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Uitfasering 303- en 304-berichten
Afhandeling Corona Meerkosten 2020



Proces m.b.t. Corona Continuïteitsbijdrage en Meerkosten 2021

Uitfasering 303- en 304-berichten
Vanaf releases iWmo 3.1 en iJw 3.1, in april 2022, zijn de oude
declaratieberichten (de 303- en 304-berichten) niet meer beschikbaar. Dit
betekent dat vóór de migratie van de releases naar 3.1 declaraties van
geleverde zorg tot en met 31 december 2020 afgehandeld moeten zijn in het
berichtenverkeer. Met de volgende acties kan de uitfasering van deze berichten
soepel verlopen:



Zorg dat toewijzingen over 2020 en eerder ontvangen en verwerkt zijn.
Zorg dat alle correcties met terugwerkende kracht die invloed hebben op
een declaratie over 2020 of eerder, zo snel mogelijk worden ingediend.

In het najaar van 2021 publiceert het Zorginstituut een landelijk draaiboek voor
de uitfasering van de oude declaratieberichten. In dit draaiboek staan de exacte
tijdlijnen die moeten worden gevolgd. Houd de website van het Zorginstituut en
hun nieuwsbrieven in de gaten voor meer informatie over dit onderwerp.

Afhandeling Corona Meerkosten 2020
Er wordt hard gewerkt aan de definitieve afronding van de aan alle
zorgaanbieders toegekende Aanvragen Corona Meerkosten 2020. De laatste
stap in het proces was het verzamelen van mogelijk nog ontbrekende
documenten Finale Kwijting en een beoordeling van de Jaarstukken 2020 van
de betreffende zorgaanbieders.
Door het verschuiven van de deadline van de door zorgaanbieders te
deponeren Openbare Jaarverantwoording 2020 van 1 juni naar 1 oktober 2021
heeft de afhandeling van het gehele proces de nodige vertraging opgelopen. Al
onze inspanningen zijn er nu op gericht om uiterlijk begin december 2021 tot
een algehele afhandeling van het proces richting de deelnemende gemeenten
te komen. Hierdoor stellen wij hun in staat om voor jaareinde 2021 over te gaan
tot betaling van de nog openstaande facturen van zorgaanbieders.

Proces m.b.t. Corona Continuïteitsbijdrage en
Meerkosten 2021
Door enkele zorgaanbieders wordt naarstig geïnformeerd naar het proces voor
Aanvragen Corona Meerkosten 2021.
De door alle Gemeenten te ontvangen middelen van het Rijk zullen pas eind
december 2021 bekend zijn (december-circulaire Gemeentefonds). Voor de
meest actuele berichtgeving over de compensatiemogelijkheden voor kosten
Corona 2021 wordt verwezen naar Continuïteit financiering, meerkosten en
compensatie sociaal domein | VNG . Wij onderzoeken op dit moment hoe
hiermee om te gaan.
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