
 
 

 

Onderwerp: declaratieregeling meerkosten corona 2021 regio WBO 
Bijlage: 
1. Uitwerking meerkostenregeling Corona 2021 
2.Handreiking meerkostenregeling Corona 2021 
3. Format aanvraag meerkosten 
 
 
Beste jeugdhulpaanbieder, 
 
Helaas is de wereldwijde COVID-19/corona pandemie nog steeds niet ten einde. U zult hier nog dagelijks 
de gevolgen van ondervinden. Wij zien dat jeugdhulpaanbieders in onze Regio er alles aan doen om de 
hulp te blijven bieden die nodig is. Hier willen wij dan ook onze enorme waardering voor uitspreken.  
 
Om u tegemoet te komen in de directe meerkosten1 die u heeft gemaakt in verband met de Corona-
maatregelen, zijn in 2020 landelijke afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn in iets aangepaste vorm 
verlengd voor 2021 (zie bijlage 1 bij deze brief). In deze brief informeren wij u over de belangrijkste 
wijzigingen ten opzichte van 2020 en de wijze waarop u de gemaakte kosten in 2021 bij ons kunt 
declareren.  

 
Wijzigingen in de regeling meerkosten 2021 ten opzichte van 2020 
De te verrekenen minderkosten zijn expliciet gemaakt. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de 
vergoeding van meerkosten door vaccinatie van medewerkers in de gehandicaptenzorg en Wmo-
ondersteuning voor dementerende ouderen. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft voor 2021 een 
technische handreiking gemaakt met een werkwijze hoe gemeenten en aanbieders de meerkosten 
berekenen en verrekenen (zie bijlage 2). Op basis van bovengenoemde wijzigingen is ook het 
declaratieformat aangepast ten opzichte van de versie van 2020 (bijlage 3). 
 
Beoordeling meerkosten 
Uit de declaraties in 2020 bleek dat het begrip ‘meer’kosten soms multi-interpretabel is. Op voorhand 
willen we daarom, op basis van de ervaringen van vorig jaar, een aantal zaken benoemen. Zo hopen we 
te voorkomen dat u effort steekt in het in beeld brengen van kosten die niet voor vergoeding in 
aanmerkingen komen.  

• Voor personele kosten geldt dat geen sprake is van ‘meer’kosten indien er afspraken zijn gemaakt 
over ‘tijd voor tijd’ (bijvoorbeeld wanneer de medewerker op een andere moment extra vrije uren 
op mag nemen). We vergoeden personele kosten alleen indien er sprake is van kosten die 
daadwerkelijk aantoonbaar extra zijn gemaakt, bijvoorbeeld voor inhuur ter vervanging van ziekte. 
Hiervoor ontvangen we bij de declaratie dan ook graag gelijk de nodige bewijsvoering. Denk aan 
facturen van betreffende inhuur en de motivatie waarom. 

• Kosten voor thuiswerk en/of werkplekinrichting, zoals laptops, luchtventilatiesystemen etc. vallen 
onder overheadkosten,  omdat zij na de pandemie ook nog gebruikt kunnen worden.  Deze kosten 
komen daarom niet in aanmerking voor vergoeding.  

 
1 Kosten die u extra moet maken om zorg te kunnen blijven continueren die voldoet aan de RIVM-richtlijnen 



 
 

 

• Kosten voor geschenken en/of beloningen aan medewerkers komen niet voor vergoeding in 
aanmerking.  

 
Van belang is het voor ons dat u meerkosten altijd inzichtelijk maakt en onderbouwt per kostenpost. Als 
u een aanvraag indient, wilt u er dan voor zorgen dat de beoordeling van meerkosten mogelijk is door 
alle stukken mee te sturen? 
 
Hoe en wanneer kunt u meerkosten declareren? 
In de bijlage van 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 januari 2021 tot en met 31 augustus 2021, in te dienen voor 1 oktober 

2021; 

- Tranche 2 over de periode 1 september 2021 tot en met 31 december 2021, in te dienen voor 1 

februari 2022 
 
Indien de landelijke ontwikkelingen rondom het coronavirus aanleiding geven tot eerdere beëindiging 
kan de looptijd van de meerkostenregeling aangepast worden. 
 

U kunt per overeenkomst2 volstaan met één formulier voor Regio WBO en u dient het formulier, 
voorzien van de nodige bewijsvoering (facturen, bonnetjes, afschriften, etc.) en motivatie te sturen naar 
jeugdhulp@breda.nl  o.v.v. “declaratie 2021 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. Dit hangt bijvoorbeeld af van het  duidelijke en volledig 
ingevulde formulier die 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 1 december 2021 en 
voor tranche 2 uiterlijk 15 maart 2022 te informeren of uw aanvraag voldoet aan de gestelde 
voorwaarden en of wij tot betaling overgaan. Zodra we overeenstemming hebben over het te betalen 
bedrag ontvangt u van ons een vaststellingbrief.  
 
Voor de verantwoording van uw ingediende declaraties via het format aanvraag meerkosten volgen wij 
de landelijke verantwoordings- en controlevereisten. Mochten hier landelijk nog veranderingen in 
komen, dan zullen wij onze vereisten hierop 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 Regio WBO. Zodra duidelijk is hoe dit vormgegeven wordt, 
informeren wij u hierover.  
 
 

 

2 Dus een aparte declaratie voor jeugdhulp, Wmo hulp-in-natura, Beschermd Wonen en/of Maatschappelijke Opvang. 
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Tot slot 
Alle regelingen zijn 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. Mocht u nog vragen hebben, stel 
deze gerust via jeugdhulp@breda.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
C.I. Koffeman 
Directeur  
 
 

b.a.


