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Handreiking
M A A R T  2 0 2 2

Helaas waart Covid-19 nog steeds rond in de care in Nederland.
In 2020 heeft de NZa de brancheorganisaties gevraagd om in
samenwerking met Fizi een handreiking te schrijven; deze is in juli 2020
gepubliceerd. Ook in de compensatieregelingen voor 2021 en 2022
verwijst de NZa naar de handreiking van de brancheorganisaties en
Fizi.

Er zijn een aantal aanleidingen om de handreiking voor 2021 en 2022
te actualiseren. Als eerste hebben we de nodige ervaring opgedaan. Als
tweede zijn de (beleids)regels in 2021 enigszins veranderd én is de
verantwoording bij de Zvw helderder geworden. Als derde zien we dat
de (beleids)regels in 2022 soberder zijn geworden. We staan in deze
handreiking dan ook stil bij deze verandering en de mogelijk andere
registratie die daar het gevolg van kan zijn.

Deze handreiking is bedoeld om financiers  in de zorg en
zorgorganisaties te helpen om op een administratief eenvoudige en
toch transparante wijze de financiële impact in verband met de
coronacrisis in beeld te brengen.

De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met de
brancheorganisaties ActiZ, VGN en de Nederlandse ggz.

Dit is een publicatie van Fizi
www.fizizorgfinancials.nl

versie 1.0 

14 maart 2022
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P R A K T I S C H E  H A N D V A T T E N

We gaan er vanuit dat zorgorganisaties doorgegaan zijn met hun wijze van registreren. Zeker
voor het jaar 2021 volstaat dit in grote mate. Wat blijft staan is dat het registreren van
werkelijk alle zaken die betrekking hebben op corona sowieso niet te doen is.

Het is een handreiking en niet limitatief – dus geen vinkjeslijst. De coronacrisis is groot en de
financiële effecten zijn dan ook divers en zeer verschillend tussen zorgaanbieders. De
handreiking gaat ervan uit dat nooit een volledig en/of precies beeld gegeven kan worden van
alle mogelijke financiële consequenties bij alle zorgaanbieders. De handreiking is wel een
raamwerk waarlangs een zorgaanbieder kan bepalen hoe bepaalde kosten en omzetderving
toegerekend worden.

De bedrijfsvoering van zorgaanbieders is product-/dienstgericht in plaats van domeingericht.
Het is niet ongewoon als in een zorgteam cliënten vanuit drie of meer domein bronnen
aanwezig zijn. Bij de materiele kosten is er geen verdeling waaruit op te maken is op welk
domein dit betrekking heeft. Tegelijkertijd dient de afrekening plaats te vinden per domein.
Deze handreiking geeft praktische handvatten hoe de zorgaanbieder de omzetderving en
kosten aan domeinen kan toerekenen, zonder dat dit op cliëntniveau hoeft. Het resultaat zal
een toerekening zijn die recht doet aan het domein, zonder dat hier door de zorgaanbieder
absolute zekerheid over te geven is.
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T O E P A S S I N G  H A N D R E I K I N G

Jaar Wet Omschrijving Te vinden

2021 Wlz Beleidsregel NZa doorlopende
kosten

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_626762_22/

2021 Wlz Beleidsregel NZa meerkosten http://puc.overheid.nl/doc/PUC_626767_22/

2022 Wlz Beleidsregel NZa meerkosten http://puc.overheid.nl/doc/PUC_700476_22

2021 Zvw Beleidsregel NZa

2021 Zvw Coronaregeling ZN https://www.zn.nl/corona/documenten?
folderid=5031526401
zie brief gepubliceerd op 16-02-2022

2022 Zvw Beleidsregel NZa

2022 Zvw Coronaregeling ZN Nog niet beschikbaar

2021 Wmo Jeugdwet Corona compensatieregelingen https://vng.nl/sites/default/files/2021-
01/uitwerkingmeerkosten-
jeugdwet-en-wmo-2021-definitief.pdf

2022 Wmo Jeugdwet Regeling meerkosten

Door de NZa zijn compensatieregelingen voor de financiële consequenties van de coronacrisis gepubliceerd. Gemeenten hebben
voor het sociaal domein ook al het nodige gepubliceerd. Deze handreiking is gebaseerd op onderstaande publicaties.  
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De beleidsregels Wlz bepalen dat de berekening van de omzetderving (doorlopende kosten) en kosten (extra kosten) en de
verantwoording/verslaglegging hiervan zoveel als mogelijk steunt op deze handreiking. Een dergelijke bepaling geldt niet voor de Zvw of het
sociaal domein. Voor de Zvw en het sociaal domein is de handreiking dus enkel bedoeld als hulpmiddel en is er vanuit de regelgeving geen
verplichting om deze te volgen. Uniformiteit hierin beperkt de administratieve lasten en wordt waar mogelijk sterk aangeraden.

Voor de sector VVT is voor het jaar 2020 en 2021 sprake van een samenloop van corona met de opbouw van het kwaliteitsbudget. In de
beleidsregels Extra kosten Wlz 2020 en 2021 is bepaald dat het kwaliteitsbudget voorliggend is. Dit betekent dat alle extra personele kosten
voor zorgmedewerkers, zowel het vaste zorgpersoneel als het zorgpersoneel niet in loondienst, eerst ten laste worden gebracht van het
kwaliteitsbudget, voor zover ze werkzaam zijn voor de producten ZZP/VPT4-10. Ook het extra zorgpersoneel dat in relatie tot corona wordt
ingezet. Pas als het door het zorgkantoor toegewezen kwaliteitsbudget niet toereikend is voor de vergoeding van de extra
personele kosten van zorgmedewerkers verpleeghuiszorg, komen de resterende kosten in aanmerking voor vergoeding in het kader van de
corona beleidsregel Wlz, voor zover passend binnen de beleidsregel.

Deze handreiking borduurt voort op de handreiking 2020 die in juli 2020 gepubliceerd is. De daarin opgenomen gehanteerde
uitgangspunten en samenvatting van de denklijn zijn in ieder geval onverkort van toepassing voor het jaar 2021. Ze zijn ook voor het
overgrote deel van toepassing op het jaar 2022 met dien verstande dat niet alle corona gerelateerde kosten gecompenseerd worden
en daarmee van invloed kunnen zijn op het (genormaliseerde) resultaat.
Die uitgangspunten zijn in 2020 vertaald in een bijlage ('bijlage corona-compensatie 2020') bij de jaarrekening. Hierin presenteert de
zorgaanbieder door middel van een bestuursreflectie en een cijfermatige opstelling per domein de opbrengsten en kosten van corona, zoals
opgenomen in de jaarrekening. Zorgaanbieders worden gestimuleerd om deze bijlage ook voor het jaar 2021  in te vullen en te publiceren.
Indien en voor zover een beroep is gedaan op compensatie door het sociaal domein is dit een verplichting.
Hieronder wordt per jaar ingegaan op het bepalen van de omzetderving en meerkosten. 

NB: Deze handreiking gaat in op de verschillen en/of aanvullingen ten opzichte van de handreiking 2020. 
Tip: AAG heeft verantwoordingsmodellen voor de corona compensatieregeling ZvW 2021 opgesteld. Die zijn met name interessant als er
sprake is van ex post afrekening van meerkosten en/of covidunits, maar zijn in andere situaties ook goed te gebruiken. De modellen zijn te
bestellen bij AAG.
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2 .  D E  R E G E L I N G E N  V O O R  H E T  J A A R  2 0 2 1

Ex-post betekent dat men verwacht dat er een verantwoording op inhoud dient te komen. De werkelijke
kosten worden dan uitgevraagd.
Ex-ante betekent dat men uitgaat van een eigen berekend bedrag. Dit in de vorm van een percentage
van de omzet. Het idee hierachter is dat er geen verantwoording op inhoud hoeft plaats te vinden,
omdat de administratieve last niet opweegt tegen de onzekerheid van het bedrag dat anders door een
zorgaanbieder gedeclareerd wordt.

Covid-units worden ex-post afgerekend (ongewijzigd en loopt t/m Q1 2022 of zoveel langer als nodig);
De continuïteitsbijdrage van 83% voor eerstelijnsverblijf en Grz loopt van januari t/m december 2021
(de afspraak uit juni is dus verlengd tot eind 2021);
De (verlies)compensatieregeling voor wijkverpleging is toegankelijk voor zorgorganisaties met een omzet
boven de € 10 miljoen Zvw. Indien de Zvw minder dan 50% van de totale omzet betreft, kan gekeken
worden naar enkel het Zvw resultaat mits dat in een 'bijlage bij de jaarrekening’ inzichtelijk gemaakt kan
worden.

2.1. Handreiking omzetderving 2021
De omzetderving wordt per domein bepaald. Dit is over het algemeen goed mogelijk, omdat de
registratie van omzet al per domein wordt vastgelegd. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de
berekening per domein.

2.1.1 Handreiking omzetderving (doorlopende kosten) Wlz 2021
Er zijn door de NZA geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het jaar 2020. De werkwijze die de
zorgaanbieder met het zorgkantoor voor het jaar 2020 is overeengekomen, kan dus ook voor het jaar 2021
gebruikt worden. Aandachtspunt is nog voor welke periode je omzetderving met het zorgkantoor
overeengekomen bent en dat aan de voorwaarden zoals gesteld in de beleidsregel voldaan is.

2.1.2 Handreiking omzetderving (continuïteitsbijdrage/inhaalzorg) Zvw 2021
Bij het schrijven van de handreiking 2020 was de wijze hoe zorgverzekeraars hier mee om zou gaan, nog
niet altijd helder, los van de hoofdlijn dat er gecompenseerd zou worden.
Vandaar dat hieronder de werkwijze voor het jaar 2021 beschreven wordt.

NB: de tekst hieronder is geschreven op basis van wat recent bekend geworden is voor de sector VVT. Dit
lijkt in lijn te zijn met de sector GZ terwijl voor de GGZ zaken nog niet helder zijn of anders uitgewerkt zijn.
Daarnaast kan het zijn dat spelregels (toch) weer aangepast worden.
Raadpleeg de info van de branche verenigingen voor de laatste informatie. Voor de GGZ is het van belang
om zich voor zover nog niet gedaan aan te melden bij Gupta om als trusted third party te kunnen meedoen
met de KPUC-regeling . Voor de Zvw verwijst de beleidsregel van de NZa naar afspraken die
ziektekostenverzekeraars maken met  zorgaanbieders. Zorgverzekeraars hebben diverse regelingen
vastgesteld. In diverse sectoren zijn er regelingen gepubliceerd voor kleine (kleiner dan 10 miljoen Zvw-
omzet) en grote zorgaanbieders (groter dan 10 miljoen Zvw-omzet). Daarnaast zijn er specifieke regelingen
ontwikkeld voor de sector GGZ.

Zorgverzekeraars werken met de termen “ex-post” en “ex-ante”.

Huidig bekend gemaakte spelregels voor het jaar 2021 zijn als volgt:

Op het laatste onderdeel -(verlies)compensatie wijkverpleging-, wijkt de regeling af van de brief die in juni
door ZN is verstuurd voor de afspraken 1e helft 2021. De reikwijdte is nu beperkt tot organisaties boven de
€ 10 miljoen Zvw omzet (in plaats van € 3 miljoen). 

2.1.3. Handreiking omzetderving sociaal domein (gemeenten) 2021
 Binnen het sociaal domein zijn formulieren voor omzetgarantie en meerkosten vaak al beschikbaar gesteld.
Dit is per gemeente verschillend maar er zijn wel landelijke afspraken tussen de landelijke overheid, de VNG
en zorgbranches gemaakt. Dit wordt gefaciliteerd door het Ketenbureau.
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Personeelskosten ten behoeve van het veilig vaccineren van bewoners/cliënten/vrijwilligers.
Personeelskosten als gevolg van niet inzetbaarheid in verband met het afwachten van de uitslag van de corona-test en in verband met
quarantaine.

 Extra opleidingskosten als gevolg van uitbreiding takenpakket personeel.

Voor ziek zorgpersoneel zal de intentie zijn om deze medewerkers volledig te vervangen, maar dit zal niet altijd mogelijk zijn. Een vergelijk
van het verzuimpercentage tussen 2021 en 2019 vermenigvuldigd met de factor personeelskosten geeft hier de meerkosten, aangevuld
met de inschatting voor welk percentage de vervanging heeft plaatsgevonden. Vraag in de eigen organisatie aan relevante personen wat
een redelijk percentage voor vervanging is en leg dat vast. Kijk wel goed welk uurloon voor de personeelskosten aan de orde is.
Waarschijnlijk is dit een mix van personeel in loondienst en niet in loondienst en dit kan achterhaald worden in de eigen organisatie.
Hetzij door uitvraag of registratie bij de roosteraars. Hetzij door te kijken naar het verschil in kosten personeel niet in loondienst tussen
2021 en 2019. 
 Voor ziek niet-zorgpersoneel is vaak wel helder welke medewerkers extra in dienst gekomen zijn, dit zijn meerkosten. Denk ook aan extra
uren van eigen medewerkers, dit zijn ook meerkosten. Wellicht is het hier ook mogelijk te werken met het verschil in verzuim tussen 2021
en 2019, dat zal voor bijvoorbeeld facilitaire functies waarschijnlijk ook een goed beeld geven.
 Voor medewerkers die niet inzetbaar waren in afwachting van uitslag corona-test of quarantaine, is vaak niet een registratie aanwezig. Indien
wel een registratie (bijvoorbeeld door middel van roostercodes) aanwezig is, dan kan deze hiervoor gebruikt worden. Als geen specifieke
registratie aanwezig is, dan wordt wellicht wel bijgehouden in staatjes. Als er bijvoorbeeld per week bijgehouden is hoeveel medewerkers
niet inzetbaar waren, dan kan je een redelijke inschatting maken van de personeelskosten per jaar (gemiddeld aantal medewerkers per
week maal gemiddeld dienstverband percentage maal gemiddeld uurloon per jaar).

2.2. Handreiking meerkosten 2021
Ook hier is de systematiek verschillend per domein. Achtereenvolgend wordt dit besproken voor de Wlz, Zvw en Sociaal Domein. Waaraan te
denken en hoe te registreren is uitgewerkt bij het domein Wlz maar kan waar dit in andere domeinen gedeclareerd kan worden, ook gebruikt
worden. Daarbij geven we de tip om bestendig te werken, dus hanteer bij voorkeur de werkwijze die ook voor het jaar 2020 gebruikt is. Als
die afwijkend is van onderstaande, maar wel instemming heeft gekregen van de accountant, dan is het logisch die werkwijze waar mogelijk te
continueren. 

2.2.1 Handreiking meerkosten Wlz 2021
Bij de Wlz moet er een onderscheid gemaakt worden tussen personele kosten en materiële kosten, gesplitst naar zorgpersoneel en ander
personeel (in verband met kwaliteitskader voor de ouderenzorg).  In deze handreiking wordt een splitsing gemaakt tussen personele en
materiële kosten. De beleidsregel noemt de kosten/omstandigheden die in elk geval voor compensatie in aanmerking komen. Voor andere
kosten/omstandigheden is overeenstemming met het zorgkantoor nodig.

A. Personele meerkosten
De beleidsregel geeft (artikel 4, rubriek 1c) aan welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Ten opzichte van het jaar 2020 zijn de
volgende kosten toegevoegd: 

Ten opzichte van het jaar 2020 zijn de volgende kosten geschrapt:

Voor medewerkers die niet inzetbaar zijn in afwachting van uitslag corona-test of quarantaine kan dezelfde berekening gehanteerd worden
als voor medewerkers die ziek zijn geworden. Er kan gerekend worden met het aantal uren maal het relevante uurloon (inclusief opslag
werkgeverslasten). Uiteraard voor zover de zieke medewerkers vervangen worden, dit zal bij bijvoorbeeld overhead niet altijd het geval zijn.
Conform beleidsregel dient er vergeleken te worden met het jaar 2019. Dit geldt voor zowel zorg- als niet-zorgpersoneel. Het is zeker een
optie om dit apart  te registreren, maar dit leidt tot een verhoging van de administratieve last. Alternatieven zijn hieronder uitgewerkt.

1.

2.

3.
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Huur beademingsapparatuur (corona-gerelateerd)
Extra reiskosten personeel naar en van één van de grote vaccinatielocaties voor de COVID-19 vaccinatie, tijdens of buiten werktijd. Deze
kunnen als volgt in beeld worden gebracht:

 Logischerwijs komen niet alle reiskosten in aanmerking voor vergoeding via de meerkostenregeling corona. Alleen die reiskosten die
te maken hebben met het halen van vaccinaties door medewerkers. Voor vergoeding vanuit de meerkostenregeling is het daarom
vereist onderscheid te maken in vaccinatiereiskosten en reguliere reiskosten. Dit kan gedaan worden door het totaal aan dienstreizen
eerste kwartaal 2021 (en eventueel tweede kwartaal) te vergelijken met het totaal aan dienstreizen vierde kwartaal 2020. In de
veronderstelling dat (het grootste deel van) het verschil toe te schrijven is aan reizen van medewerkers naar vaccinatielocaties en
vanuit de gedachte dat deze twee kwartalen gezien de coronamaatregelen het meest op elkaar lijken. Er worden op die manier dus
minder privacygevoelige gegevens vastgelegd, zoals de privacywetgeving beoogt.

Kosten apothekers (inzet vaccinatie proces)
Extra kosten bedrijfsarts
Extra vervoerskosten (bijvoorbeeld veroorzaakt door lagere bezetting vervoersmiddelen, een andere invulling van de dagbesteding of
langere routes)
Extra personeelsinzet voor rondbrengen/halen voeding als gevolg van het niet gezamenlijk kunnen eten

Communicatiemiddelen, o.a. voor uitleg op de website over corona-maatregelen/bezoek
Extra entertainment/artiesten
Thuiswerk plekken/materialen voor administratie
Extra kosten met het doel om het contact tussen familie en verwanten te vergroten
Kosten in verband met uitgestelde activiteiten (licentie, opleiding)
Annulering reizen/uitstapjes
Beveiligingsapparatuur ter beveiliging leegstaande panden
Gemiste huurinkomsten vpt
Extra energiekosten
Uitbreiding ICT-capaciteit/servers
Mobiliteitsmiddelen zoals fietsen, steps
Bouwkosten als gevolg van boeteclausules
Extra kosten bedrijfsmaatschappelijk werk

Het bovenstaande zal ook invloed hebben op het stuwmeer aan vakantierechten, et cetera. Hier is een beeld van te geven door de mutatie
van de verlofuren te vergelijken met eerdere jaren. Hierbij is het wel van belang te bewaken dat dit niet leidt tot dubbele kosten ten opzichte
van reeds opgevoerde kosten. 

NB: alleen als het verzuim, inclusief niet inzetbaarheid uitslag corona-test en quarantaine hoger is dan in 2019, is er sprake van meerkosten
die gecompenseerd worden. 

B. Materiële  meerkosten
Ten opzichte van het jaar 2020 zijn de volgende kosten toegevoegd:

Ten opzichte van het jaar 2020 zijn de volgende kosten geschrapt:
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 Meerkosten van bijvoorbeeld cohortafdelingen die niet gedekt kunnen worden in de (ELV) tarieven. De
zorgaanbieder maakt de specifieke kosten hiervan inzichtelijk per domein;
 Extra kosten in verband met afstemming met ondersteuning door de GGD, bedrijfsarts, adviseur et cetera, die
normaal gesproken niet gemaakt zouden zijn. Dit kunnen eventueel ook personele kosten zijn en dienen daar dan
ondergebracht worden.
 Doorlopende kosten bij een project gericht op het behalen van efficiencyvoordelen die zonder corona niet
opgetreden zouden zijn.
 Als dagbesteding op de eigen woonlocatie plaatsvindt in plaats van op een externe locatie om verspreiding van
corona tegen te gaan, dan heeft dit financiële impact op de externe locatie als deze niet van de eigen zorgaanbieder
maar bijvoorbeeld van een onderaannemer is. Dit kunnen eventueel ook personele kosten zijn en dienen daar dan
ondergebracht worden.
 Het verstrekken van zelftesten (in het kader van preventie).
 Extra huisvestingskosten die niet redelijkerwijs zijn verdisconteerd in de nhc en nic component van het zzp.

Ex-post betekent dat men verwacht dat er een verantwoording op inhoud dient te komen. De werkelijke kosten
worden dan uitgevraagd.
Ex-ante betekent dat men uitgaat van een eigen berekend bedrag. Dit in de vorm van een percentage van de omzet.
Het idee hierachter is dat er geen verantwoording op inhoud hoeft plaats te vinden, omdat de administratieve last
niet opweegt tegen de onzekerheid van het bedrag dat anders door een zorgaanbieder gedeclareerd wordt.

Covid-units worden ex-post afgerekend (ongewijzigd en loopt t/m Q1 2022 of zoveel langer als nodig);
De meerkostenvergoeding voor organisaties boven de € 10 miljoen Zvw-omzet is een ex-post afrekening (gelijk aan
2020). Onderdeel hiervan zijn nu ook de kosten voor testen en vaccinatie alsmede de opbouw van extra verlofuren
en de inzet van extra personeel vanwege hoog verzuim door corona;
De meerkostenvergoeding voor organisaties onder de € 10 miljoen Zvw-omzet is een ex-ante (normatieve)
vergoeding, ter hoogte van ongeveer 2,7% van de omzet 2021 (met daarboven een standaard 0,3% voor
omzetderving wijkverpleging); deze is opgebouwd uit meerkostenvergoeding, extra verlof en inzet personeel en een
klein deel continuïteitsbijdrage;

Onderstaande niet-limitatieve opsomming zouden in aanvulling op bovenstaande en in afstemming met het zorgkantoor
voor vergoeding in aanmerking kunnen komen.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

2.2.2 Handreiking meerkosten Zvw 2021
Bij het schrijven van de handreiking 2020 was de wijze hoe zorgverzekeraars hier mee om zou gaan, nog niet altijd
helder, los van de hoofdlijn dat er gecompenseerd zou worden. Vandaar dat hieronder de werkwijze voor het jaar 2021
beschreven wordt.

NB: de tekst hieronder is geschreven op basis van wat recent bekend geworden is voor de sector VVT. Dit lijkt in lijn te
zijn met de sector GZ terwijl voor de GGZ zaken nog niet helder zijn of anders uitgewerkt zijn. Daarnaast kan het zijn dat
spelregels (toch) weer aangepast worden. Raadpleeg de info van de branche verenigingen voor de laatste informatie.

Voor de Zvw verwijst de beleidsregel van de NZa naar afspraken die ziektekostenverzekeraars maken met
zorgaanbieders. Zorgverzekeraars hebben diverse regelingen vastgesteld. In diverse sectoren zijn er regelingen
gepubliceerd voor kleine (kleiner dan 10 miljoen Zvw-omzet) en grote zorgaanbieders (groter dan 10 miljoen Zvw-
omzet). Daarnaast zijn er specifieke regelingen ontwikkeld voor de sector GGZ.

Zorgverzekeraars werken met de termen “ex-post” en “ex-ante”.

Bij het schrijven van deze handreiking zijn recent de spelregels voor het jaar 2021 bekend geworden. Deze zijn als volgt:

Nogmaals de tip om gebruik te maken van het model van AAG. Hierin is onder andere ook opgenomen welke kosten
voor vergoeding in aanmerking genomen worden.

2.2.3. Handreiking omzetderving sociaal domein (gemeenten) 2021
Binnen het sociaal domein zijn formulieren voor omzetgarantie en meerkosten vaak al beschikbaar gesteld. Dit is per
gemeente verschillend maar er zijn wel landelijke afspraken tussen de landelijke overheid, de VNG en zorgbranches
gemaakt. Dit wordt gefaciliteerd door het Ketenbureau . Minderkosten moeten verrekend worden met de meerkosten.
Dit is gewijzigd ten opzichte van het jaar 2020.
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3 .  D E  R E G E L I N G E N  V O O R  H E T  J A A R  2 0 2 2

3.1. Handreiking omzetderving 2022

3.1.1 Handreiking omzetderving (doorlopende kosten) Wlz 2022
Er is bij het schrijven van deze handreiking (nog) geen beleidsregel. Dat betekent dat
omzetderving onder de Wlz op dit ogenblik niet voor compensatie in aanmerking komt.

3.1.2 Handreiking omzetderving (continuïteitsbijdrage/inhaalzorg) Zvw 2022
Bij het schrijven van deze handreiking is er nauwelijks informatie bekend voor het jaar 2022.
Huidige stand van zaken is dat er geen continuïteitsbijdrage aangevraagd kan worden.
Voor Covid-units loopt de regeling nog door naar het 1e kwartaal van 2022 en kan eventueel
nog een kwartaal verlengd worden.

3.1.3. Handreiking omzetderving sociaal domein (gemeenten) 2022
De stand van zaken is bij het schrijven van deze handreiking niet bekend. Vraag de gemeente
naar de stand van zaken. Eventueel wordt een vergoeding ook hier gefaciliteerd door het
Ketenbureau . 

3.2. Handreiking meerkosten 2022
Ook hier is de systematiek verschillend per domein.
Achtereenvolgend wordt dit besproken voor de Wlz, Zvw en Sociaal Domein. Waaraan te
denken en hoe te registreren is uitgewerkt bij het domein Wlz maar kan waar dit in andere
domeinen gedeclareerd kan worden, ook gebruikt worden. Daarbij geven we de tip om
bestendig te werken, dus hanteer bij voorkeur de werkwijze die ook voor het jaar 2020 gebruikt
is. Als die afwijkend is van onderstaande, maar wel instemming heeft gekregen van de
accountant, dan is het logisch die werkwijze waar mogelijk te continueren.

3.2.1 Handreiking meerkosten Wlz 2022
De NZa heeft op 1 februari 2022 de beleidsregel   meerkosten gepubliceerd. De vergoeding van
meerkosten is in 2022 veel beperkter dan in eerdere jaren. Daarnaast geldt dat er bij de sector
VVT voor de personele meerkosten niet meer een aanvullende toetsing via het
rondrekenmodel mogelijk is door de accountant. Met name bij de sector VVT kan het daarom
nodig zijn om stil te staan bij de wijze waarop kosten tot dusver geregistreerd waren en of dat
in 2022 nog wel passend is. Overigens zou de zorgaanbieder zelf voor 2022 gebruik kunnen
maken van een “eigen” rondrekenmodel om de eigen kostenopstelling mee te vergelijken. Voor
de materiele kosten geldt, dat de systematiek gelijk is aan voorgaande jaren. Er komen echter
wel veel minder kosten voor vergoeding in aanmerking.
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Persoonlijke beschermingsmiddelen, te herleiden uit facturen. Denk hierbij onder andere aan:
Mondmaskers
 Schorten
 Handschoenen
 Beschermbrillen
 Beschermmutsen
 Handhygiëne

 Vaccinatiekosten (zowel personele als materiële meerkosten). Denk hierbij onder andere aan:
De tijd die medewerkers (of de factuur van een extern bedrijf) hebben besteed aan het (organiseren van) het vaccineren van
medewerkers, bewoners en/of vrijwilligers. Hieronder onder andere het begeleiden van cliënten naar vaccinatielocatie en het regelen
van  toestemmingsverklaringen. Denk daarbij ook aan de registratie (door overhead) en het verwerken daarvan.
Facturen van leveranciers van vaccins.
Kosten apothekers in verband met inzet vaccinatieproces.
NB: vergoeding van reiskosten is vanaf 2022 niet meer mogelijk. In 2021 was dit nog wel mogelijk.

 Inzet vervangend personeel bij hoog ziekteverzuim, voor zover deze in 2022 hoger is dan in 2019. Het gaat hier zowel om zieke
medewerkers, niet inzetbaar in afwachting van uitslag corona-test of quarantaine. Het aantal uren maal het relevante uurloon (inclusief
opslag werkgeverslasten) zijn de kosten. Uiteraard voor zover de zieke medewerkers vervangen worden, dit zal bij bijvoorbeeld overhead
niet altijd het geval zijn. Conform beleidsregel dient er vergeleken te worden met het jaar 2019. Dit geldt voor zowel zorg- als niet-
zorgpersoneel.  Het is zeker een optie om dit apart13 te registreren, maar dit leidt tot een verhoging van de administratieve last.
Alternatieven zijn hieronder uitgewerkt.

Voor ziek zorgpersoneel zal de intentie zijn om deze medewerkers volledig te vervangen, maar dit zal niet altijd mogelijk zijn. Een
vergelijk van het verzuimpercentage tussen 2022 en 2019 vermenigvuldigd met de factor personeelskosten geeft hier de meerkosten,
aangevuld met de inschatting voor welk percentage de vervanging heeft plaatsgevonden. Vraag in de eigen organisatie aan relevante
personen wat een redelijk percentage voor vervanging is en leg dat vast. Kijk wel goed welk uurloon voor de personeelskosten aan de
orde is. Waarschijnlijk is dit een mix van personeel in loondienst en niet in loondienst en dit kan achterhaald worden in de eigen
organisatie. Hetzij door uitvraag of registratie bij de roosteraars. Hetzij door te kijken naar het verschil in kosten personeel niet in
loondienst tussen 2021 en 2019.
 Voor ziek niet-zorgpersoneel is vaak wel helder welke medewerkers extra in dienst gekomen zijn, dit zijn meerkosten. Denk ook aan
extra uren van eigen medewerkers, dit zijn ook meerkosten. Wellicht is het hier ook mogelijk te werken met het verschil in verzuim
tussen 2022 en 2019, dat zal voor bijvoorbeeld facilitaire functies waarschijnlijk ook een goed beeld geven.
 Voor medewerkers die niet inzetbaar waren in afwachting van uitslag corona-test of quarantaine, is vaak niet een registratie aanwezig.
Indien wel een registratie (bijvoorbeeld door middel van roostercodes) aanwezig is, dan kan deze hiervoor gebruikt worden. Als geen
specifieke registratie aanwezig is, dan wordt wellicht wel bijgehouden in staatjes. Als er bijvoorbeeld per week bijgehouden is hoeveel
medewerkers niet inzetbaar waren, dan kan je een redelijke inschatting maken van de personeelskosten per jaar (gemiddeld aantal
medewerkers per week maal gemiddeld dienstverband percentage maal gemiddeld uurloon per jaar).

NB1: in tegenstelling tot eerdere jaren is het in dit jaar niet meer mogelijk om een aanvullende en/of afwijkende afspraak met het
zorgkantoor te maken. 
NB2: onderstaande gaat er vanuit dat er geen regeling voor omzetderving komt. Mocht die er wel komen, dan kan die regeling eventueel
invloed op onderstaande werkwijze hebben.

Omdat de beleidsregel meerkosten 2022 duidelijk anders is in vergelijking met voorgaande jaren, gaan we integraal in op de beleidsregel in
plaats van afwijkingen ten opzichte van 2021/2020 te benoemen.

Er zijn vijf soorten meerkosten die voor vergoeding in aanmerking komen. Die worden hieronder uitgewerkt en voorzien van tips hoe deze te
registreren. Dit in aanvulling op de beleidsregel.

1.

2.

3.

NB: alleen als het verzuim, inclusief niet inzetbaarheid uitslag corona-test en quarantaine hoger is dan in 2019, dan is er sprake van
meerkosten die gecompenseerd worden maar alleen voor het deel dat dit hoger is dan in 2019. Als het verzuim dus gelijk of lager is dan in
2019, dan is er geen vergoeding mogelijk.
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De personele meerkosten hiervan kunnen in beeld gebracht worden door uit de roosters voor dagbesteding te
herleiden in welke mate uitbreiding van dagbestedingsmedewerkers vereist was. Die meerkosten van deze
uitbreiding kan gekwantificeerd worden door het aantal te vermenigvuldigen met de factor personeelskosten.
Kijk wel goed welk uurloon voor de personeelskosten aan de orde is. Waarschijnlijk is dit een mix van personeel
in loondienst en niet in loondienst.
Het afstandscriterium kan ook gevolgen hebben op de vervoerskosten van/naar dagbesteding. Meer
vervoersbewegingen in verband met minder deelnemers per vervoersmiddelen leiden in veel gevallen tot hogere
vervoersfacturen. De facturen die de vervoerder stuurt moeten aansluiten bij het vervoersprotocol en
inhoudelijk gemotiveerd/navolgbaar zijn. Uit die facturen kunnen aanbieders de meerkosten dus opmaken.
Denk ook aan (huur)kosten van extra ruimtes om de afstandsnorm van 1,5 meter te kunnen waarborgen.

Kosten van de testen die aan zorgpersoneel verstrekt zijn. 

 Alle kosten die vergoed kunnen worden als gevolg van een door de zorgaanbieder afgesloten verzekering.
Bijvoorbeeld de kosten van ziekteverzuim waarvoor de zorgaanbieder een (loondoorbetalings)vergoeding
ontvangt als gevolg van een afgesloten ziekteverzuimverzekering.
Het deel van de kosten waarvoor een subsidie is aangevraagd en toegekend, bijvoorbeeld op grond van de
Stimuleringsregeling E-health Thuis of de Subsidieregeling coronabanen in de zorg (COZO).
Het deel van de kosten dat op grond van andere wet- en regelgeving of door een andere instantie wordt
vergoed, omdat de cliënt dit vanwege de gekozen leveringsvorm niet op grond van de Wlz bekostigd krijgt.
Bijvoorbeeld geneesmiddelen bij afname van een modulair pakket thuis (mpt), vpt of zzp exclusief behandeling.
Daarnaast komen de kosten van reiskosten in verband met het vaccineren niet voor vergoeding in aanmerking.
Dat was in 2021 nog wel het geval.

4. Extra kosten (vervoer naar) dagbesteding volgend uit het afstandscriterium.

5. De kosten van zelftesten voor zorgpersoneel. Denk hierbij onder andere aan:

De beleidsregel stelt als aanvulling dat de in-/uitsluiting van categorieën meerkosten kan variëren gedurende het jaar,
afhankelijk van de ontwikkelingen in de RIVM-richtlijnen en Rijksbrede maatregelen. Raadpleeg de info van de branche
verenigingen voor de laatste informatie. 

In artikel 4, lid 3 staat ook een opgave van kosten die uitgesloten zijn. Dit zijn:

Het bovenstaande zal ook invloed hebben op het stuwmeer aan vakantierechten, et cetera, met name als er sprake is
van een hoger verzuim dan in 2019. Hier is een beeld van te geven door de mutatie van de verlofuren te vergelijken met
eerdere jaren. Hierbij is het wel van belang te bewaken dat dit niet leidt tot dubbele kosten ten opzichte van reeds
opgevoerde kosten.

De NZa heeft aangekondigd dat er waarschijnlijk nog een aanpassing op de beleidsregel zal plaatsvinden, waarbij enkele
situaties en/of categorieën toegevoegd zullen worden. Afhankelijk van de impact zullen we met een aangepaste
handreiking komen. Raadpleeg de info van de NZA voor de laatste informatie.

3.2.2 Handreiking meerkosten Zvw 2022
Bij het schrijven van deze handreiking is er nauwelijks informatie bekend voor het jaar 2022. Het is niet duidelijk of er
een regeling meerkosten komt en zo wel, hoe de vergoeding eruit ziet. Voor Covid-units loopt de regeling 2021 nog door
naar het 1e kwartaal van 2022 en kan eventueel nog een kwartaal verlengd worden.

NB: het is te verwachten dat spelregels aangevuld, verhelderd en/of aangepast worden. Raadpleeg de info van de
branche verenigingen voor de laatste informatie.

3.2.4 Handreiking meerkosten sociaal domein (gemeenten) 2022
De regeling en de uitwerking ervan in geactualiseerde formats is te vinden op en via de website van het Ketenbureau 
i-sociaaldomein. Vraag bij de eigen gemeenten naar de stand van zaken hoe zij meerkosten ingediend willen hebben.
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4 .  L A A T S T E  C H E C K

Als laatste check is het van belang om het financieel resultaat te beoordelen. Dat is zeker voor
het jaar 2021 aan de orde. We adviseren om hier ook in 2022 een beoordeling op te doen.
Als het (zorg)resultaat (op organisatieniveau of per domein) aanmerkelijk positiever of
negatiever uitvalt, dan onder normale omstandigheden verwacht zou mogen worden, dan zijn
bij één of meerdere stappen van de berekening mogelijk onderdelen over het hoofd gezien. Als
het genormaliseerd (zorg)resultaat 2021 (te) negatief is, zijn er mogelijk meerkosten vergeten of
is de gederfde omzet te laag vastgesteld. Als het genormaliseerd (zorg)resultaat 2021 (te)
positief is, is mogelijk onvoldoende rekening gehouden met wegvallende kosten of is er mogelijk
sprake van dubbele bekostiging (bijvoorbeeld vergoeding voor gederfde omzet en hogere
opbrengsten in een ander domein). Zorg ook voor een aanpak die consistent is ten opzichte
van 2020.

Als het (zorg)resultaat in lijn is met wat verwacht mag worden, dan geeft de berekening een
realistisch beeld van de omzetderving en/of meerkosten. Je bent dan klaar. Overigens geldt
voor de Zvw dat deze beoordeling hetzij op instellingsniveau, hetzij op Zvw-niveau beoordeeld
mag worden. Daarbij is van belang rekening te houden met de hardheidsclausule die
zorgverzekeraars het recht geeft te hoge compensatie terug te vorderen, indien er sprake is
van een te hoog Zvw-resultaat als gevolg van overcompensatie. Om specifiek het Zvw resultaat
inzichtelijk te maken, kan gebruik gemaakt worden van de bijlage bij de jaarrekening die
ontwikkeld is om – voor organisaties boven de 10 mln Zvw omzet –  bij verlies op de Zvw
beroep te doen op de verliescompensatieregeling voor de wijkverpleging.

  Wlz Zorgkantoor, Zvw zorgverzekeraars, Ministerie van Justitie, Subsidieregeling extramurale behandeling,
Jeugdwet en Wmo gemeente.
  Wlz-zorg, Zvw-zorg, Wmo-zorg, jeugdzorg, Ministerie van Justitie.
  Intramuraal via ZZP/VPT (WLZ), ELV (Zvw etmalen), GRZ (Zvw DBC), Beschermd wonen (Wmo), logeerzorg
(Wmo). Dagbesteding via Wlz, Wmo, Zorginstituut. Uren via Wlz, Wmo, Zvw.
  https://i-sociaaldomein.nl/groups/view/5ea6369f-953a-486d-95bd-b75f014a11b9/administratieve-
enfinanciele-processen-en-verantwoording-tijdens-coronacrisis
  Verantwoordingsmodellen zijn hier te vinden https://www.aag.nl/producten/verantwoordingsmodel-
covidmeerkosten-2021/
  https://www.denederlandseggz.nl/nieuws/2020/overeenstemming-uitwerking-continuiteitsbijdrage-zvw-
enkpuc-2020
  https://i-sociaaldomein.nl/groups/view/5ea6369f-953a-486d-95bd-b75f014a11b9/administratieve-
enfinanciele-processen-en-verantwoording-tijdens-coronacrisis
  Passend binnen de privacy wetgeving
  Onder materiële kosten worden de volgende soorten kosten verstaan: kosten van voeding, hotelmatige
kosten, cliënt- en bewonersgebonden kosten, vervoerskosten, algemene kosten, terrein- en
gebouwgebonden kosten, en afschrijvingen/huur
   https://i-sociaaldomein.nl/groups/view/5ea6369f-953a-486d-95bd-b75f014a11b9/administratieve-
enfinanciele-processen-en-verantwoording-tijdens-coronacrisis
   https://i-sociaaldomein.nl/groups/view/5ea6369f-953a-486d-95bd-b75f014a11b9/administratieve-
enfinanciele-processen-en-verantwoording-tijdens-coronacrisis
   Zie de beleidsregel: http://puc.overheid.nl/doc/PUC_700476_22
   Passend binnen de privacy wetgeving
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Disclaimer
Fizi en de brancheorganisatie hebben deze handreiking opgesteld op basis van de stand van zaken op moment van
uitbrengen (versiedatum). Het document beoogt op zichzelf niet om volledig te zijn in de uitwerking van diverse
onderwerpen in de handreiking. Niettemin is de handreiking met de grootste zorg samengesteld. Aan dit document
kunnen geen rechten worden ontleend en aanvaarden Fizi en de brancheorganisaties geen aansprakelijkheid voor enige
vorm van schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van het gebruiken van deze handreiking.
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