
   
 

Vraag & antwoord Financiële informatiebijeenkomst 2021 Q1 

 

 

Op 9 februari vond de financiële informatiebijeenkomst plaats met de 

mogelijkheid om via de chat vragen te stellen. Deze vragen zijn grotendeels 

mondeling tijdens de bijeenkomst beantwoord. Hieronder volgt voor de 

volledigheid per agendapunt een overzicht van alle gestelde vragen inclusief 

antwoord. 

 

De onderwerpen op de agenda: 

1. Zorgprestatiemodel 
2. FiZZa 
3. Materiële controle 
4. Horizontaal Toezicht 

 

Zorgprestatiemodel 

1. Waarom wordt deze verrekening van hard afgesloten DBBC’s 
toegepast? Verwacht DJI daar zo'n groot effect van? Dit zorgt 
namelijk weer voor onzekerheid bij de jaarafsluiting van 2021. 

Het verzoek om een vorm van verrekening toe te passen kwam uit het 

forensisch zorgveld. Het is onzeker op dit moment wat de exacte impact 

van de overgang van het hard afsluiten van de DBBC’s zal zijn. Op 

macroniveau verwacht DJI een beperkte impact, maar op het niveau van 

de zorgaanbieder zijn grotere variaties denkbaar door bijvoorbeeld een 

groot aantal DBBC’s dat eind van het jaar start. Om te voorkomen dat dit 

voor zorgaanbieders tot grote verschillen leidt is gekozen voor deze 

manier van verrekenen. 

2. Ivm planning jaarrekening zorgaanbieders 2021: wat is verwachte 
planning opgave te verrekenen post minuuttarief door DJI? 

Het is mogelijk voor ForZo/JJI om het gemiddelde minuuttarief 2018-2020 

te berekenen nadat de eindverantwoording DBBC’s voor 2020 is 

vastgesteld (zomer 2021). Vervolgens kan ook het gemiddelde 

minuuttarief voor de zorgaanbieder worden bepaald. Op deze manier is 

het referentie minuuttarief eind van de zomer al duidelijk, zodat de 

zorgaanbieder dit kan gebruiken voor het bepalen van de impact voor de 

hard afgesloten DBBC’s. 

3. In hoeverre is maatwerk mogelijk bij het terugvorderen van het 

voor te financieren bedrag? Het is nog helemaal niet duidelijk of de 

softwareleveranciers wel op tijd klaar zijn om de facturatie 
mogelijk te maken. 

ForZo/JJI wil het voor te financieren bedrag (DBBC) los zien van het 

eventuele vangnet voor het Zorgprestatiemodel. De datum van 1 mei 

2022 is gekozen om zorgaanbieders meer ruimte te geven om het voor te 

financieren bedrag te betalen. Los hiervan kan een vangnet worden 

afgesproken indien de overgang in het begin van 2022 leidt tot problemen. 

Hoe dit verder ingeregeld zal worden zal komende maanden duidelijker 

worden. Houd daarom de Nieuwsflits in de gaten. 
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4. Dus in 2022 dient een accountantsverklaring te komen bij de 
productieverantwoording 31-12-21 en een accountantsverklaring 
bij de afwikkeling van het ANG per 31-12-21? Of wordt dit 1 
accountantsverklaring? 

Er wordt geen extra accountantsverklaring gevraagd. ForZ/JJI zal de 

komende periode bekijken of en zo ja op welke wijze het huidige 

accountantsprotocol DBBC hierop dient te worden aangepast.  

5. Moeten we straks bij ZPM nog steeds per kwartaal verantwoorden? 

Doordat het Zorgprestatiemodel de mogelijkheid biedt om zelfs per dag te 

factureren is daar in principe geen noodzaak toe. ForZo/JJI zal de 

komende periode zich ook beraden over de wijze waarop de forensische 

zorgaanbieders vanaf 2022 zich moeten gaan verantwoorden. De regels 

voor de nieuwe wijze van verantwoorden vanaf 2022 worden in de nieuwe 

aanbestedingsprocedure opgenomen. 

 

 

FiZZa 

6. Hoe zie je dat je klaar bent met verantwoorden via vecozo. Dat 

alles goed is gegaan in Fizza. 

In FiZZa zal een statusbericht verschijnen binnen de zaak. Dit 

statusbericht heeft hetzelfde afzender referentienummer als de 

verantwoording die u heeft ingediend via het berichtenverkeer. Het 

statusbericht krijgt de definitie “OK” of “NOK” (niet OK) voor zowel de 

inhoudelijke controles als de plausibiliteitscontrole (laatste enkel van 

toepassing voor DBBC verantwoording). Wanneer een statusbericht 

inhoudelijke “OK” krijgt dan is het verantwoorden via het berichtenverkeer 

(voorlopig) afgerond. Uw financieel adviseur zal dan de omzetrapportage 

gaan publiceren. 

7. In FiZZa staat bij ‘home’ bij mij ‘You're caught up. Nice job!’, maar 
bij te doen staat dat ik de FZ nog moet indienen. Wat behoor ik te 
doen? FZ 811 is ingediend. 

Wanneer in de zaak zelf (dus niet het home scherm) nog de melding staat 

dat u een verantwoording via het berichtenverkeer conform de vektis 

FZ811/812 standaard dient aan te leveren, dan betekent dit dat uw 

ingediende verantwoording óf niet is ontvangen door DJI óf hij is nog niet 

goedgekeurd. U kunt deze informatie achterhalen in VECOZO door te 

controleren of u een FZ812 (retourbericht) heeft ontvangen en deze 

inhoudelijke door te nemen om vast te stellen of er foutcodes in dit 

retourbericht zitten voor de onderliggende plaatsingsbesluiten. Zolang u 

geen goedgekeurd retourbericht heeft ontvangen, dan moet u blijven 

verantwoorden totdat u wel een goedgekeurde verantwoording heeft 

ingediend. Zie hiervoor ook de handleiding “Handleiding verantwoording 

forensische zorg via berichtenverkeer v2”. 

8. Ontvangen we automatisch bericht uit FiZZa als er nieuwe 
berichten zijn? 

Nee, u ontvangt geen bericht van FiZZa wanneer u een goedgekeurde of 

afgekeurde verantwoording heeft ingediend. Dit kunt u vaststellen aan de 

hand van het retourbericht (FZ812). 

 

https://www.forensischezorg.nl/files/handleiding_verantwoording_forensische_zorg_via_berichtenverkeer_v2.docx
https://www.forensischezorg.nl/files/handleiding_verantwoording_forensische_zorg_via_berichtenverkeer_v2.docx
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9. Hoe lang duurt het gemiddeld tussen een goedgekeurde 
aanlevering en een signaalrapportage? 

Uw financieel adviseur kan u hier meer over vertellen. Op dit moment 

worden de eerder gecommuniceerde deadlines in acht genomen. Dat wil 

zeggen dat DJI goedgekeurde verantwoording zal voorzien van een 

signaalrapportage. Op 1 februari en op 16 februari zullen 

signaalrapportage worden gedeeld (alsmede omzetrapportages) voor 

goedgekeurde verantwoordingen die in de tussenliggende periode zijn 

ontvangen. 

 

 

Materiële controle 

10. In hoeverre gaat ForzoDJI deze controles zelf uitvoeren en in 
hoeverre gaat zij steunen op de controle die een externe 
accountant al doet bij een zorgaanbieder? 

In de visie van de divisie ForZo/JJI is de belangrijkste voorwaarde voor het 

betaalbaar houden van de Forensische Zorg het tegengaan van 

ondoelmatige zorg en onrechtmatige declaraties. Het is derhalve van 

essentieel belang dat de divisie ForZo/JJI kwalitatief goede en doelmatige 

zorg inkoopt en vervolgens ook zelf controleert of de door zorgaanbieders 

geleverde prestaties en gedeclareerde zorg rechtmatig en doelmatig heeft 

plaatsgevonden. Hiervoor maakt ForZo/JJI gebruik van de volgende 

controleprocessen; 

- Formele controle 

- Materiële controle 

- Accountantscontrole en reviews 

- Fraudeonderzoek (indien van toepassing) 

 

ForZo/JJI steunt waar mogelijk op de controle van de externe accountant. 

De externe accountant voert de controle uit op basis van het 

accountantsprotocol en kijkt tot op bepaalde hoogte naar de 

rechtmatigheid van de declaratie. De grootste beperking hierbij is dat de 

externe accountants geen uitspraken kunnen doen over doelmatigheid en 

hierin voorziet het accountantsprotocol ook niet. De scope van de 

materiële controle is veel ruimer en geeft tevens de mogelijkheid om, 

naast de rechtmatigheid, ook de kwaliteit en doelmatigheid van de 

gedeclareerde zorg te beoordelen. 

11. Wat is de planning van de materiële controles bij de 

zorgaanbieders? Wordt in de planning ook rekening gehouden met 
de planning van de werkzaamheden voor de jaarrekening? 

ForZo/JJI houdt waar mogelijk rekening met de jaarplanning van de 

zorgaanbieder. De betrokken zorgaanbieders worden hier tijdig over 

geïnformeerd en het inplannen van de materiële controle zal in 

samenspraak met de zorgaanbieder plaatsvinden. 

12. Indien de VOV inzet ondanks Corona wel aan de norm voldoet 
dient tocht het formulier te worden ingevuld/ingezonden? 

De zorgaanbieder hoeft geen acties te ondernemen als de VOV-normen 

voor het jaar 2020 zijn behaald. Zie voor meer informatie de Nieuwsflits 

van 1 februari 2021 en op de website www.forensischezorg.nl  

 

http://www.forensischezorg.nl/
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Horizontaal Toezicht 

13. In hoeverre wordt er onderscheid gemaakt tussen aanbieders in de 

DBBC-hoek en de ZZP-hoek in het aangaan van een relatie voor 
Horizontaal Toezicht? 

Er wordt in principe geen onderscheid gemaakt in het soort zorg dat wordt 

geboden voor het aangaan van een HT relatie, maar er wordt met name 

gekeken naar de totale omvang van de forensische zorg en of een 

organisatie intern klaar is om met HT aan de slag te gaan. Daarbij is 

Horizontaal Toezicht maatwerk en kan er reden zijn om in overleg en 

gemotiveerd van de grens (van minimaal € 10 miljoen FZ omzet) af te 

wijken. Vanaf najaar 2021 zal ForZo/JJI, afhankelijk van de lopende pilot 

trajecten en uitkomsten van de werkgroep HT, in overleg nieuwe HT 

trajecten met FZ aanbieders opstarten. Dit gaat dan om aanbieders die in 

2022 over willen naar HT en dan per 2023 verantwoorden door middel van 

HT. FZ zorgaanbieders die binnen de afbakening van HT vallen kunnen zelf 

in 2021 al starten met de voorbereidingen voor HT (kijkend naar het 

instapmodel, uitwerken processen), in combinatie met de 

verantwoordinguitgangspunten van het Zorgprestatiemodel. 

 


