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Vereniging Gehanicaptenzorg Nederland 
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Datum 27 maart 2020 

Onderwerp Financiële steunpakket n.a.v. Coronavirus 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

De gevolgen van het coronavirus raken ook de forensische zorgsector. Ik heb dan 

ook veel begrip voor de moeilijke tijden die ook de forensische zorginstellingen, 

en de medewerkers in het bijzonder, nu meemaken. Ik waardeer hun inzet en 

besef me dat deze ook, of misschien wel juist, in deze tijden essentieel is. Middels 

deze brief informeer ik op welke wijze ik de zorgaanbieders tegemoet kan komen 

in deze periode, zodat de continuïteit van zorg geborgd blijft en de medewerkers 

veilig en verantwoord hun belangrijke werk kunnen blijven doen. 

 

De aanbieders van forensische zorg worden als gevolg van de coronacrisis 

geconfronteerd met hogere kosten bijvoorbeeld door maatregelen om het 

personeel en de patiënten te beschermen en door extra inzet van ingehuurd 

personeel om zieke medewerkers te vervangen. Daarnaast is er sprake van 

onvolledige personele bezetting en zorgverlening, hetgeen in de systematiek van 

prestatiebekostiging leidt tot teruglopende inkomsten. 

 

De Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (DForZo/JJI) vindt het 

belangrijk dat de forensische zorgaanbieders zich in deze periode maximaal 

kunnen richten op het leveren van de noodzakelijke en veilige zorg, waarbij 

financiële en administratieve belemmeringen zoveel mogelijk moeten worden 

weggenomen. 

De maatregelen die geboden worden zijn van tijdelijke aard en zijn bedoeld voor 

het op korte termijn oplossen van knelpunten in de uitvoering.  

 

In afstemming met het ministerie van VWS wordt voor de volgende onderwerpen 

(financiële) duidelijkheid verschaft voor de forensische zorginstellingen: 
  

 

Divisie Forensische Zorg en 

Justitiële Jeugdinrichtingen 

Specialistisch Inkoop Centrum 
  

Turfmarkt 147 

2511 DP  Den Haag 

Postbus 30132 

2500 GC  Den Haag 

www.dji.nl 
  

Contactpersoon 

W.Gordeau 
  

  

Ons kenmerk 

2873213 
  

Bij beantwoording de datum en 

ons kenmerk vermelden. Wilt u 

slechts één zaak in uw brief 

behandelen. 
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 Divisie Forensische Zorg 
en Justitiële 

Jeugdinrichtingen 

Specialistisch Inkoop 
Centrum

  

 

Datum 

27 maart 2020 
 

Ons kenmerk 

2873213 

 

 

 

1. Financiering van extra kosten 

Extra kosten die optreden als gevolg van de coronacrisis worden buiten de 

reguliere bekostigingssystematiek om vergoed. Het gaat bijvoorbeeld om kosten 

als gevolg van beschermingsmaatregelen.  

 

2. Het op peil houden van de liquiditeit 

Aan forensische zorgaanbieders wordt de mogelijkheid geboden een (extra) 

voorschot aan te vragen.  

 

3. Compensatie van omzetderving 

Indien forensische zorgaanbieders te maken hebben met een significante daling 

van de omzet als gevolg van de coronacrisis worden zij hiervoor gecompenseerd. 

Dit is van belang om de continuïteit van forensische zorg op de korte én de lange 

termijn te kunnen borgen. DJI vertrouwt erop dat zorgaanbieders doorlopend 

verkennen hoe zij een eventuele omzetdaling kunnen beperken, en daarmee de 

professionele inzet zo goed mogelijk kunnen benutten, binnen hun organisatie 

dan wel op andere plaatsen waar de acute behoeften bestaan.  

 

4. Een tijdelijke versoepeling van de verantwoording 

ForZo/JJI zal voor zover nodig zo soepel mogelijk omgaan met regelgeving en 

termijnen die een belemmerend effect kunnen hebben op de continuïteit van de 

zorg in deze periode. De rechtmatigheid van de gedeclareerde zorg en de bij 

maatregel 1 genoemde extra kosten dient echter wel door ForZo/JJI vastgesteld 

te kunnen worden.  

 

Aan de nadere uitwerking van bovenstaande maatregelen wordt momenteel 

gewerkt. Waar nodig zal daarover contact worden opgenomen met de betrokken 

brancheorganisaties. Deze afspraken gelden in ieder geval tot 1 juni 2020.  

 

Forensische zorgaanbieders kunnen een beroep doen op bovenstaande specifieke 

steunmaatregelen om de continuïteit van de zorg zoveel mogelijk te borgen. 

Hierdoor zal geen beroep worden gedaan op het noodpakket dat geldt voor 

ondernemingen. 

 

Hoogachtend, 

De Minister voor Rechtsbescherming, 

Namens deze, 

 

 
 

G.V.M. van Gemert 

Divisiedirecteur Forensische Zorg en  

Justitiële Jeugdinrichtingen 
  

 

 


