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Geachte partner in het Sociaal Domein, 

 

Op 3 juli jl. ontving u een brief over de financiële afspraken met gecontracteerde aanbieders Jeugdhulp en 

Wmo in de regio Amersfoort vanwege Corona. In deze vervolgbrief geven wij informatie over de wijze 

waarop u een aanvraag kunt indienen voor vergoeding van meerkosten. Voor de volledigheid hebben wij 

nogmaals de samenvatting van de afspraken op meerkosten in de bijlage opgenomen. 

De Regio Amersfoort is uw contractpartner voor de gemeente Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Soest, 

Leusden, Eemnes (alleen Jeugdwet) en Woudenberg, Nijkerk (alleen OMNV) en Veenendaal (alleen 

OMNV). Toch zult u de meerkosten moeten verantwoorden op de gemeente waar deze betrekking op 

hebben (zie ook invulinstructie voor het ‘format meerkosten’). De meerkosten die worden verantwoord 

moeten voldoen aan de Regeling Meerkosten Jeugdwet en Wmo.  

 

Aanvragen vergoeding meerkosten 

 U kunt uw meerkosten voor de regio Amersfoort via één factuur indienen. Wel moet u daarbij: 

o in de factuur een specificatie van het bedrag per gemeente opnemen. 

o per gemeente een aparte bijlage (zie het ‘format meerkosten’) indienen. 

 Op de factuur vermeldt u “meerkosten Corona”. 

 Voor het aanvragen van een vergoeding van de meerkosten gebruikt u verplicht het ‘format 

meerkosten’ van de website (zie link). 

 Per kwartaal dient u een factuur in. De laatste keer dat u uiterlijk een factuur in kunt dienen is op 15 

januari 2021. 

 U stuurt uw factuur naar factuur@amersfoort.nl. 

 De kosten betreffen geen kosten voor ondersteuning of zorg. Dit betekent dat bepaalde kosten wel 

of niet btw belast zijn. U moet dit aangeven op het formulier. 

 Alleen volledig ingevulde formats worden in behandeling genomen. 

 

 

 

 

 

https://www.amersfoort.nl/zorg-en-ondersteuning/to-1/inkoop-zorg-en-ondersteuning-sociaal-domein.htm
mailto:factuur@amersfoort.nl
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Meer informatie en vragen 

Indien u vragen heeft, kunt u onze FAQ op de website raadplegen. Antwoorden op vragen van u over de 

vergoeding van de meerkosten zullen in de FAQ worden opgenomen. Wij verzoeken u eerst de FAQ te 

raadplegen alvorens u contact met ons zoekt. Als uw vraag niet (afdoende) beantwoord is, kunt u contact 

opnemen met uw accountmanager of een mail sturen aan sociaaldomein@amersfoort.nl. 

Op de website van iedere afzonderlijke gemeente waarvoor u werkt, vindt u actuele informatie over de 

lokale maatregelen en de aangepaste dienstverlening van bijvoorbeeld sociale (wijk) teams als gevolg van 

Corona. 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Amersfoort, 

namens dezen, 

 

 

 

 

 

H. Kuipers 

afdelingsmanager Samen Leven 

 

 

 

 

 
Bijlage(n) 
Omschrijving meerkosten 
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Bijlage 1: Omschrijving meerkosten  

Opmerkingen vooraf 

1. Deze uitwerking is gebaseerd op ‘Uitwerking Meerkosten Jeugdwet en WMO – VNG en Rijk, versie 2 

juni 2020’. Alleen de informatie, die relevant is voor de zorgaanbieders, is op deze site weergegeven  

2. Deze uitwerking is een richtinggevende uitwerking van de bestuurlijke afspraken tussen Rijk en VNG 

op het onderdeel meerkosten. 

3. Deze uitwerking gaat over het onderdeel meerkosten, niet over continuïteit van financiering, de 

uitgestelde vraag of de rechtmatigheid van alternatieve levering en continuïteit van financiering. Deze 

onderwerpen worden parallel en in samenhang uitgewerkt en zijn deels al gepubliceerd. Samenhang 

tussen de verschillende uitwerkingen is evident noodzakelijk ter voorkoming van dubbele financiering. 

Financiële afspraken over garanties zijn ten tijde van de coronacrisis noodzakelijk, maar enkel houdbaar 

wanneer dit geen van de betrokken partijen financieel voordeel oplevert. 

4. In deze uitwerking wordt de samenhang met de al gepubliceerde uitwerking continuïteit van 

financiering Jeugdwet en WMO beschreven. 

5. Deze uitwerking geldt in ieder geval tot en met 31 december 

Wat verstaan we onder meerkosten? 

Onder meerkosten verstaan wij: 

 extra kosten die een zorgaanbieder maakt gedurende de door het Rijk afgekondigde periode dat de 

coronamaatregelen gelden. 

 extra kosten die duidelijk het gevolg zijn van de coronamaatregelen van het Rijk, in het bijzonder het 

volgen van de richtlijnen van het RIVM. 

 extra kosten die onder reguliere omstandigheden niet gemaakt hoefden te worden. 

 extra kosten die noodzakelijk zijn om de gewenste zorg te kunnen blijven continueren die voldoen aan 

de RIVM-richtlijnen. 

 extra kosten en die niet al op andere wijze zijn gecompenseerd, bijvoorbeeld via de doorfinanciering 

van 100% van de omzet of via de Stimuleringsregeling eHealth Thuis. 

Over welke periode gaat dit? 

Het gaat om de periode 1 maart 2020 t/m 31 december 2020.  

Is er een overzicht van wat meerkosten zijn? 

Er is geen limitatieve lijst met meerkosten. Daarvoor is de ontwikkeling van de coronacrisis te 

onvoorspelbaar. Aanbieders kunnen genoodzaakt worden steeds andersoortige Meerkosten te maken. 

Bovendien kent het sociaal domein een grote diversiteit aan zorg en ondersteuningsvormen. Per vorm en 

per aanbieder kunnen de noodzakelijke meerkosten anders zijn. Een limitatieve lijst beperkt aanbieders en 

gemeenten om passende oplossingen te bieden. 

Zijn er duidelijke voorbeelden te noemen van meerkosten? 

Bij meerkosten dient altijd een direct verband te kunnen worden gelegd tussen de corona-maatregelen en de 

richtlijnen van het RIVM. 

 

U kunt denken aan: 

 Beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen. 

 (Bij verblijfszorg) extra inzet van medisch personeel voor de beoordeling van ziekteverschijnselen of 

voor de verzorging van cliënten die in quarantaine zijn. 
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 Extra huur van locaties om de 1,5 meter afstand te organiseren. 

 Extra inhuur personeel vanwege verminderde inzetbaarheid van bestaand personeel als gevolg van de 

coronamaatregelen (richtlijn: thuisblijven bij lichte klachten) of juist vanwege extra werkzaamheden als 

gevolg van de coronamaatregelen.* 

 Beschikbaarstelling van quarantaineopvang. 

 Vormen van alternatieve zorgverlening die hogere kosten dan reguliere zorg met zich meebrengen. 

Daarbij is het uitgangspunt dat in beginsel het doorbetalen van de omzet de ruimte biedt om zorg op 

alternatieve wijze vorm te geven. Enkel indien er extra kosten zijn die niet gedekt kunnen worden uit 

de reguliere omzet, kan er sprake zijn van Meerkosten.* 

* Zie de criteria die hieronder staan uitgewerkt. 

Er zijn zaken die niet onder meerkosten vallen, omdat deze te indirect of in andere afspraken zijn of worden 

meegenomen. Kosten die niet onder meerkosten vallen zijn bijvoorbeeld:  

 Hogere overheadkosten van aanbieders. 

 Vergoeding van niet-geleverde zorg (valt onder continuïteit van financiering). 

 Alternatieve levering van zorg (valt onder continuïteit van financiering). 

 Uitgestelde vraag van noodzakelijke zorg (valt onder effecten na corona). 

 Een hogere vraag naar zorg of maatschappelijke voorzieningen die niet een direct gevolg is van de 

coronamaatregelen. 

Welke criteria zijn er om iets als meerkosten aan te merken en als zodanig te declareren? 

Er zijn vier algemene criteria: 

1. De meerkosten moeten een duidelijk gevolg zijn van de coronamaatregelen van het Rijk en/of RIVM-

richtlijnen en zouden onder reguliere omstandigheden niet zijn gemaakt. 

2. De zorgaanbieder is bij het maken van meerkosten doelmatig te werk gegaan en de kosten moeten niet 

al op een andere wijze gecompenseerd zijn. Dat betekent dat het gaat om kosten die een aanbieder 

maakt, bovenop de door de gemeenten betaalde omzetgarantie. Zie hiervoor de uitwerking van 

continuïteit financiering. Als voorbeeld: een aanbieder zal logischerwijs eerst vrij beschikbaar eigen 

personeel moeten inzetten, of personeel van een andere aanbieder met omzetgarantie moeten lenen, 

alvorens uit te wijken naar extern personeel. 

3. De meerkosten moeten aantoonbaar zijn; de gemaakte kosten moeten kunnen worden onderbouwd. Dit 

kan bijvoorbeeld via een specifieke factuur (in het geval van materiële kosten of bij inhuur van extra 

personeel, beide i.v.m. coronamaatregelen) of een aangepaste arbeidsovereenkomst (in het geval van 

urenuitbreiding boven de bestaande urenomvang i.v.m. coronamaatregelen). Bij meerkosten dient er 

sprake te zijn van een facturering/declaratie/vastlegging door de zorgaanbieder per gemeente. Ook kan 

een gemeente aanvullende documentatie vragen van een zorgaanbieder. 

4. Naast doelmatigheid geldt ook het uitgangspunt van proportionaliteit en exclusiviteit. Proportionaliteit 

impliceert bijvoorbeeld dat extra ruimte creëren niet gelijkstaat aan een grootscheepse en luxe 

verbouwing van de ruimte. Exclusiviteit dat meerkosten (vanzelfsprekend) slechts via één maatregel 

kunnen worden gedeclareerd. Zorgorganisaties kunnen bijvoorbeeld niet meerkosten én via de 

omzetgarantie én via de afspraken op meerkosten vergoed krijgen. 

Het is mogelijk dat bij aanbieders achteraf een toets plaatsvindt aan de hand van bovenstaande criteria (zie 

ook rechtmatigheid). 

Wat is de relatie met minderkosten die aanbieders maken? 

Wanneer er sprake is van minderkosten bij aanbieders worden deze in mindering gebracht op de door te 

betalen omzet (zie afspraken continuïteit van financiering). Dit om te voorkomen dat omzet wordt 

gecompenseerd waar als gevolg van de coronacrisis geen kosten tegenover staan. 
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Heeft de redeneerlijn ook betrekking op jeugdbescherming en jeugdreclassering? 

Ja, ze heeft ook betrekking op jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

Hoe wordt verkeerde toepassing van regels tegengegaan? 

Zoals ook bij de uitwerking van de afspraken over continuïteit zorgfinanciering zijn de afspraken alleen 

houdbaar als dit geen van de betrokken partijen financieel voordeel oplevert. Uitgangspunt is het 

vertrouwen op de juiste toepassing van regels. De exacte wijze van verantwoording wordt nog nader 

uitgewerkt. Als achteraf blijkt dat er te veel of onjuist is gedeclareerd, zal dit worden teruggevorderd. Te 

allen tijde dient dubbele financiering via enerzijds de omzetgarantie en anderzijds de Meerkosten te worden 

tegengegaan. 

Valt no-show ook onder de meerkosten? 

Het ontbreken van inkomsten als gevolg van een hoger no-show percentage valt niet onder extra kosten in 

het kader van de afspraken op meerkosten. De bedrijfsvoering zal voortaan afgestemd moeten worden op 

het nieuwe normaal waarbij door de richtlijnen van het RIVM soms minder zorg en begeleiding op locatie 

kan worden geboden.    

 

 

 

 

 

 


