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Beste jeugdhulpaanbieder,  
  
Om te voorkomen dat zorgaanbieders financiële problemen krijgen als gevolg van de 
wereldwijde COVID-19 pandemie zijn landelijk afspraken gemaakt over de vergoeding van 
eventuele meerkosten1 noodzakelijk gemaakt moeten worden om de gewenste zorg te kunnen 
blijven continueren die voldoet aan de RIVM-richtlijnen. De regio West Brabant Oost 
(WBO) heeft eerder een continuïteitsregeling opgesteld die nu wordt aangevuld met een 
regeling voor het compenseren van gemaakte meerkosten. Wij willen u alvast in de gelegenheid 
stellen de declaratie(s) hiervan bij ons in te dienen. In deze brief informeren wij u over de 
voorwaarden en werkwijze.   
  
Wat zijn meerkosten?  
De meerkosten betreffen alleen de directe extra kosten die u maakt in de periode waarin de 
coronamaatregelen gelden. Bij het schrijven van deze brief is dat de periode 1 maart 2020 tot  
1 januari 2021. De kosten zijn het gevolg van de uitvoering van de RIVM 
richtlijnen en worden onder reguliere omstandigheden niet gemaakt. Deze kosten mogen niet 
op een andere wijze zijn gecompenseerd zoals via omzetgarantie en of Stimuleringsregeling 
eHealth Thuis. Meerkosten dienen aantoonbaar te zijn en doen zich pas voor wanneer dit niet 
binnen de reguliere overeenkomst met de regio WBO kan worden opgevangen. 

 

Voorbeelden van meerkosten zijn: 

- 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. 

- Extra huur van locaties om 1,5 meter afstand te organiseren. 

- Extra inhuur personeel vanwege ziekte bestaand personeel of vanwege extra 
werkzaamheden als gevolg van coronamaatregelen. 

- Beschikbaarstelling quarantaineopvang.  

 
  
 
 

 
1 Landelijke afspraken vergoeding eventuele meerkosten: 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-06/uitwerking-meerkosten-jeugdwet-en-wmo-vng-en-
rijk2c-versie-2-juni-2020.pdf 
 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-06/uitwerking-meerkosten-jeugdwet-en-wmo-vng-en-rijk2c-versie-2-juni-2020.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-06/uitwerking-meerkosten-jeugdwet-en-wmo-vng-en-rijk2c-versie-2-juni-2020.pdf


 
 

Voor de meerkosten die niet eenduidig toe te rekenen zijn aan een jeugdige uit de regio WBO 
geldt dat eerst beoordeeld moet worden onder welke wettelijke kader(s) de kosten zijn 
gemaakt (betreft het Jeugdhulp, Wmo etc.), waarna op basis van uw omzetverhouding per 
opdrachtgever het aandeel van de regio WBO berekend wordt.  
  
Hoe en wanneer kunt u meerkosten declareren?  
In de bijlage bij deze brief vindt u het declaratieformulier in Excel dat is ontwikkeld door het i-
Sociaal Domein. Wij verzoeken u dit formulier in te vullen indien u meerkosten bij ons wilt 
declareren en eventuele meerkosten in bulk in twee keer bij ons in te dienen: 
  

- Tranche 1 over de periode 1 maart 2020 tot en met september 2020, in te dienen voor 
1 december 2020. 

- Tranche 2 over de periode 1 oktober  2020 tot en met december 2020, in te dienen 
voor 1 februari 2021. 
 

U kunt per overeenkomst volstaan met één formulier voor onze regio en u dient het 
formulier, voorzien van de nodige bewijsvoering (facturen, bonnetjes, afschriften, etc.) te sturen 
aan jeugdhulp@breda.nl  o.v.v. “declaratie 2020 meerkosten Corona  i.v.m. RIVM 
richtlijnen”. Wij vragen u om de bijlage zowel in Excel als in Pdf aan te leveren. In de Pdf 
versie dient het tabblad ‘regeling’ ondertekend te zijn door iemand die tekeningsbevoegd is en 
de overige tabbladen dienen daarbij geparafeerd te zijn door dezelfde persoon.     
  
Afhandeling aanvraag en verantwoording. 
U ontvangt van ons binnen twee weken na ontvangst van uw aanvraag een bevestiging of wij 
uw aanvraag in behandeling kunnen nemen omdat deze duidelijk en volledig is ingevuld 
en is voorzien van de nodige bewijsvoering, of dat wij nog aanvullende informatie of 
bewijsvoering van u nodig hebben. Wij streven ernaar u voor tranche 1 uiterlijk 15 januari 
2021 en voor tranche 2 uiterlijk 15 maart 2021 te infomeren of uw aanvraag voldoet aan de 
gestelde voorwaarden en of wij tot betaling overgaan.  
 
Voor de verantwoording van uw ingediende declaraties via het format aanvraag 
meerkosten volgen wij de landelijke verantwoordings- en controlevereisten. 
Mochten hier landelijk nog bepalingen voor komen, dan zullen wij onze vereisten daarop 
aanpassen. Om de vergoeding rechtmatig te verstrekken dient u in de komende 
maand(en) een akkoord te geven op een addendum voor de regelingen Corona op 
uw overeenkomst Jeugdhulp met de regio WBO. Zodra duidelijk is hoe dit vormgegeven 
wordt informeren wij u hierover.   
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Tot slot  
Alle regelingen zijn goeddeels ingericht op basis van vertrouwen, want we hebben elkaar nodig 
om samen door deze periode heen te komen. We verwachten dat u integer en verstandig 
omgaat met de geboden financiële regelingen. Dat u geen onnodig en/of dubbel beroep doet op 
deze of andere regionale en landelijke regelingen en dat u alléén kosten die betrekking hebben 
op jeugdigen uit onze regio bij ons in rekening brengt.  
  
Wij vertrouwen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd, maar mocht u nog vragen 
hebben dan kunt u ons bereiken via jeugdhulp@breda.nl.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens regio WBO, 
 
  
 
 
C.I. Koffeman 
Directeur  
 

 

 
 


