CONTINUÏTEITSBIJDRAGE DOOR
ZORGVERZEKERAARS
FINANCIËLE STEUN AAN ZORGAANBIEDERS IN DE CORONACRISIS

7 april 2020
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Inleiding
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft zorgaanbieders uit de cure op 25 maart 2020 bericht dat ze werkt aan regelingen ter ondersteuning van zorgaanbieders die in
financiële problemen (dreigen te) komen door de coronacrisis
ZN heeft op 5 april 2020 bekendgemaakt dat deze regelingen voor zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders zullen bestaan uit een
continuïteitsbijdrage*

ZN heeft toen ook laten weten dat zorgaanbieders uit sommige sectoren aanspraak kunnen maken op een vooruitbetaling van de continuïteitsbijdrage
Deze regeling geldt niet voor zorgaanbieders die direct zijn betrokken bij hulp aan coronapatiënten en andere acute zorg (‘basisinfrastructuur’), noch voor Wlzgefinancierde langdurige zorg. ZN maakt met deze zorgaanbieders afzonderlijke afspraken*
Dit document beoogt een overzicht te geven van wat tot nu toe bekend is over deze Continuïteitsbijdrage-regeling en de Vooruitbetalingsregeling. Een en ander is voor
gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders grotendeels gelijk, maar op sommige vlakken worden voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders nadere eisen

gesteld
We adviseren u altijd na te gaan of er sinds de publicatie van dit document op 7 april 2020 aanvullende informatie beschikbaar is gesteld door ZN of uw primaire
zorgverzekeraar. ZN is namelijk bezig met de verdere uitwerking van de Continuïteitsbijdrage-regeling, wijst er uitdrukkelijk op dat de nu bekende voorwaarden niet
limitatief zijn en behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de voorwaarden op enig moment te wijzigen of aan te vullen

*Voor aanbieders in de kraamzorg komen deze regelingen bovenop de tijdelijke verhoging van hun uurtarief (zie daarover deze brief van ZN van 3 april 2020)
**We publiceerden op 3 april 2020 een overzicht van de zorgspecifieke financiële steunmaatregelen voor de ‘basisinfrastructuur’ en Wlz-zorgaanbieders. U vindt dat hier
Bron: Brief ZN 5 april 2020 met bijlage
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Tijdlijn (vooruitbetaling) continuïteitsbijdrage
Eerste aanvraagmogelijkheid
vooruitbetaling

14/4

Eerste aanvraagmogelijkheid*
en uitbetaling continuïteitsbijdrage (over periode vanaf 1 maart)

20/4

Begin
mei

30/6

Start uitbetaling vooruitbetaling
Einde Continuïteitsbijdrage-regeling

*In het ZN-nieuwsbericht over deze regelingen staat 1 mei als datum voor de eerste
aanvraagmogelijkheid. We gaan hier echter uit van de door ZN op diezelfde datum aan de
branche- en beroepsorganisaties verstuurde brief
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Continuïteitsbijdrage
Voor welke zorgaanbieders is de
continuïteitsbijdrage beschikbaar

Wat is de omvang en hoogte van
de continuïteitsbijdrage

Welke eisen zijn verbonden aan
de continuïteitsbijdrage

Hoe kan de continuïteitsbijdrage
worden aangevraagd

Hoe moet de continuïteitsbijdrage
worden terugbetaald

Gecontracteerde en niet-

Redelijke tegemoetkoming in

Zorgaanbieder maakt geen

Streven is de

Voor zover mogelijk en billijk

gecontracteerde

door coronacrisis gemiste

aanspraak op relevante

aanvraagprocedure begin mei

verrekenen zorgverzekeraars

zorgaanbieders, die zorg

dekking van doorlopende

Rijksregelingen Coronacrisis

te starten (uitbetaling volgt

de continuïteitsbijdrage met:

verlenen uit Zvw-basispakket

kosten

(bijvoorbeeld NOW), behalve

dan in dezelfde maand;

en/of aanvullende verzekering

Uitgedrukt in percentage van

voor het deel omzetdaling dat

vervolgens elke maand

door zorgverzekeraars

mogelijk resteert na aftrek van

zolang de regeling geldt)

vergoede omzet

de bijdrage door
zorgverzekeraars

• Eventuele hogere
productie door
inhaaleffect na bijdrage

is nog niet bekend

Zorgverzekeraar stelt % per
sector vast, op basis van vaste

Mogelijk drempelbedrag van

lasten sector en mate waarin

250 euro per maand per

sector nog zorg kan leveren

zorgverzekeraar

Naar verwachting 60-85% van

Overige voorwaarden worden

zorgkosten die zorgverzekeraar

Vorm van aanvraagprocedure

• Productie tijdens
maanden dat bijdrage
van toepassing is

nu uitgewerkt

normaal vergoedt
Initiële periode 1 maart tot en
met 30 juni
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Vooruitbetaling continuïteitsbijdrage (1)
Voor welke zorgaanbieders is de
vooruitbetaling beschikbaar

Wat is de omvang en hoogte van
de vooruitbetaling

Welke eisen zijn verbonden aan
de vooruitbetaling

Hoe kan de vooruitbetaling
worden aangevraagd

(Niet-)gecontracteerde

In beginsel 70% van de gemiddeld

Er is een zorgovereenkomst gesloten

Gecontracteerde zorgaanbieders

zorgaanbieders uit de volgende

door zorgverzekeraars vergoede

voor 2020 met de zorgverzekeraar

kunnen per 14 april via VECOZO een

branches:

maandomzet uit Zvw en aanvullende

waarbij de aanvraag wordt gedaan

aanvraag doen (betaling vanaf 20

verzekering

(alleen voor gecontracteerde

april; hierna is het streven om binnen

•

Mondzorg

•

Kraamzorg

•

Fysiotherapie

Niet voor zorg geleverd door

•

Oefentherapie

opticiens

•

Ergotherapie

•

Wijkverpleging

•

Zittend ziekenvervoer

maand per zorgverzekeraar

•

ZBC’s in de medisch
specialistische zorg

Mag in combinatie met inlopen

Eerstelijns laboratoria

wachtlijsten na coronacrisis niet

•

Zorgaanbieders uit andere branches
die op korte termijn financiële

zorgaanbieders)
Zorgaanbieder doet geen beroep op
Rijksregelingen die zijn ingesteld
Drempelbedrag van 250 euro per

leiden tot financieel voordeel
zorgaanbieder

een week uit te keren)*

De aanvraagprocedure voor nietgecontracteerde zorgaanbieders
wordt nog uitgewerkt

naar aanleiding van de coronacrisis,
met uitzondering van:
•

Kostendeel dat
zorgverzekeraar niet
vergoedt

•

Resterende omzetdaling na
aftrek van de
(vooruitbetaling)
continuïteitsbijdrage

problemen verwachten, kunnen

*Voor sommige branches kan een andere

contact opnemen met hun primaire

Gebruikmaking van fiscale regelingen

aanvraagprocedure gelden. Informatie uit

zorgverzekeraar

is wel toegestaan

ZN hierover volgt nog
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Vooruitbetaling continuïteitsbijdrage (2)
Op welke gronden kan de
vooruitbetaling worden geweigerd

Welke eisen worden tijdens de
vooruitbetaling gesteld aan zorglevering

Welke eisen worden tijdens de vooruitbetaling
gesteld aan registratie en declaratie

Zorgaanbieder is betrokken bij een

Zorgaanbieder blijft zo veel mogelijk

Zorgaanbieder registreert geleverde

Zorgverzekeraar mag ontvangen

lopend fraudeonderzoek

reguliere zorg leveren, met aandacht

zorg conform geldende regels

vooruitbetaling direct – cumulatief –

voor doelmatigheid en gepast gebruik
Zorgaanbieder is geregistreerd in
Externe Verwijzingsregister (EVR) of
enig ander frauderegister

inzet voor maximale levering zorg op
afstand, binnen bestaande

Opvallende resultaten zijn of worden
bij zorgaanbieder geconstateerd bij
formele en/of materiële controle

verrekenen met:
Zorgaanbieder dient alle nog niet

Zorgaanbieder levert aantoonbare

overheidsmaatregelen
In periode van vraaguitval is

Hoe moet de vooruitbetaling
worden terugbetaald

ingediende declaraties vanaf maart

•

Alle ontvangen declaraties

•

Alle vorderingen die nog
ontstaan op zorgaanbieder

•

De continuïteitsbijdrage

tot en met 31 december 2020
rechtstreeks of via servicebureau in
bij zorgverzekeraar, met uitzondering

Bij onjuist gebruik of het later niet

van:

accepteren van de voorwaarden van

zorgaanbieder waar nodig

•

Eventuele eigen bijdragen

de continuïteitsbijdrage zal

Recente of lopende juridische

beschikbaar voor het bieden van

•

zorgverzekeraar de vooruitbetaling

procedure over recht- of

noodzakelijke zorg in deze moeilijke

Zorg die op basis van
polisvoorwaarden niet wordt
vergoed

doelmatigheid van door

zorgaanbieder geleverde zorg

tijd (personele inzet, faciliteiten en
hulpmiddelen)

terugvorderen of verrekenen, en moet
zorgaanbieder vooruitbetaling op

eerste verzoek van zorgverzekeraar
Zorgaanbieder streeft in stand houden

terugbetalen

van capaciteit op korte en lange
termijn na (personeel en middelen)
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Specifiek voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Juridische relatie zorgaanbieder-zorgverzekeraar

Omvang van de vooruitbetaling

Overige eisen aan zorgaanbieder

Zorgaanbieder sluit voor 2020 overeenkomst

Niet voor zorg die in het buitenland wordt

Zorgaanbieder heeft UBO-verklaring die bekend

met zorgverzekeraar, gelijk aan of van gelijke

geleverd

is bij zorgverzekeraar

Niet voor zorg of diensten die worden geleverd

Zorgaanbieder heeft in januari, februari en maart

via opticiens

2020 zorgprestaties geleverd, met een minimum

strekking als overeenkomst gecontracteerde
zorgaanbieders
Aan deze overeenkomst kunnen geen rechten
worden ontleend voor 2021

van totaal 5% over die drie maanden van de bij
Niet voor zorg of diensten die worden geleverd

door of via audiciens

zorgverzekeraar bekende kosten van
zorgaanbieder op jaarbasis

De exacte voorwaarden van deze overeenkomst
worden op een later moment nog
gecommuniceerd door ZN
Zorgverzekeraar heeft recht (achteraf) controles
uit te (laten) voeren ten aanzien van uitvoering
deze overeenkomst

7

We helpen u graag

Wouter Koelewijn
Advocaat

Bas van Schelven
Advocaat

06 53 43 86 11

06 55 79 03 80

wouterkoelewijn@vbk.nl

basvanschelven@vbk.nl
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