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Geachte heer, mevrouw,  
 
In 2020 hebben zorgverzekeraars voor ggz-aanbieders met een omzet lager dan € 10 mln en zonder  
verblijf een generieke1 continuïteitsbijdrageregeling en een generieke2 meerkostenregeling opgesteld, 
zodat zorgaanbieders ondersteund worden bij weggevallen omzet als gevolg van de coronacrisis en kosten 
die gemaakt zijn in verband met covid 19 redelijkerwijs vergoed worden.  
 
In het licht van de definitieve vaststelling van de generieke continuïteitsbijdrage voor ggz-zorgaanbieders 
informeren wij u graag over een aantal aanpassingen en verduidelijken wij een belangrijk element in de 
definitieve vaststelling. Ook informeren we u over de definitieve vergoedingspercentages voor de 
generieke meerkostenregeling. 
 
Generieke CB-regeling ggz 2020 
Vanwege de langere looptijd van DBC’s in de GGZ kent deze regeling een langere looptijd dan voor de 
andere zorgsectoren, te weten van 1 april 2019 tot en met 30 juni 2020 (al deze lopende behandelingen 
kenden immers potentiële vraaguitval). De CB-regeling over het 2019-deel wordt op dit moment afgerond 
en we verwachten dat het 2020-deel niet lang daarna ook kan worden opgepakt. Zorgaanbieders die 
gebruik maken van de CB-regeling krijgen hiervan automatisch bericht. 
 
  

 

 
1 Voor ggz-aanbieders met een omzet boven € 10 mln en/of verblijf is een specifieke continuiteitsbijdrage regeling 2020 ontworpen. Deze 
aanbieders zijn hier apart over geïnformeerd. 
2 Voor ggz-aanbieders met een omzet boven € 10 mln en/of verblijf is een specifieke meerkostenregeling 2020 ontworpen. Deze aanbieders zijn 
hier apart over geïnformeerd. 

Aan de leden van:   
• De Nederlandse ggz 
• Meer GGZ 
• Landelijke vereniging van psychologen & psychotherapeuten (LVVP) 
• Nederlandse Vereniging voor psychiatrie (NVvP 
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Voor de generieke CB-regeling GGZ hebben zorgverzekeraars, in navolging van het besluit dat eerder is 
genomen voor de algehele generieke CB-regeling3, besloten inhaalzorg niet te verrekenen. Deze 
aanpassing is om uitvoeringsredenen gedaan en heeft financieel naar verwachting een positief effect voor 
alle betrokken zorgaanbieders ten opzichte van de regeling waarvoor aanbieders een juridisch addendum 
hebben ondertekend. 
 
Hoewel de generieke CB-regeling voor de GGZ een langere looptijd heeft vanwege de langlopende DBC’s, 
beoogt de regeling wel hetzelfde als de regeling voor de andere zorgsectoren, namelijk het opvangen van 
omzetderving gedurende de eerste vier covidmaanden (maart tot en met juni 2020). In de definitieve 
vaststelling van generieke continuïteitsbijdrage 2020 betekent dit dat de totale definitieve 
continuïteitsbijdrage maximaal viermaal de (maandelijkse) normomzet 2020 maal het vastgestelde CB-
percentage (voor de ggz-sector bedraagt dit 85%) kan bedragen.  
 
De maximaal te ontvangen continuïteitsbijdrage door de ggz-aanbieder bedraagt daarmee dus het bedrag 
dat gelijk staat aan vergoeding voor volledige omzetderving gedurende de vier maanden in 2020 waarmee 
de covid pandemie begon (en waarop destijds niemand zich had kunnen voorbereiden). Met deze 
maximering wordt de uitwerking van de generieke regeling voor de ggz-sector in lijn gebracht met die van 
andere zorgsoorten en wordt voorkomen dat onterecht maatschappelijke gelden worden ingezet om 
omzetderving te compenseren, die andere oorzaken heeft dan de coronacrisis. 
 
Generieke meerkostenregeling ggz 2020 
Met betrekking tot de generieke meerkostenregeling ggz 2020 informeren wij u volledigheidshalve over 
de vastgestelde meerkostenpercentages. Het generieke meerkostenpercentage ligt voor middelgrote 
ggz-aanbieders (€ 1- € 10 mln omzet zonder verblijf) op 0,40% en voor kleine ggz-aanbieders (tot € 1 mln 
omzet) op 0,25% van de normomzet 2019. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld en danken u nogmaals voor de veerkracht 
en flexibiliteit waarmee u de eerste periode van de pandemie tegemoet bent getreden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
drs. W.J. Adema RA MBA  
directeur Zorg 

 

 
3 https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=6159466496  
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