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Geachte heer/mevrouw,
In het kader van de Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband
met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20157) is de divisie
Forensische Zorg/Justitiële Jeugd Inrichtingen (verder ForZo/JJI) in samenwerking
met de Nederlandse GGZ, Valente, VGN en het Leger des Heils tot een uitwerking
gekomen. De uitwerking van de Meerkosten wordt in deze brief nader toegelicht.

Bij beantwoording de
datum en ons
kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één
zaak in uw brief
behandelen.

Inleiding
ForZo/JJI heeft gekozen voor een uitwerking van de meerkosten die zoveel
mogelijk aansluit met de overige regelingen (ZN, VNG) voor de vergoeding van de
meerkosten. Deze uitwerking geldt voor alle forensische zorgaanbieders. Hierbij
wordt geen onderscheid gemaakt tussen zorgtypen.
Meerkosten betreffen de directe extra kosten:
•
die een zorgaanbieder maakt als direct gevolg van de uitbraak van het Covid19 (Corona virus) gedurende de door het Rijk afgekondigde periode dat de
coronamaatregelen gelden.
•
die duidelijk het gevolg zijn van de coronamaatregelen van het Rijk en de
veiligheidsregio’s. In het bijzonder het volgen van de richtlijnen van het RIVM
(directe relatie).
•
die onder reguliere omstandigheden niet gemaakt hoefden te worden.
•
die noodzakelijk zijn om de gewenste zorg te kunnen blijven continueren
binnen de voorgeschreven RIVM-richtlijnen.
•
en die niet al op andere wijze zijn opgenomen in de tarieven die zijn afgeven
door de NZa voor 2020 (als nu bekend onder TB/REG-20630-02).
•
Zie ook de Handreikinguitgangspunten Fizi in verband met registratie Corona
impact.

Uitgangspunten/proces meerkosten
•
De zorgaanbieder bepaalt op basis van de opgenomen omzet in jaarrekening
2019 of 2020 (inclusief continuïteitsbijdrage) de verhouding in percentage
tussen DJI (Forensische Zorg) en de eventuele overige financiers met
betrekking tot zorg gerelateerde omzet (waaronder ook subsidies).
•
De zorgaanbieder registreert de totale meerkosten, op basis van de hierboven
opgenomen criteria van de uitbraak van Covid-19 separaat in de financiële
Pagina 1 van 3

•

•

•

•
•

administratie en draagt zorg voor de adequate onderbouwing waaruit tevens
de directie relatie met Covid-19 blijkt.
In de jaarrekening 2020 neemt de zorgaanbieder een aparte
bijlage/hoofdstuk op waarin alle kosten die direct gerelateerd zijn aan de
maatregelen met betrekking tot Covid-19 inzichtelijk zijn alsmede de
definitieve omzetverhouding in percentage tussen de diverse financiers.
Tussentijds, uiterlijk per 15 december 2020, geeft de ZA een eerste
(globale) prognose van het deel van de meerkosten wat in rekening gebracht
gaat worden aan ForZo/JJI (conform hetgeen onder 1e bullit).
Tegelijkertijd met de opgave OHW/ANG (alleen ANG bij ZZP/EP
zorgaanbieders) per 15-02-2021 geeft de zorgaanbieder aan DJI een
definitieve prognose welke meerkosten zijn gemaakt en welk percentage
hiervoor in rekening zal worden gebracht bij DJI. (DJI heeft dit nodig voor het
opstellen van de eigen interne verantwoording).
DJI kan vragen naar een onderbouwing, met name inzake personeelskosten
en eventuele gebouwelijke aanpassingen.
DJI zal, onder voorbehoud van bovenstaande, in het controleprotocol voor
2020 opnemen dat de accountant toetst op de juistheid van de toegepaste
omzetverhouding (financiers) en de directe relatie tussen de opgenomen
meerkosten en de Covid-19 uitbraak.
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Aandachtspunten uitwerking meerkosten
•
Van belang bij de meerkosten vanuit de optiek van rechtmatigheid is een
goede vastlegging (apart inzichtelijk in de financiële administratie van de
instelling ) en onderbouwing (bijvoorbeeld bewijs van levering of een
berekening van de extra personeelskosten) van de in rekening gebrachte
kosten bij de Divisie ForZo/JJI.
•
Er mag geen financieel voordeel voor de ZA uit deze regeling voortvloeien.
•
Dubbel financiering dient te worden tegengegaan door de zorgaanbieder.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De Minister voor Rechtsbescherming,
namens deze,

W.A. Boogaard
Divisiedirecteur Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen
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Bijlage 1 Te vergoeden kosten
Onderstaande kosten komen voor vergoeding in aanmerking. Voor andere kosten
geldt dat voldaan moet worden aan de criteria zoals geformuleerd op pagina 1
van deze brief.

Personele kosten
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Personele kosten als gevolg van extra inzet en verzuim
Extra inzet flexkrachten (inclusief hogere sociale lasten)
Extra inzet in gebouwen (gastheren en -vrouwen)
Personeel beschikbaar voor coronazorg voor zover niet elders inzetbaar
Niet opgenomen verlofdagen
Materiele kosten
Vastgoedkosten voor extra (geïsoleerde) capaciteit of leegstand in bestaande capaciteit
Persoonlijke beschermingsmiddelen & thermometers
Aanpassing van ruimtes (1,5meter, spatschermen, markeringen)en thuiswerkplekken
ICT kosten samenhangend met de uitvoering digitale behandelingen
kosten bij intrekken verloven en uitbetalen verlofrechten en LFB-rechten
Personele en materiele kosten
Extra schoonmaakkosten (inhuur schoonmaak, personele kosten, schoonmaakmiddelen)
Logistieke kosten voor distributie PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen)
Kosten van teststraat coronavirus
Communicatiekosten (bv. drukwerk) intern en extern over zorgverlening tijdens corona
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