
Regeling Meerkosten 2022 
 

In het kader van de Beleidsregel generieke prestatie meerkosten 2022 in verband met het coronavirus 

(BR/REG-22160) is de divisie Forensische Zorg/Justitiële Jeugd Inrichtingen (verder 

ForZo/JJI) tot een uitwerking gekomen van de meerkosten voor het jaar 2022. 

 

Er zal géén generieke meerkosten regeling opgesteld worden. Coronagerelateerde meerkosten 

worden in beginsel daarom niet vergoed. Enkel in geval van exceptionele- direct aantoonbare 

coronagerelateerde meerkosten (als direct gevolg van beperkende (overheids)maatregelen) die de 

continuïteit van zorg in gevaar brengen en die aantoonbaar buiten de invloedssfeer van de 

zorgaanbieder liggen. 

 

Er is in 2022 naar verwachting niet tot nauwelijks sprake (geweest) van exceptioneel hoge kosten die 

een direct gevolg zijn van corona waarop in 2021 en 2020 niet geanticipeerd had kunnen worden. 

Hierdoor zal de (toekomstige) continuïteit van (groepen van) aanbieders niet aantoonbaar in gevaar 

kunnen komen. De initiële (eenmalige) investeringen zijn in 2020 en 2021 gedaan en waren onderdeel 

van de toen geldende meerkostenregelingen. De zorgaanbieder heeft ondertussen 2 jaar de tijd gehad 

om de organisatie corona-proof in te richten en daarmee “het nieuwe werken” mogelijk te maken. 

Over de hele linie zien wij daarom geen noodzaak meer voor een generieke meerkosten regeling 2022.  

 

Indien er voor individuele zorgaanbieders mogelijk wel sprake is van een direct risico ten aanzien van 

de continuïteit als direct gevolg van corona en die aantoonbaar buiten de invloedssfeer van de 

zorgaanbieder ligt, dan dient u uiterlijk vóór 1 december contact op te nemen met met uw financieel 

adviseur of via BedrijfsvoeringForZo@dji.minjus.nl. De beslissing omtrent uw aanvraag zal vanaf 

januari door ForZo/JJI kenbaar worden gemaakt in een brief. 

Indien er in 2022 wel nieuwe overheidsmaatregelen tegen corona komen die nageleefd dienen te 

worden, behoudt ForZo/JJI zich het recht voor deze regeling mogelijk (deels) te herzien. 

 

Uitgangspunten Meerkosten 

Indien een zorgaanbieder gebruik wil maken van de exceptionele uitzondering zal de aanvraag door 

ForZo/JJI op maat beoordeeld worden. Hierdoor zal de zorgaanbieder in ieder geval moeten voldoen 

aan de “Regeling generieke prestatie meerkosten 2022 in verband met het coronavirus - NR 2222” en 

rekening moeten houden met de volgende uitgangspunten. 



• De te vergoeden kosten blijven beperkt tot extra inzet zorgpersoneel wegens uitzonderlijk 

hoog ziekteverzuim a.g.v. Covid 19, hierdoor aangeschafte coronazelftests, specifieke corona-

beschermingsmiddelen, extra schoonmaakkosten en kosten extra (nieuwe) cohort ruimte.  

• Aantoonbaarheid vanuit de zorgaanbieder waarom de coronagerelateerde uitgaven 

uitzonderlijk zijn en de bedrijfsvoering/continuïteit van de zorgaanbieder/geleverde zorg in 

gevaar brengen. 

• De meerkosten 2022 dienen aantoonbaar coronagerelateerd te zijn (tijdens een 

coronauitbraak of in een periode waarin verplichte coronagerelateerde overheidsmaatregelen 

van kracht waren) en voorzien van een goede cijfermatige en tekstuele toelichting (dus 

hoogover benaderingen en vergelijkingen met 2019 (of andere jaren) worden niet 

gehonoreerd). Ook dient de zorgaanbieder aan te tonen dat het vervangend personeel niet als 

gevolg van openstaande vacatures wordt ingezet.  

• Er wordt rekening gehouden met het “nieuwe werken”. De kosten moeten betrekking hebben 

op factoren die aantoonbaar buiten de invloedssfeer van de zorgaanbieder liggen waarbij de 

zorgaanbieder moet aantonen dat hier niet eerder op geanticipeerd had kunnen worden; 

• De coronagerelateerde kosten dienen aantoonbaar direct toewijsbaar te zijn aan de 

forensische zorg. Een verdeelsleutel o.b.v. enkel omzet is niet meer toegestaan. De bewijslast 

ligt hierbij uitdrukkelijk bij de zorgaanbieder. 

 


