking komen. 

Voor alle drie de vormen van kosten die voor subsidiering in aanmerking komen is een toetsingskader 

opgesteld waarin meer op detailniveau toelichting wordt gegeven op de criteria die de TAJ hanteert bij 

advisering over toekenning. Dit toetsingskader gaat in op een subsidie voor de onvermijdbare kosten die 

een organisatie moet maken als rechtstreeks gevolg van langdurige verplichtingen die de organisatie 

vóór 1 januari 2014 is aangegaan ten behoeve van een voorziening die door de gemeenten op grond van 
de Jeugdwet niet of in mindere mate bekostigd zal worden.  

2. Onvermijdbare kosten ten gevolge van langdurige verplichtingen 
 

In de Beleidsregels is een tweetal artikelen opgenomen dat betrekking heeft op het verstrekken van een 

subsidie voor onvermijdbare kosten ten gevolge van langdurige verplichtingen, namelijk artikel 2, onder 

b en artikel 6. Onderstaand worden deze artikelen uit de Beleidsregels inclusief de toelichting zoals 

opgenomen bij de Regeling van 17 juli 2014 (Stcrt juli 2014, nr. 21189) weergegeven.  
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Artikel 2  

De Minister kan aan een organisatie eenmalig een subsidie verstrekken: 

Onder b, ten behoeve van de onvermijdbare kosten van een voorziening die een organisatie moet 
maken als rechtstreeks gevolg van langdurige verplichtingen die de organisatie vóór 1 januari 2014 is 
aangegaan ten behoeve van een voorziening die door gemeenten op grond van de Jeugdwet niet of in 
mindere mate bekostigd zal worden.  
 

De toelichting op artikel 2, onder b, over de onvermijdbare kosten die gemaakt moeten worden als 

gevolg van langdurige verplichtingen luidt: “ Het betreft de kosten die gemaakt moeten worden omdat 

de organisatie in het verleden verplichtingen is aangegaan die gegeven de eisen die de financier stelt 

niet meer voor bekostiging in aanmerking komen. Het gaat om organisaties die gemeenten vanwege het 

belang van de andere voorzieningen die deze uitvoeren in stand wil houden. Het kan bijvoorbeeld gaan 

om een organisatie die in goed overleg met de provincie of het zorgkantoor verschillende intramurale 

voorzieningen heeft opgezet, bijvoorbeeld om het hoofd te bieden aan wachtlijsten en waarvan de 

gemeenten besluiten daarvan één of enkele niet langer in te kopen of te subsidiëren en tegelijkertijd de 

overige intramurale en/of ambulante voorzieningen vanwege het belang dat zij in de regio 

vertegenwoordigen wel willen behouden.” 

 Artikel 6 (was voorheen artikel 4b) 

1. Een subsidie als bedoeld in artikel 2, onder b, wordt alleen verstrekt indien: 
a. sprake is van vermindering van de bekostiging van een voorziening; 
b. de organisatie voldoende aannemelijk maakt dat zij in staat is om de organisatie na aanpassing aan de 
eisen die de gemeenten stellen aan de bekostiging voort te zetten;  
c. de organisatie maatregelen neemt die noodzakelijk zijn om, met gebruikmaking van de gevraagde 
subsidie, lasten en baten met elkaar in evenwicht te brengen; 
d. de organisatie de kosten waarvoor de subsidie wordt gevraagd naar redelijkerwijs niet zelf kan 
dragen;  
e. de subsidie in verhouding tot dat deel van de jaaromzet in 2013 van de organisatie dat de voorziening 
betreft waarvoor de subsidie wordt gevraagd, door de Autoriteit als redelijk wordt beoordeeld.  
2. Indien de minister en de Minister van Veiligheid en Justitie jegens een gemeente bestuurlijke 
maatregelen hebben getroffen die zien op het sluiten van een overeenkomst met een organisatie en van 
de gemeente en de organisatie redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat zij de kosten bedoeld in 
artikel 2, onder b, volledig voor hun rekening nemen, kan eveneens een subsidie als bedoeld in artikel 2, 
onder b, verstrekt worden. 
  
De toelichting op artikel 6 (was artikel 4b) luidt: De vergoeding (in artikel 6 van de herziene regeling 

“subsidie”genoemd) die wordt verstrekt voor kosten die voortvloeien uit verplichtingen die in het 

verleden zijn aangegaan, wordt alleen toegekend indien gemeenten bereid zijn de overige 

voorzieningen die de organisatie biedt te garanderen (de term “meerjarig” is in de wijziging van 1 juli  

komen te vervallen). Door een verplichting (ook hier is de term “meerjarig” bij de wijziging van 1 juli 

komen te vervallen) aan te gaan bevestigt de gemeente het belang van de voorziening voor haar 

verzorgingsgebied en wordt voorkomen dat geld terugvloeit naar een organisatie die op korte termijn 

dreigt te worden beëindigd.  

De vergoeding moet er daadwerkelijk toe leiden dat de organisatie na deze aanpassing financieel gezond 

is. De organisatie zal daarom aannemelijk moeten maken dat de aanpassingen die zij wil doorvoeren 
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toereikend zijn, bijvoorbeeld door overlegging van een reorganisatieplan en een verklaring van een 

accountant waaruit blijkt dat dit plan geschikt is om lasten en baten met elkaar in evenwicht te brengen.  

Subsidie ten behoeve van onvermijdbare kosten wordt alleen vergoed indien de organisatie de kosten 

waarvoor subsidie wordt gevraagd redelijkerwijs niet zelf kan dragen. Bij de beoordeling van de 

financiële positie van de aanvrager zullen onder meer zaken als de liquiditeitspositie, de omzetprognose, 

het beschikbare eigen vermogen en bijzondere bestemmingsreserves betrokken worden. Alleen 

wanneer de kosten dusdanig zijn dat de organisatie deze niet kan bekostigen en de gemeente niet in 

staat blijkt deze in de reguliere bekostiging mee te financieren, kan aanvullend een vergoeding op grond 

van deze regels worden verstrekt om een mogelijk faillissement af te wenden.  

De langdurige verplichtingen waarop dit artikel ziet, moet de organisatie op verantwoorde wijze zijn 

aangegaan. In de regel zullen de kosten betrekking hebben op kosten die samenhangen met 

onvermijdelijke afvloeiing van personeel, doorlopende huurverplichtingen of kapitaallasten. De 

voorziening moet de voorziening in goed overleg met de toenmalige financier hebben opgezet en de 

financier moet bereid zijn geweest de voorziening gedurende meerdere jaren te bekostigen.  

De vergoeding moet in redelijke verhouding staan tot het belang dat met voortzetting van de organisatie 

wordt gediend. Is dat niet het geval, dan doet de gemeente er goed aan de hulp bij een andere 

organisatie in te kopen.  

 

3. Nadere omschrijving onvermijdbare kosten 

Bij de toetsing voor de aanvraag tot subsidiëring wordt bezien of de aanvraag ziet op onvermijdbare 

kosten. De onvermijdbare kosten zijn in principe subsidiabel mits de organisatie heeft geanticipeerd op 

de wijzigingen en hun beleid erop hebben gericht om de kosten van de transitie zo laag mogelijk te 

houden. Bijvoorbeeld door (binnen de grenzen van het mogelijke) tijdig contracten inzake personeel of 

huur op te zeggen dan wel het aangaan van (nieuwe) contracten te vermijden. De aanbieder zal in de 

aanvraag duidelijk moeten maken welke inspanningen er geleverd zijn om de kosten zo beperkt mogelijk 

te houden.  

 

Frictiekosten zijn kosten die het rechtstreekse en onvermijdelijke gevolg zijn van de afbouw van de 

voorziening en die de organisatie vóór 1 januari 2014 is aangegaan ten gevolge van de verlaging of 

weigering van subsidie of gecontracteerde zorg en waarvoor eerder subsidie was verleend of een 

contract voor was afgesloten. Voorgaande laat onverlet dat kosten die voortvloeien uit verplichtingen 

die zijn aangegaan na genoemde datum voor subsidie in aanmerking komen. Het gaat dan bijvoorbeeld 

om inhuur van tijdelijk personeel dat belast wordt met de werkzaamheden die samenhangen met of 

gericht zijn op de afbouw van de voorziening en op het doorvoeren van ontslagprocedures.   

Frictiekosten zijn niet hetzelfde als onvermijdbare kosten. Als frictiekosten vermeden hadden kunnen 

worden maar dit niet of niet in voldoende mate is gebeurd, is geen sprake van onvermijdbare kosten en 

zijn de kosten daarmee niet subsidiabel. 

 

4. Toelichting verschillende categorieën frictiekosten 

Er zijn verschillende soorten frictiekosten te onderscheiden zoals personele kosten en kosten met 

betrekking tot vastgoed. Hieronder worden verschillende soorten frictiekosten toegelicht. Deze kosten 

zijn subsidiabel mits voldoende onderbouwd en onvermijdbaar.  
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Alleen kosten die tot werkelijke kasuitgaven1’ leiden  worden tot de frictiekosten gerekend. 

Afwaarderingen van activa zoals gebouwen/verbouwingen, meubilair en voertuigen als gevolg van de 

afbouw van de voorziening of afname van het weerstandsvermogen worden niet tot frictiekosten 

gerekend omdat deze niet tot cash uitgaven leiden.  

 

Onder frictiekosten wordt onder meer verstaan: 

 

Personele frictiekosten 

Onder personele frictiekosten wordt verstaan de kosten die ontstaan door het ontslag van medewerkers 

omdat een voorziening wordt afgebouwd en/of de kosten voor het in dienst houden van personeel 

omdat een voorziening niet tijdig kan worden afgebouwd.  

Hieronder vallen onder meer: 

 De kosten van een uitkering welke geheel of gedeeltelijk het verlies aan inkomen dekt voor 
werknemers die als gevolg van de transitie worden ontslagen (wachtgeld). Hieronder vallen ook 
de kosten van loonaanvulling op basis van wachtgeldregelingen in de cao. Medewerkers kunnen 
na de transitie met hun functie overgaan naar een andere organisatie. Het kan voorkomen dat 
zij bij de nieuwe organisatie lager worden ingeschaald dan hun huidige functie. Het inkomen van 
de medewerker wordt in dat geval conform de cao aangevuld tot de hoogte van het wachtgeld 
waarop de medewerker recht heeft 

 De kosten van tijdelijke overcapaciteit omdat personeel later uitstroomt dan de datum waarop 

de organisatie activiteiten afbouwt.  

 De redelijke kosten van externe inhuur ter vervanging van boventallige medewerkers die voor 1‐

1‐2015 de organisatie verlaten. De organisatie is in voorkomende gevallen verplicht om tot 31‐

12‐2014 de huidige dienstverlening te continueren. Op de inhuurkosten moeten de 

personeelskosten van de vertrokken medewerker in mindering worden gebracht. 

 De kosten van omscholing van personeel voor functies die door het UWV worden bestempeld 
als uitwisselbaar, maar wel scholing nodig hebben om na de transitie werkzaam te kunnen zijn in 
de functie waarin zij worden geplaatst.  

 De kosten van het sociaal plan zoals kosten voor loopbaanbegeleiding en 

remplaçantenregelingen. 

 
 

Het is van belang om uniforme uitgangspunten te hanteren bij het beoordelen van 

frictiekostenberekeningen Er is een aantal variabelen te onderscheiden die een grote invloed hebben op 

de hoogte van de te verwachten frictiekosten en de ontwikkeling van deze kosten in de tijd .  

Uit eerdere ervaringen die zijn opgedaan met het berekenen van frictiekosten blijkt dat personele 

frictiekosten, en dan specifiek de kosten voor wachtgeld, een groot aandeel hebben in de totale 

frictiekosten. Onderstaande aannames en uitgangspunten zijn van toepassing op het berekenen van 

wachtgeld. Voorts geldt dat de kosten van het wachtgeld gedurende de totale looptijd in de berekening 

van de frictiekosten meegenomen dienen te worden, ook als deze na 31‐12‐2017 optreden. 

 

                                                            
1Kasuitgaven  worden gedefinieerd als een betaling vanaf een bankrekening c.q. uit de kas. Bij een afwaardering van activa wordt 

de boekwaarde van activa zoals een gebouw verlaagd. Deze afwaardering wordt ten laste gebracht van het eigen vermogen of 

een voorziening. Een afwaardering leidt daardoor niet tot daadwerkelijke kasuitgave maar kan wel leiden tot een negatief 

weerstandsvermogen.  
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Wachtgeldregeling 
De van toepassing zijnde wachtgeldregeling is afhankelijk van de cao waaronder de betreffende 

medewerker valt. Dit kan gaan om de CAO Jeugdzorg, de CAO GGZ of de CAO Gehandicaptenzorg. 

Binnen een organisatie kunnen medewerkers onder verschillende cao’s vallen.  

 Het uitgangspunt is dat de CAO waaronder de betreffende medewerker valt leidend is. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat de wachtgeldregelingen van de cao’s verschillen. Binnen de CAO 

Jeugdzorg is er sprake van twee wachtgeldregelingen: wachtgeldregeling I en wachtgeldregeling II. 

 In de beoordeling van de frictiekostenberekening wordt ervan uitgegaan dat wachtgeldregeling 

II van toepassing is.   

Baanvindduur 
De wachtgeldregelingen zijn suppletieregelingen met andere woorden als aanvulling op het inkomen dat 

een persoon betrekt op basis van de Werkloosheidswet (WW‐uitkering), bijstandsuitkering of een nieuw 

dienstverband. Wachtgeld hoeft slechts betaald te worden over de periode dat een ontslagen 

werknemer geen of een beperkt inkomen heeft. Hoe eerder een werknemer een nieuwe baan vindt, hoe 

lager de wachtgelden en daarmee de frictiekosten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

publiceert gegevens over de baanvindduur van de werkloze beroepsbevolking.  

 Als uitgangspunt voor de berekening van de frictiekosten worden de meeste recente gegevens 

van het CBS omtrent baanvindduur gehanteerd.  

Als uitgangspunt voor het berekenen van frictiekosten wordt ervan uitgegaan dat alleen sprake 

is van suppletie in het geval van een WW‐uitkering, een bijstandsuitkering of op het moment dat 

er al duidelijkheid is over de inschaling van de medewerkers bij een andere organisatie. In 

andere gevallen dat iemand een nieuwe baan vindt wordt de aanname gehanteerd dat het 

nieuwe inkomen minimaal gelijk is aan het oude inkomen. 

Jaarlijkse loonstijging CAO   
De wachtgelduitkeringen worden geïndexeerd op basis van de cao loonstijging.  

 Als uitgangspunt voor de berekening van de frictiekosten wordt een jaarlijkse stijging van de cao 

lonen van 0,5% gehanteerd.  

Stijging in periodiek 
Medewerkers kunnen tussen het moment van berekening van de frictiekosten en het moment van 

ontslag op basis van de cao een periodiek stijgen binnen de salarisschaal. Om een inschatting te maken 

van de salariskosten in 2015 dient ook de verwachte gemiddelde loonstijging door groei op de 

loonschaaltredes (ook wel periodieken genoemd) tot 1 januari 2015 ingeschat te worden. Het gaat hier 

om een gemiddelde procentuele stijging.  

Er wordt uitgegaan van een voorzichtige loonstijging van 1,5% gemiddeld per jaar. Een stijging van één 

periodiek binnen de schalen in de verschillende CAO’s leidt gemiddeld tot een loonstijging van 3%.  

 Als uitgangspunt voor de berekening van de frictiekosten wordt een gemiddelde stijging van het 

salaris door een stijging met een periodiek van 1,5% gehanteerd op basis van de aanname dat 

50% van de medewerkers aan het einde zit van de salarisschaal.  
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Arbeidsverleden t.b.v. duur WW‐uitkering 
De hoogte van wachtgelden worden gedempt door eventuele uitkeringen die iemand ontvangt. De duur 

van het ontvangen van een WW‐uitkering hangt af van iemands arbeidsverleden. De leeftijd van de start 

van het arbeidsverleden is van belang om een juiste inschatting te kunnen maken van de duur van de 

WW‐uitkering. Een arbeidsjaar telt pas mee indien iemand dat jaar ten minste 52 dagen in loondienst is 

geweest. Omdat voor 1997 iemands arbeidsverleden nog niet landelijk werd geregistreerd, wordt voor 

werknemers die in 1998 18 jaar of ouder waren door het UWV uitgegaan van 18 jaar als startleeftijd van 

het arbeidsverleden. 

Voor werknemers die in 1998 nog geen 18 jaar of ouder zijn, kan dit anders liggen. De gegevens over het 

complete arbeidsverleden en het eerdere gebruik van de WW zijn niet altijd bij de werkgever bekend.  

 Voor alle werknemers wordt het uitgangspunt gehanteerd dat hun arbeidsverleden start op hun 

18e levensjaar en dat zij nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van WW, tenzij anders 

bekend. 

Voortzetten deelname pensioen 
 Binnen de verschillende wachtgeldregelingen heeft de werknemer de optie om zijn of haar 

pensioen op te blijven bouwen. Dit betekent dat een deel van het wachtgeld van de werknemer 

gebruikt wordt voor opbouw van het pensioen. Het voortzetten van de pensioensopbouw heeft 

tot gevolg dat het werkgeversdeel van de pensioensopbouw voor rekening komt van de 

organisatie. Voor de berekening van de frictiekosten wordt het uitgangspunt gehanteerd dat 

100% van de medewerkers gebruik zal maken van de mogelijkheid om deelname in de 

pensioenregeling voort te zetten. 

Naast het aantal medewerkers dat deelname in pensioenregeling wil voortzetten is het percentage van 

belang dat de werkgever aan pensioenkosten moet vergoeden. Binnen de wachtgeldregelingen is 

vastgelegd dat werknemers gedurende de periode dat ze recht hebben op wachtgeld tevens recht 

hebben op de 50% van het werkgeversaandeel in de pensioenpremie dat de werkgever voorafgaand aan 

het ontslag was verschuldigd. 

Frictiekosten vastgoed 

Onder frictiekosten voor vastgoed wordt verstaan de kosten die ontstaan door de verkoop of 

beëindiging van de huurovereenkomst van vastgoed omdat activiteiten worden afgebouwd en/of de 

kosten voor het (noodgedwongen) in stand houden van vastgoed terwijl de activiteiten worden 

afgebouwd. Voor het afstoten van vastgoedobjecten wordt door de TAJ een redelijke termijn in acht 

genomen. 

Onderstaande aannames en uitgangspunten zijn van toepassing op het berekenen van frictiekosten voor 

vastgoed. 

Bij vastgoed is het van belang dat de organisatie de situatie rond het vastgoed in beeld heeft gebracht 

omdat factoren als courantheid van objecten maar ook specifieke functies van objecten (voor welk doel 

is het geschikt) een rol spelen. 

Huur 
Bij huur gaat het om de kosten van de resterende huurtermijn terwijl een object niet meer nodig is, 

danwel de afkoopsom die betaald moet worden om de huurovereenkomst te beëindigen, danwel het 

verschil tussen de huurkosten en de opbrengsten van onderverhuur indien de huuropbrengstenlager zijn 

dan de kosten van de huurovereenkomst. 
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Verkoop 
Bij verkoop geldt dat de verkoopopbrengst minus pro‐resto financiering mogelijk resulteert in 
frictiekosten indien niet de gehele financiering kan worden afgelost. Ook vallen hier bijbehorende 
verkoopkosten, zoals makelaarskosten (naar schatting 1% tot 1,5%), onder. De verkoopwaarde minus 
boekwaarde is geen cash‐out en valt buiten definitie van frictiekosten. Bij instandhouding van vastgoed 
vallen hier de mogelijke frictiekosten voor leegstandsbeheer, onderhoud en doorlopende rente en 
aflossingsverplichtingen onder.  
 De TAJ beoordeelt voor haar advies of elke optie is onderzocht om beschikbaar vastgoed zo 

goed mogelijk te benutten danwel de bezetting dusdanig op te tuigen dat er optimaal gebruik 

wordt gemaakt van het beschikbare vastgoed ten opzichte van de mogelijkheden tot beperking 

van de frictiekosten. In de aanvraag moet door de organisatie aangegeven worden welke 

inspanningen hiervoor zijn/worden gedaan. 

Doorlopende contracten na 2015 

Onder frictiekosten die in verband staan met doorlopende contracten worden verstaan de kosten van 

(gedeeltelijke of gehele afkoop van) contracten die na de transitiedatum doorlopen behorend bij 

activiteiten die worden afgebouwd. Voorbeelden hiervan zijn contracten voor schoonmaak, ICT en 

vervoersmiddelen. 

Kosten advisering m.b.t. reorganisatie 

Onder frictiekosten voor externe advisering wordt verstaan de de redelijke kosten voor (externe) 

advisering voor zover zij betrekking hebben op afbouw van de organisatie. 

5. Uitgangspunten subsidie onvermijdbare kosten ten gevolge van langdurige verplichtingen  

Bij de toetsing van de aanvraag tot subsidiering van de onvermijdbare kosten ten gevolge van langdurige 

verplichtingen zijn de volgende uitgangspunten te onderscheiden:  

 Allereerst moet het gaan om onvermijdbare kosten. Getoetst wordt of organisaties sinds het 

bekend worden van de transitie hierop hebben geanticipeerd en hun beleid erop gericht hebben 

de kosten van de transitie zo laag mogelijk te houden. De aanbieder zal bij de aanvraag voor 

subsidie een inventarisatie moeten leveren van de onvermijdbare kosten inclusief 

onderbouwing. De TAJ toetst de raming en onderbouwing  

 

 Indien er sprake is van subsidiëring van frictiekosten wordt onderzocht of deze op basis van 

gemaakte afspraken voor rekening zijn van de subsidiegever of financier van de onder de in 

2014 van toepassing zijnde wet‐ en regelgeving. 

 

 Het toekomstperspectief van de organisatie wordt getoetst. De instelling dient aannemelijk te 

maken dat de aanpassingen die zij doorvoert toereikend zijn en leiden tot een financieel 

gezonde organisatie.  

 

 Uitgangspunt is een subsidie tot op een hoogte dat een organisatie kan voortbestaan en 

hiermee continuïteit van zorg kan bieden. 

6. Beoordeling financiële positie en subsidie onvermijdbare kosten  

Om te kunnen bepalen of de continuïteit van jeugdhulp in gevaar kan komen is het onder andere van 

belang een inschatting te kunnen maken of de mogelijke cash‐out als gevolg van frictiekosten de voor de 

organisatie ter beschikking staande liquide middelen overstijgt op enig moment tijdens de transitie.  
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Frictiekosten die ontstaan door verplichtingen die zijn aangegaan vóór 2014 waarvan de cashflow na de 
periode van drie jaar valt, komen in aanmerking voor subsidie indien de organisatie niet in staat is de 
frictiekosten zelf te dragen. In 2017 wordt bezien of de eerdere subsidieverlening hiervoor moet worden 
herzien. In de kostenberekening van de personele frictiekosten mag worden uitgegaan van de totale 
periode waarin de organisatie wachtgeld verschuldigd is, dus ook na 2017.  
Met inachtneming van de Beleidsregels en toetsingskaders zal de TAJ op basis van een integrale 

onafhankelijk beoordeling adviseren en daarbij de uitgangspunten uit paragraaf 5 betrekken.  

Indien er bij de organisatie sprake is van een acuut liquiditeitsprobleem wordt dit door de aanvrager 

aangegeven. Onder een acuut liquidititeitsprobleem wordt in dezen verstaan dat er binnen twee 

maanden over onvoldoende liquide middelen wordt beschikt om aan de verplichtingen te voldoen. Het 

beoordelingsproces van de aanvraag wordt dan versneld doorlopen. De organisatie hoeft in dit geval 

niet aan de voorwaarde te voldoen dat het inkoopproces geheel dient te zijn afgerond voordat een 

aanvraag in behandeling kan worden genomen.  

7. Aanvraag  

 Aanvragen kunnen worden ingediend bij: 

      Ministerie van VWS 
      Directie OBP/team Subsidies 

      Postbus 16006 
2500 BA Den Haag 

 

Voor het indienen moet gebruik worden gemaakt van het voorgeschreven formulier. Dit kunt u vinden 

op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/subsidies‐vws bij de informatie over deze 

subsidieregeling. Hier vindt u ook  het e‐mailadres waar naar de MS Excelbestanden moeten worden 

gemaild. 

Om de aanvraag voor een subsidie bedoeld in artikel 2, onder b, te kunnen beoordelen dienen de 
volgende documenten bij de aanvraag gevoegd te worden:  

‐ Beschrijving juridische structuur (niet alleen een organigram) en korte toelichting over 

zeggenschap. 

‐ Jaarverslag inclusief jaarrekening en controleverklaring voor jaar t‐1. Indien nog geen 

controleverklaring bij de jaarrekening jaar t‐1 is gevoegd dan moet naast de conceptversie van 

jaar t‐1 ook het jaarverslag inclusief jaarrekening en controleverklaring jaar t‐2 bijgevoegd 

worden. 

‐ Recente prognose/realisatie van balansen en winst‐ en verliesrekeningen voor 2014, 2015, 2016 

en 2017 gesplitst in jeugd en niet jeugd en voor het deel jeugd vervolgens uitgesplitst per 

voorziening in MS Excel, met in totaal een zichtbare aansluiting met de jaarrekening. In de 

winst‐ en verliesrekening moeten de frictiekosten apart worden gepresenteerd. 

‐ Recente liquiditeitsprognoses per maand per voorziening 2015, 2016 en 2017 in MS Excel, 

waarbij de beginstand aansluit op de meest recente jaarrekening. Indien er nog geen 

controleverklaring bij de jaarrekening 2014 is verstrekt moet ook de inmiddels gerealiseerde 

liquiditeitsprognose 2014 toegevoegd worden.  

‐ Productie/cliëntaantallen per jaar per voorziening voor 2014 en de reeds gerealiseerde 

productie in 2015 plus een verwachting van de productie/cliënten per voorziening voor het 

restant van 2015 en 2016 en 2017 in MS Excel.  
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‐ Exceloverzicht van de frictiekosten van de betreffende voorziening met onderverdeling per soort 

kosten en per jaar voor de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017 in MS Excel inclusief een toelichting 

op de gedane inspanningen om de frictiekosten te beperken. Deze frictiekosten dienen separaat 

zichtbaar te worden opgenomen  in de liquiditeitsprognoses en winst‐ en verliesrekeningen. Alle 

kostenposten moeten onderbouwd worden middels een toereikende toelichting en/of 

berekening. De onderbouwing van wachtgeldkosten bestaat uit het ingevulde prognosemodel 

personele frictie (wachtgeld) dat op deze webpagina beschikbaar is. Vanwege de omvang van 

het model stuurt u alleen de werkbladen ‘I_Personeel’, I_Peildata’ en I_Formatiereductie’ op 

plus een afdruk van het werkblad R_Totaal (via email). Huisvestingskosten dienen onderbouwd 

te worden middels contracten en een recente factuur. De frictiekosten voor 2014 moeten in het 

aanvraagformulier opgenomen worden onder 2015.  

‐ Indien er sprake is van frictiekosten huisvesting dient een toelichting gegeven te worden op de 

positie van het vastgoed per locatie. 

‐ Waar bij het opstellen van de balansen, winst‐ en verliesrekeningen, liquiditeitsprognoses en 

frictiekosten aannames en uitgangspunten zijn gehanteerd, dan dienen deze toegelicht en 

onderbouwd te worden en ook consequent toegepast te worden, inclusief een toelichting op de 

wijze waarop overhead wordt toegerekend. 

‐ Totaal overzicht van de contracten per gemeente/per regio per voorziening voor 2015 en 

verder. De contracten dienen bijgevoegd te worden. 

‐ Visie van de organisatie op de komende drie jaar met daarbij een schets van de voorgestane 

organisatieontwikkeling en een onderbouwing van de benodigde capaciteitsontwikkeling. 

Indien de aanvraag niet compleet is, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld die te completeren. 

Indien de verstrekte gegevens en bescheiden, ook nadat de aanvrager in de gelegenheid is gesteld om 

aan te vullen, onvoldoende zijn voor een beoordeling van de aanvraag, wordt de aanvraag niet 

behandeld. 

 

 


