Contributie- en visitatiekostenregeling Stichting Topklinische GGz 2021:
Deze regeling is voor alle instellingen waarvan een of meerdere afdelingen1 het
TOPGGz-keurmerk verworven hebben. Het lidmaatschap geldt voor de gehele periode
waarvoor het keurmerk verstrekt wordt. Eventuele wijzigingen die van invloed zijn op de
contributie (zoals fusie of overname of teruggeven van het keurmerk, of aanpassing van
het aantal fte) moeten uiterlijk 1 oktober bij het bureau gemeld zijn. Restitutie van
contributie vindt niet plaats.
De bijdrage bestaat uit 4 elementen:
1. Kosten visitatie en hervisitatie (zie volgende pagina): Om een keurmerk te kunnen
verwerven dient een visitatieprocedure te worden gevolgd. De kosten hiervan worden
vergoed door de instelling waarvan de afdeling het keurmerk wil verwerven, ongeacht
het resultaat van de visitatie. Deze kosten gelden zowel voor de visitatie als hervisitatie.
De bedragen zijn afhankelijk van het aantal te visiteren afdelingen1.
2. Entree fee: Elke nieuwe instelling, waartoe de afdeling behoort, stapt als lid in d.m.v.
een eenmalige entree fee van € 10.000,-. Dit deel dient als opbouw van de reserves van
de stichting en om eventuele extra activiteiten van te bekostigen.
3. Contributie: Hiermee worden de kosten van het bureau en de stichting betaald.
In 2021 is de benodigde contributie door het bestuur begroot op € 450.000 (besluit
bestuursvergadering 8 december 2020).
De helft hiervan wordt gedekt door het aantal instellingen. Per 1 januari 2021 bedraagt
de instellingscontributie € 9.783 (23 instellingen).
De andere helft van de begroting wordt gedekt door het aantal afdelingen1, waarbij een
variatie is toegepast op basis van de grootte van de afdeling (het aantal zorg
gerelateerde fte’s). De peildatum voor de grootte van de afdeling1 is de laatste
(her)visitatie. Ten aanzien van de grootte van de afdeling zijn er vier categorieën.
Het basisbedrag in 2021: € 3.435
Kleine afdeling (minder dan 40 fte)
factor 1
Middelgrote afdeling (40 fte of meer maar minder dan 70 fte)
factor 1,5
Grote afdeling (70 fte of meer maar minder dan 150 fte)
factor 2
Zeer grote afdeling (150 fte of meer)
factor 2,5

1

Het gaat om de gevisiteerde eenheid

4. Participatie in de visitatiecommissie: Elke nieuwe instelling draagt één lid aan voor
participatie in de Visitatiecommissie van de Stichting Topklinische GGz. De voordracht
vindt plaats in overleg met de voorzitter van de visitatiecommissie, conform de
profielbeschrijving. Deze activiteiten worden niet vergoed door de Stichting Topklinische
GGz.

Visitatietarieven 2021 (bedragen in euro)*

•

2 afdelingen

10.000

3 afdelingen

13.000

4 afdelingen

15.000

2 dagen

•

8.000

1 dag

1 afdeling

Betaling visitatiekosten:
Deel A: 30% van de totale visitatiekosten wordt in rekening gebracht bij aanmaken van de
audit.
Deel B: de resterende 70% van de totale visitatiekosten wordt in rekening gebracht als
na de interne audit de instelling besluit het visitatieproces te continueren.
Annuleringskosten:
Als de instelling besluit het visitatieproces te annuleren nadat zij formeel heeft
bevestigd het visitatieproces te continueren (op basis van het advies van de
visitatiecommissie), dan wordt 50% van de resterende 70% in rekening gebracht.
Herstelbeleid:
Voor het beoordelen van herstelbeleid of van tussentijdse wijzigingen worden geen
kosten in rekening gebracht. Uitsluitend indien voor de beoordeling van herstelbeleid
een visitatie ter plaatse noodzakelijk is, dan wordt hiervoor € 1.000 berekend.

