
Regeling meerkosten en continuïteitsbijdrage 2021  
 

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 Inrichtingen (verder 

ForZo/JJI) in samenwerking met de Nederlandse GGZ, Valente en VGN tot een uitwerking gekomen 

van de meerkosten en continuïteitsbijdrage voor het jaar 2021.  

In 2020 is er in een korte tijd een regeling voor 2020 tot stand gekomen. Met de ervaring vanuit de 

regeling voor het jaar 2020 willen bovengenoemde partijen een aanvulling/aanscherping doen op de 

regeling voor het jaar 2020 en Fizi handleiding. Het doel is om het proces voor de zorgaanbieders en 

de uitvoering hiervan simpeler en sneller te maken. De regeling is bedoeld om eventuele 

omzetderving door corona en gemaakte extra kosten met betrekking tot corona te vergoeden. 

Mocht een partij onredelijk benadeeld of bevoordeeld worden door deze regeling, dan gaan 

ForZo/JJI en de betrokken zorgaanbieders hierover in gesprek.  

Onderstaande bepalingen zijn een aanvulling of aanscherping op de bestaande regelingen. De andere 

geldende regelingen zijn:  

1. Beleidsregel ‘continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-

2 virus (BR/REG-20157)’. 

2. Brief ‘uitwerking meerkosten FZ (i.v.m. Covid-19)’ en ‘uitwerking continuïteitsbijdrage FZ (i.v.m. 

Covid-19)’. 

3. Handreiking ‘uitgangspunten Fizi in verband met registratie Corona impact’. 

 

In onderstaande tijdlijn zijn de belangrijkste data uit deze uitwerking opgenomen.  

 

 

Continuïteitsbijdrage 

Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het corona virus, de testsnelheid en het 

vaccinatieprogramma zal er voor het jaar 2021 geen algemene regeling voor een 

continuïteitsbijdrage zijn voor zorgaanbieders van forensische zorg. In plaats van een algemene 

regeling biedt ForZo/JJI maatwerk aan voor zorgaanbieders bij wie er in 2021 sprake was van een 

voor de instelling significante materiële omzetdaling, veroorzaakt door corona.  

  



De regeling voor 2021 vindt als volgt plaats: 

1. Zorgaanbieders die aanspraak willen maken op een continuiteitsbijdrage voor 2021 melden dit 

bij voorkeur voor 5 november 2021, of zo snel als mogelijk, bij de betreffende financieel adviseur 

van ForZo/JJI. Aanvragen kunnen uiterlijk tot 31 december 2021 worden ingediend. De 

zorgaanbieder geeft in een inhoudelijke onderbouwing aan waarom zij aanspraak willen maken 

op een continuïteitsbijdrage voor 2021, waarin wordt aangetoond dat de verwachte omzetdaling 

door corona wordt veroorzaakt.  

2. De zorgaanbieder dient in de aangeleverde inhoudelijke onderbouwing in voldoende mate aan te 

tonen dat de omzetdaling is veroorzaakt door corona. In deze onderbouwing dient in ieder geval 

het omzetverloop van de afgelopen 3 jaar opgenomen te worden en een vergelijking tussen de 

corona en niet corona situatie die de omzetdaling en/of daling in bezetting aantoont. 

Waar nodig zal ForZo/JJI aanvullende vragen stellen of in gesprek gaan met de zorgaanbieder. 

Indien ForZo/JJI en de zorgaanbieder tot de conclusie komen dat de omzetdaling is veroorzaakt 

door corona, dan wordt de referentieomzet 2021 vastgesteld.  

3. Om de referentieomzet 2021 te berekenen wordt de referentieomzet 2020 geïndexeerd met de 

tarieven van 2021. Hierbij wordt de vastgestelde referentieomzet 2020 gebruikt, waardoor 

doorgevoerde aanpassingen uit 2020 worden meegenomen in 2021. Als na overleg tussen 

ForZo/JJI en de zorgaanbieder blijkt dat dit niet passend is voor een zorgaanbieder, dan kan een 

andere referentieperiode worden gebruikt om de referentieomzet 2021 te berekenen. 

Afgewikkelde bezwaren zullen niet opnieuw in behandeling genomen worden.  

4. Na 1 mei 2022 zal de hoogte van de continuïteitsbijdrage worden bepaald door het verschil 

tussen de referentieomzet 2021 en de werkelijke omzet 2021 te berekenen. Mocht de werkelijke 

omzet lager zijn dan de referentieomzet, dan zal de continuïteitsbijdrage worden bepaald. De 

continuïteitsbijdrage bedraagt 92,5% van het verschil tussen de referentieomzet 2021 en de 

werkelijke omzet 2021. Er volgt geen vergoeding indien de werkelijke omzet 2021 hoger is dan 

de referentieomzet 2021.  

a. Als ForZo/JJI constateert dat er sprake is van niet-corona-gerelateerde omzetdaling, dan 

zal ForZo/JJI de continuïteitsbijdrage hiervoor corrigeren. Voorbeelden van oorzaken van 

niet-corona-gerelateerde omzetdaling zijn (niet limitatief): sluiting van een locatie, 

omzetdaling die voor 1 maart 2020 al ingezet is, wijzigingen in capaciteit of zorgaanbod 

en aanpassingen in wet- en regelgeving die een omzetdaling veroorzaken.    

5. De continuïteitsbijdrage 2021 wordt, net als in 2020, per perceel berekend. Dit betreft de 

percelen DBBC Klinisch, DBBC Ambulant, TBS (DBBC + ZZP) en ZZP/EP. Deze percelen worden 

voor de berekening van de continuïteitsbijdrage niet verder uitgesplitst.  

 

Aandachtspunten continuïteitsbijdrage 

- Mocht er in 2021 een uitbreiding van de capaciteit bij een zorgaanbieder zijn geweest, dan zal dit 

worden meegenomen in het berekenen van de referentieomzet als er na 1-3-2020 een formeel 

schriftelijk verzoek tot uitbreiding van capaciteit van ForZo/JJI aan de zorgaanbieder is 

verzonden. 

- ForZo/JJI zal, als de impact hiertoe aanleiding geeft, lopende fraudeonderzoeken of materiële 

controles eerst afronden voordat ForZo/JJI overgaat tot een afwikkeling van de 

continuïteitsbijdrage.   

- Zorgaanbieders die in 2021 een afbouwcontract of geen contract hebben met ForZo/JJI komen 

niet in aanmerking voor een continuïteitsbijdrage 2021.  



Meerkosten 

Indien een zorgaanbieder in 2021 meerkosten heeft gemaakt met betrekking tot corona, dan kunnen 

deze kosten (middels een format) worden ingediend bij ForZo/JJI. ForZo/JJI continueert in grote 

lijnen de regeling meerkosten van het jaar 2020 (zie “Beleidsregel continuïteitsbijdrage en 

meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20157)”). Om het aantal 

vragen na het indienen van de meerkosten te minimaliseren, zijn er in deze brief een aantal 

aanvullingen en aanscherpingen op de bestaande regeling en het Fizi document uitgewerkt. Deze 

uitwerking geldt voor alle forensische zorgaanbieders.  

Het indienen van de meerkosten 2021 gaat als volgt: 

1. Uiterlijk op 5 november 2021 geven zorgaanbieders een voorlopig totaalbedrag meerkosten 

(aandeel ForZo/JJI) op bij de betreffende financieel adviseur van ForZo/JJI. 

2. Het format voor het opgeven van de meerkosten 2021 zal beschikbaar worden gesteld aan de 

zorgaanbieder door ForZo/JJI zodra er een voorlopige opgave is gedaan door de zorgaanbieder.  

3. Uiterlijk op 15 februari 2022 geven zorgaanbieders hun meerkosten zo compleet mogelijk op 

middels het format.  

4. Zorgaanbieders hebben tot 1 mei 2022 de tijd om de meerkosten definitief te maken. 

5. ForZo/JJI zal de opgegeven meerkosten beoordelen en waar nodig aanvullende onderbouwing 

opvragen bij de zorgaanbieder. 

 

Uitgangspunten meerkosten 

- De kosten moeten direct te relateren zijn aan corona. 

- De zorgaanbieder bepaalt op basis van de omzet in de jaarrekening 2020 of 2021 (inclusief 

continuïteitsbijdrage) de verdeelsleutel (in percentage) door te kijken naar de verhouding tussen 

ForZo/JJI (Forensische Zorg) en de eventuele overige financiers met betrekking tot zorg 

gerelateerde omzet (waaronder ook subsidies).  

- Zorgaanbieders kunnen kosten opgeven in een van de volgende categorieën:  

 

 

Personele kosten 

Categorie  Aanvullingen 2021 

Extra inhuur personeel 

of 

schoonmaakpersoneel 

> ForZo/JJI zal maatwerk afspraken maken over de vergoeding voor de 

extra inzet of extra inhuur van personeel met de zorgaanbieders die in 

2020 een vergoeding hebben ontvangen voor ‘niet opgenomen 

vakantiedagen ^t.o.v. voorgaand jaar’. Dit om dubbele vergoeding te 

voorkomen.  

Extra kosten i.v.m. 

vitaliteit, opleiding en 

ondersteuning 

personeel 

Giften voor medewerkers worden niet vergoed.  

Overig niet 

bovengenoemde 

personele kosten  

- 

 

  



Materiële kosten 

Categorie  Aanvullingen 2021 

Extra persoonlijke 

beschermingsmiddelen 

- 

Extra preventiekosten 

en diagnostiekkosten 

> Vaccinatie kosten worden niet vergoed, aangezien vergoeding hiervan 

via VWS loopt.   

 

> Corona teststraten en corona testen worden niet vergoed. Corona 

testen voor cliënten die klinisch zijn opgenomen en geen mogelijkheid 

hebben om een GGD-testlocatie te bezoeken worden wel vergoed.   

Huur extra (nieuwe) 

ruimte, extra kosten om 

ruimtes corona 

preventief te maken 

- 

Extra verpleeg-, genees- 

en hulpmiddelen 

- 

Extra was kosten en 

schoonmaakkosten 

- 

Extra voedingskosten  - 

Extra ICT kosten  > De aanschaf van hardware die tijdens corona nodig is om het primaire 

zorgproces te continueren wordt deels vergoed: van deze kosten wordt 

1/3e  van de aanschafprijs vergoed, uitgaande van een afschrijftermijn 

van 3 jaar. Dit geldt voor hardware die in 2020 voor 1/3e is vergoed 

door ForZo/JJI en voor hardware waar in 2021 nieuw in is geïnvesteerd. 

Leasekosten van hardware worden volledig vergoed. 

 

> De aanschaf van software en licenties die nodig zijn vanwege corona 

om het primaire zorgproces te continueren worden vergoed. 

 

> Extra telefonie kosten vanwege corona worden vergoed wanneer dit 

nodig is om het primaire zorgproces te continueren.   

Overig niet 

bovengenoemde 

materiële kosten  

Extra accountantskosten worden niet vergoed. 

 

 

 

- Als de zorgaanbieder ervoor kiest om quarantaine plaatsen in te richten op bestaande capaciteit, 

dan kunnen het vastgoed en personele meerkosten die gemaakt zijn worden opgegeven als 

meerkosten. De omzetdaling vanwege het vrijhouden van deze capaciteit wordt uitgesloten in 

een eventuele continuïteitsbijdrage.  

- Alle vormen van voorlopige kosten (zoals PM-posten of ingeschatte posten) komen niet in 

aanmerking voor een vergoeding.  

- Voor alle opgegeven kosten geldt dat de vergoeding plaatsvindt op basis van de onderbouwing 

van de zorgaanbieder en de beoordeling hiervan door ForZo/JJI. De informatie in dit document 

over welke kosten wel en niet vergoed worden is dus niet limitatief.  

Aandachtspunten opgave meerkosten  

- De meerkosten opgave zal alleen worden behandeld als deze volledig en juist is ingevuld, 

inclusief ondertekening door bevoegd bestuur, omzetverdeling en een toelichting.  



- De zorgaanbieder geeft in de toelichting voor iedere post in hoofdlijnen aan waar de kosten voor 

gemaakt zijn. Bij de ‘overige’ posten en de post ‘ICT kosten’ moeten de verschillende kosten 

binnen de post worden uitgesplitst en toegelicht.  

- Het samenvoegen van posten binnen het format of het opgeven van meerkosten uit 2020 is niet 

toegestaan.  

- Opgaven waarin het format is aangepast of waarbij een eigen format is gebruikt worden niet 

behandeld.  


