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Toetsingskader behorend bij de Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten 

Jeugdwet: subsidie onvermijdbare kosten om in 2015 continuïteit van een voorziening te 

verzekeren (artikelen 2, onder a, en 5 )  

 
Vastgesteld op 1 oktober 2014, gewijzigd op 1 juli 2015 en op 14 september 2015 

Toelichting wijziging van 14 september 2015: 

1. Vereenvoudiging van de in te dienen documenten. 

  

Toelichting wijziging van 1 juli 2015: 

1. Wijziging in 2 : beperking van eenmalige subsidieverstrekking is geschrapt. De Beleidsregels 

richten zich in principe op het transitiejaar 2015. Om deze reden werd een eenmalige 

subsidieverstrekking voorzien en als afdoende beoordeeld. De praktijk geeft een weerbarstiger 

beeld. Het eenmalige karakter leidt tot subsidieaanvragen die deels bestaan uit aanvragen voor 

kosten waarvan niet met voldoende zekerheid vaststaat dat deze zich ook daadwerkelijk gaan 

voordoen. Dit leidt tot gedeeltelijke afwijzing van de aanvraag dan wel tot gekunstelde 

constructies als verleningen onder bepaalde voorwaarde of over inbouwen van 

herzieningsmogelijkheden van de oorspronkelijke subsidiebeschikking. Daarom is er behoefte 

aan de mogelijkheid om in een later stadium opnieuw, aan de hand van een nieuwe -beter 

onderbouwde- aanvraag, subsidie toe te kennen. 

2. Wijziging in 3: Beoordeling financiële situatie is anders geformuleerd zodat er in de afweging 

meer ruimte is voor maatwerk. 

3. Wijziging in 5 : beperking dat aanvrager slechts  éénmaal in de gelegenheid wordt gesteld om te 

complementeren is komen te vervallen. 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.  

 

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 
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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 

onvermijdbare kosten om in 2015 continuïteit van een voorziening te verzekeren.  

2. Onvermijdbare kosten om in 2015 continuïteit van een voorziening te verzekeren  

 

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

subsidie voor onvermijdbare kosten die een organisatie moet maken om de continuïteit van een 

voorziening te verzekeren in 2015, namelijk artikel 2, onder a, en artikel 5. 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.  

 

Artikel 2  

De minister kan aan een organisatie een subsidie verstrekken: 

a. Ten behoeve van onvermijdbare kosten die een organisatie moet maken om in 2015 de continuïteit 

van een voorziening te verzekeren. 

 

De toelichting op artikel 2, onder a, over de kosten die gemaakt moeten worden om de wettelijk 

gegarandeerde continuïteit van zorg gedurende 2015 te verzekeren luidt1:  

“Het betreft de noodzakelijke tijdelijke instandhouding van voorzieningen waarvan de gemeente heeft 

besloten de bekostiging te beëindigen en/of de organisatie heeft besloten deze op te heffen en waar 

nog cliënten worden geholpen aan wie de hulp voor 1 januari 2015 is gestart en van wie de indicatie 

doorloopt in 2015. De kosten dienen in het bijzonder betrekking te hebben op de extra kosten die nog 

gemaakt moeten worden om de hulp aan de resterende cliënten te kunnen voortzetten terwijl de 

                                                           

• 1 Continuïteit van zorg: Cliënten die op 31-12-2014 in zorg zijn (“zittende” cliënten), kunnen deze zorg in principe in 2015 

voortzetten bij de jeugdhulpaanbieder die deze zorg op 31-12-2014 biedt. 
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inkomsten geleidelijk verminderen waardoor de kosten niet langer volledig gedekt zijn. Het kan dan 

zowel gaan om het langer voortzetten van arbeidscontracten als om kosten van huisvesting. De 

organisatie dient zich in te spannen om deze kosten zoveel mogelijk te beperken. Alleen onvermijdbare 

kosten kunnen voor een subsidie in aanmerking komen. Indien deze kosten niet in verhouding staan tot 

het belang van de zorg die wordt verleend kan de gemeente in overleg met de cliënten de zorg op een 

verantwoorde wijze overdragen aan een andere organisatie”. 

 

Artikel 5 

1. Een subsidie als bedoeld in artikel 2, onder a, wordt alleen verstrekt indien de organisatie de 

voorziening lopende het jaar 2015 blijft bieden zolang dat nodig is om continuïteit te verzekeren 

en de voorziening daarna beëindigt. 

2. De subsidie bedraagt niet meer dan 80% van dat deel van de jaaromzet in 2013 van de 

organisatie dat de voorziening betreft waarvoor de subsidie wordt gevraagd.  

 

De toelichting op artikel 5 (was artikel 4a) luidt: 

“De vergoeding (in artikel 5 van de herziene regeling subsidiegenoemd) die organisaties in staat stelt 

een voorziening uitsluitend in stand te houden om cliënten continuïteit te bieden in lopende trajecten is 

gemaximeerd op 80 % van de jaaromzet van de voorziening in 2014. In de regel zal een beperktere 

vergoeding volstaan omdat de aanspraak op continuïteit van zorg in de meeste gevallen al lopende het 

jaar zal aflopen.” 

 

In de Beleidsregels die 17 juli 2014 zijn vastgesteld, is de jaaromzet in 2014 bepalend voor de maximale 

hoogte van de subsidieverstrekking. Omdat niet met zekerheid kan worden gesteld dat deze gegevens 

beschikbaar zijn op het moment van aanvraag, waardoor de uitvoering van de regeling zou kunnen 

worden belemmerd, is besloten uit te gaan van de jaaromzet in 2013. Deze gegevens zullen blijkens de 

jaarrekeningen van de aanvragende organisaties en achterliggende gegevens wel beschikbaar zijn.  

 

3.  Uitgangspunten subsidie onvermijdbare kosten lopende trajecten 

Bij de toetsing van de aanvraag tot subsidiëring van de onvermijdbare kosten voor de continuïteit van 

een voorziening in 2015 zijn de volgende uitgangspunten te onderscheiden: 

- Allereerst moet het gaan om onvermijdbare kosten. De aanbieder zal in de aanvraag duidelijk 

moeten maken welke inspanningen er zijn geleverd om de kosten zo beperkt mogelijk te houden  

- De aanbieder zal bij de aanvraag voor subsidie een inventarisatie moeten leveren van de 

onvermijdbare kosten inclusief onderbouwing. De TAJ toetst deze raming en onderbouwing.  

- Indien er sprake is van subsidie van deze kosten 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 regelgeving 

- Voor deze kosten wordt subsidie verstrekt tot op een zodanige hoogte, dat een organisatie de 

continuïteit van een voorziening kan bieden. De subsidie dient in redelijke verhouding te staan tot 

het doel van de subsidie.  

 

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

aangegeven. Onder een acuut liquidititeitsprobleem wordt hierbij verstaan dat er binnen twee maanden 
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over onvoldoende liquide middelen wordt beschikt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Het 

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

het moment van aanvraag nog niet aan de voorwaarde te voldoen dat het inkoopproces geheel dient te 

zijn afgerond voordat een aanvraag in behandeling kan worden genomen.  

4. Beoordeling financiële positie  

Om te kunnen bepalen of continuïteit van zorg in 2015 in gevaar kan komen is het onder andere van 

belang een inschatting te kunnen maken of de mogelijke cash-out 2) als gevolg van frictiekosten de, voor 

de organisatie ter beschikking staande, liquide middelen overstijgt op enig moment in 2015. 

Met inachtneming van de Beleidsregels en het toetsingskader zal de TAJ op basis van een integrale 

onafhankelijke beoordeling adviseren en daarbij de uitgangspunten uit paragraaf 3 betrekken. 

5.  Indiening van de 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 om een subsidie bedoeld in artikel 2, onder a, te kunnen beoordelen dienen de 

volgende documenten bij de aanvraag gevoegd te worden: 

- Beschrijving juridische structuur (geen organigram) en korte toelichting over zeggenschap. 

- Jaarverslag 2014 inclusief jaarrekening en controleverklaring van de accountant. Indien nog 

geen controleverklaring bij de jaarrekening 2014 is gevoegd moet naast de conceptversie van 

2014 ook het jaarverslag inclusief jaarrekening en controleverklaring 2013 bijgevoegd te 

worden.  

- Recente realisatie/ prognose van de balansen en winst- en verliesrekeningen voor 2014 en 2015 

in MS Excel gesplitst in jeugd en niet jeugd en voor het deel jeugd vervolgens uitgesplitst per 

voorziening, met in totaal een zichtbare aansluiting met de jaarrekening. In de winst- en 

verliesrekening moeten de frictiekosten apart worden gepresenteerd.   

- Recente liquiditeitsprognose per maand per voorziening 2015 in MS Excel, waarbij de 

beginstand aansluit op de jaarrekening 2014. Indien er nog geen controleverklaring bij de 

jaarrekening 2014 is verstrekt moet ook de inmiddels gerealiseerde liquiditeitsprognose 2014 

toegevoegd worden.  

                                                           
2Cash out wordt 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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- Productie/cliëntaantallen per jaar per voorziening voor 2014 en de reeds gerealiseerde 

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

2015 in MS Excel.  

- Overzicht van de onvermijdbare kosten voor de continuïteit van de betreffende voorziening in 

MS Excel en gedane inspanningen om kosten te beperken. Deze onvermijdbare kosten dienen 

separaat opgenomen regels ook zichtbaar te zijn 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 onvermijdbare kosten m.b.t.  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. 

De aanvraag dient compleet te zijn. 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. 

 


