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FINANCIËLE STEUN AAN ZORGAANBIEDERS IN DE CORONACRISIS

CONTINUÏTEITSBIJDRAGE AAN 
ZORGAANBIEDERS OMZET TOT 10 MILJOEN

6 mei 2020
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Inleiding
Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders uit de cure met een jaarlijkse omzet lager dan tien miljoen euro* kunnen per 15 mei gefaseerd 

aanspraak maken op een continuïteitsbijdrage

De continuïteitsbijdrage is bedoeld als overbrugging voor doorlopende kosten zoals personeelskosten, huur, afschrijvingen en overige vaste lasten (bv. kosten voor 

staffuncties, alle ondersteunende diensten en medische inventaris)

De continuïteitsbijdrage is niet bedoeld voor variabele kosten, kosten voor leegstand door het beschikbaar houden van capaciteit voor coronapatiënten. Daarvoor 

zal een meerkostenregeling worden getroffen

Om in aanmerking te komen voor de continuïteitsbijdrage geldt de voorwaarde dat de zorgaanbieder geen aanspraak maakt op relevante rijksregelingen in het 

kader van de coronacrisis (bv. NOW), behalve eventueel voor het deel omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding die de zorgaanbieder ontvang

op basis van de continuïteitsbijdrage

Zorgaanbieders hoeven de continuïteitsbijdrage niet terug te betalen**, maar de totale omvang van de door hen ontvangen continuïteitsbijdrage is wel bepalend 

voor de (lagere) vergoeding van inhaalzorg

We bieden in dit document een handzaam overzicht van de berekeningswijze van de continuïteitsbijdrage, het uitbetalingsproces daarvan en de vergoeding van 

inhaalzorg, mede in relatie tot de continuïteitsbijdrage

Bron: ZN 1 mei 2020 en NZa-beleidsregel BR-REG-20157 * Voor grotere instellingen, revalidatie-instellingen en categorale instellingen zal een andere regeling gelden, die per 1 juli van kracht wordt. Over de 

regelingen die gelden voor ziekenhuizen en Wlz-aanbieders stelden we dit (ziekenhuizen) en dit (Wlz) document op. 

** Volgens Ruben Wenselaar (bestuursvoorzitter Menzis) en Ton van Houten (bestuursvoorzitter Zorg en Zekerheid) in het toelichtende interview 

namens ZN in Skipr

https://zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4880760832
https://www.vbk.nl/actueel/als-ziekenhuis-aanspraak-maken-op-100-bevoorschotting-vanwege-coronacrisis-zo-doet-u-dat/
https://www.vbk.nl/actueel/dit-zijn-de-uitgangspunten-voor-financiele-steun-voor-de-langdurige-zorg/
skipr.nl/nieuws/zorgverzekeraars-al-het-premiegeld-naar-reguliere-zorg-en-coronarekening-uit-reserves/
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Hoogte continuïteitsbijdrage

Normomzet maand t 

Gerealiseerde omzet 

maand t

Niet gerealiseerde 

omzet maand t

Continuïteitsbijdrage 

maand t**
x %-CB-

vergoeding

Door Vektis bepaalde omzet uit 

basis- en aanvullende 

verzekering, op basis van 

passende referentieperiode*

* Het is op dit moment nog onduidelijk wat 

“de passende referentieperiode” zal zijn.  Afhankelijk van 

de zorgsoort zal waarschijnlijk worden gekeken naar de 

vergoede omzet in 2018 of 2019. Het is onduidelijk of en 

welke ruimte er zal zijn voor maatwerk als er ten opzichte 

van die jaren een wezenlijk verschil bestaat in de praktijk 

(bv. nieuw gestart, overgenomen of gefuseerd)

** Als de bruto continuïteitsbijdrage op maandbasis voor 

een zorgverzekeraar (op concernniveau) lager is dan 50 

euro, wordt deze niet uitbetaald
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Betaling continuïteitsbijdrage

Continuïteitsbijdrage over meiJuni 2020

Continuïteitsbijdrage over maart en april, na 

verrekening met eventueel ontvangen vooruitbetaling 

op continuïteitsbijdrage 
Mei 2020

Continuïteitsbijdrage over juniJuli 2020

Eén of meerdere tussentijdse afrekeningen van 

continuïteitsbijdrage
Tweede 

helft 2020

Definitieve vaststelling en definitieve afrekening van 

continuïteitsbijdrage
Medio 
2021

Definitieve vaststelling en afrekening*Betaalmomenten

*Zorgaanbieders hoeven de continuïteitsbijdrage niet terug te betalen, maar de totale hoogte is wel relevant voor de vraag hoe 

lang inhaalzorg tegen een sectorspecifiek vergoedingspercentage mag worden vergoed.
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Inhaalzorg

Normomzet maand t 

Inhaalzorg

Inhaalzorg is door de coronacrisis eerder niet-

verleende zorg die zorgaanbieders boven op de 

reguliere zorg nu inhalen (alleen zo is er volgens de 

zorgverzekeraars voldoende capaciteit om de 

wachtlijsten niet onnodig te laten oplopen)

Zorgverzekeraars vergoeden inhaalzorg bovenop de 

normomzet, tegen een sectorspecifiek percentage

Deze aangepaste vergoeding stopt maximaal zes 

maanden na de laatste betaling van de 

continuïteitsbijdrage óf als voor dat moment de som 

van de eerder verstrekte continuïteitsbijdrage is bereikt

Wat is inhaalzorg en hoe wordt het vergoed?



6

Voorbeeldtijdlijn vergoeding van inhaalzorg

1/3 1/8 1/2

De zorgaanbieder die over 1 maart tot 1 augustus maandelijks 

een continuïteitsbijdrage van 20 ontvangt en dus een totale 

continuïteitsbijdrage van 100 ontvangt …

… heeft een daarmee corresponderend budget van 100 waaruit 

de inhaalzorg tot 1 februari 2020 – of zoveel eerder als die 100 is 

bereikt – wordt vergoed tegen het voor die zorgaanbieder 

geldende sectorspecifieke vergoedingspercentage
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We helpen u graag

Bas van Schelven

06 55 79 03 80  

basvanschelven@vbk.nl

Advocaat

Wouter Koelewijn

Advocaat

06 53 43 86 11

wouterkoelewijn@vbk.nl


