Coronacrisis: financiële duidelijkheid jeugdzorg1 en maatschappelijke ondersteuning
De coronacrisis vraagt veel van ons allemaal. De eerste prioriteit van de overheid is om het
coronavirus maximaal te controleren, kwetsbare mensen te beschermen en goede zorg te verlenen
voor diegenen die dit nodig hebben. Het is een uitzonderlijke tijd, die vraagt om uitzonderlijke
maatregelen, en in het bijzonder een uiterste inspanning van zorgorganisaties en professionals.
Het Rijk en VNG zien dat professionals kijken naar alternatieve vormen om inwoners te
ondersteunen, indien de beperkingen die het RIVM heeft geadviseerd de reguliere werkwijze in de
weg staat. Deze uiterste inspanning moedigen we ten zeerste aan, maar kunnen we enkel vragen
wanneer we zorgaanbieders maximaal comfort bieden met betrekking tot de financiële gevolgen
van de pandemie, zodat professionals kunnen doen wat nodig is. Gevolgen enerzijds doordat
zorgaanbieders met hogere en andere kosten worden geconfronteerd, anderzijds omdat vormen
van zorg geen doorgang kunnen vinden. Vanzelfsprekend zal ook het Rijk doen wat nodig is en het
extra budgettaire beslag van de noodzakelijke maatregelen inpassen in het Rijksbrede beeld.
In het verlengde hiervan vinden het Rijk en de VNG het van groot belang dat zorgaanbieders en
professionals in het sociaal domein in deze uitzonderlijke tijden hun werk kunnen voortzetten.
Allereerst op de reguliere wijze waar mogelijk, maar desnoods met creativiteit en op alternatieve
wijze waar nodig. We hebben alle professionals nodig in deze bijzondere tijd, op hun huidige
functie dan wel op plaatsen waar zij het meest nodig zijn. Omwille van de continuïteit van zorg
voor cliënten en patiënten tijdens coronamaatregelen én voor continuïteit van het stelsel nadien
nemen we maatregelen, teneinde cliënten op grond van de Jeugdwet en de Wmo blijvend hulp en
ondersteuning te kunnen blijven bieden. We zien dat veel gemeenten en aanbieders daar nu al
afspraken over maken.
Het Rijk doet daarom, in afstemming met de VNG, een zeer dringend beroep op gemeenten om
hun aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke
ondersteuning financieel zekerheid en ruimte te bieden, van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni
2020.2 Aanbieders hebben dat nodig om in deze fase van de crisis continuïteit van zorg en
ondersteuning te kunnen garanderen en professionals in te zetten daar waar ze het nu het meest
nodig is. Ook blijft zo voldoende capaciteit beschikbaar voor toekomstige jeugdzorg en
ondersteuning.


De verlening van zorg en ondersteuning leidt soms tot meerkosten als gevolg van de
coronacrisis, in het bijzonder door het volgen van de richtlijnen van het RIVM. De meerkosten
die direct voortkomen uit het volgen van deze maatregelen zullen vergoed worden. Het is van
belang deze meerkosten op een eenvoudige manier in beeld te brengen. Het Rijk zal
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Onder jeugdzorg wordt verstaand jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Gemeenten hebben de wettelijke opdracht om de continuïteit van zorg en ondersteuning, onder alle
omstandigheden - dus nu ook ten tijde van de coronacrisis – te waarborgen. We zien gelukkig dat veel
gemeenten al in overleg zijn met hun aanbieders om dit in de praktijk ook vorm te geven. Mocht blijken dat
gemeenten dit niet of in onvoldoende mate doen en er in dit opzicht sprake is van taakverwaarlozing, dan zal
het instrumentarium van interbestuurlijk toezicht worden ingezet.
2

gemeenten compenseren voor de meerkosten die zij aan hun aanbieders betalen t.b.v. de
extra maatregelen vanwege corona.


Professionals zullen de komende tijd door de coronacrisis op een andere manier zorg verlenen
of op een andere plek werkzaam zijn omdat dat nodig is. Dit vraagt om ruimte en soepelheid
in de verantwoording. Het Rijk is bereid dit te ondersteunen, waar dat nodig en mogelijk is.



Door vraaguitval of verminderde inzetbaarheid van personeel (door verhoogd ziekteverzuim)
zal de omvang van zorg en ondersteuning tijdelijk feitelijk afwijken van de normale situatie.
Het is nu van belang dat de financiering van de omzet onverminderd plaatsvindt, zoals die
contractueel overeengekomen was dan wel een zo goed mogelijke inschatting daarvan. Met als
doel acute liquiditeitsproblemen te voorkomen en de gevolgen van de corona-crisis voor de
financiële positie in 2020 van deze zorgaanbieders te neutraliseren.3 Van zorgaanbieders wordt
verwacht dat zij zich inspannen om de professionele inzet zo goed mogelijk te benutten
(binnen hun organisatie dan wel op andere plaatsen waar de acute behoeften bestaat), en
daarmee de eventuele omzetdaling te beperken. Gemeenten zullen dat bevorderen door
daarover actief in gesprek te gaan met de aanbieders. Voor de zomer gaan Rijk en gemeenten
in gesprek over de compensatiemogelijkheden van de effecten die optreden na afloop van de
coronacrisis. Dan gaat het om de per saldo extra uitgaven over het geheel van 2020 voor
zover die gerelateerd kunnen worden aan een evident uitstel van noodzakelijke zorg. Hierbij
wordt ook rekening gehouden met wat onder de gebruikelijke omzet kan worden gerealiseerd.



Bovenstaande afspraken vormen een aanvulling op de bestaande afspraken die zorgaanbieders
met gemeenten hebben. Daar staat tegenover dat de zorgaanbieders hun organisatie en
personeel, binnen de mogelijkheden, maximaal inzetten voor andere acute noden.

Het Rijk zal in overleg met VNG, branches en accountants van zowel gemeenten als aanbieders
nader uitwerken hoe bovenstaande uitzonderlijke situaties zich kunnen vertalen naar zo veel
mogelijk rechtmatige uitgaven, met aandacht voor minimalisering van de daarmee gemoeide
administratieve lasten.
In de kabinetsbrief van 17 maart roept het kabinet aanbieders die worden geconfronteerd met
liquiditeits- en andere financiële problemen op daarover in overleg te treden met hun reguliere
financiers: zorgverzekeraars (Zorgverzekeringswet), zorgkantoren (Wet langdurige zorg) en
gemeenten (Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning), voordat zij een beroep hoeven te
doen op het vangnet van Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van
Werkgelegenheid (NOW). In de (contractuele) relatie met de relevante financier(s) kan de
problematiek het best integraal worden bezien en de mogelijkheden doelmatig benut; van de
algemene regelingen zal enkel in laatste instantie gebruik worden gemaakt.
Het kabinet gaat op basis van voorliggende afspraken met de VNG in gesprek om deze nader uit te
werken en in te vullen. Met de zorgverzekeraars wil het Rijk zo spoedig mogelijk tot vergelijkbare,
passende afspraken komen. Dit in aanvulling op de afspraken uit de brieven die Zorgverzekeraars

Overigens kunnen aanbieders van cruciale jeugdzorg die in liquiditeitsproblemen komen, ook gebruik maken
van de subsidieregeling ‘continuïteit cruciale jeugdzorg’ en zich melden bij de Jeugdautoriteit.
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Nederland op 17 maart 2020 (aan de zorgaanbieders in de basisinfrastructuur en (tijdelijke)
verpleeghuiszorg) en 23 maart 2020 (aan alle zorgaanbieders in de Wet langdurige zorg) reeds
heeft gestuurd.
Persoonsgebonden budget
Ook zorgaanbieders die zorg leveren die gefinancierd wordt middels pgb’s nemen een belangrijke
positie in het gemeentelijke zorglandschap en worden ook getroffen door de huidige crisis. De
meerkosten die voor gecontracteerde aanbieders vergoed zal worden, zal ook vergoed worden
voor pgb-zorgaanbieders. Voor de betalingen via het trekkingsrecht van de Sociale
Verzekeringsbank en een uitwerking voor de formele en informele zorg, volgt een nadere
uitwerking. Uitgangspunt hierbij is dat gemeenten extra budget storten voor budgethouders,
indien de situatie dat vereist.
Nadere uitwerking
Ter uitwerking van bovenstaande afspraken zullen op korte termijn in overleg tussen Rijk en
gemeenten de volgende onderwerpen met voorrang worden opgepakt:


de wijze waarop het Rijk genoemde meerkosten, voorvloeiend uit de adviezen van het RIVM,
compenseert van gemeenten;



handreikingen op welke wijze, binnen de verschillende bekostigingsmethoden, gemeenten en
aanbieders financiering tot initieel 1 juni 2020 vorm kunnen geven;



overleg met branches en accountants over de rechtmatigheid van uitgaven in de
verantwoording;



de doorwerking van bovenstaande afspraken voor pgb-houders, zodat deze op vergelijkbare
wijze worden behandeld.

Rijk en gemeenten blijven in gesprek om tijdig te bepalen of en zo ja maatregelen in welke vorm
na 1 juni 2020 gecontinueerd worden. Dit is mede afhankelijk van hoe de coronacrisis zich
ontwikkelt.

