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Inleiding
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) kondigde op 23 maart de volgende maatregelen aan die ertoe moeten leiden dat zorgaanbieders uit de langdurige zorg zich tijdens de 

coronacrisis geen zorgen hoeven maken over hun financiële positie, zich maximaal kunnen richten op het leveren van de noodzakelijke en veilige zorg en daartoe ook in staat 

blijven als de crisis achter ons ligt:

• 1. Het op peil houden van de liquiditeit (bevoorschotting)

• 2. Compensatie van omzetderving

• 3. Vergoeding van extra kosten door de coronacrisis

• 4. Versoepeling van verantwoordingseisen

Deze tijdelijke maatregelen gelden voor zorgaanbieders met een naturacontract met het zorgkantoor

Zorginstituut Nederland (ZiNL) bevestigde voor maatregel 1 (bevoorschotting) per brief van 31 maart aan de zorgkantoren en CAK dat de bevoorschotting in ieder geval tot 1 juni 

2020 op het huidige niveau blijft en dus niet zoals gebruikelijk zal worden aangepast op basis van de werkelijke productie. ZiNL bevestigde verder dat zorgkantoren de 

bevoorschotting kunnen ophogen voor gemaakte extra kosten door de uitbraak van het coronavirus, vooruitlopend op regelgeving hierover. Zorgkantoren lieten weten hiervan 

gebruik te maken als dit aan de orde is

VWS liet de NZa op 16 april over maatregel 4 (versoepeling verantwoordingseisen) weten het belangrijk te vinden dat de NZa afspraken maakt met veldpartijen over de 

verantwoording en daarmee samenhangende rechtmatigheid. VWS kan zich bovendien ‘voorstellen’ dat de termijn voor het indienen van het financieel- en het uitvoeringsverslag 

2019 wordt verschoven van 1 juli naar 1 augustus   

VWS verzocht de NZa verder om maatregel 2 (compensatie omzetderving) en 3 (vergoeding extra kosten door coronacrisis) zo spoedig mogelijk nader uit te werken in 

beleidsregels. Dit document beoogt een overzicht te geven van de uitgangspunten die VWS heeft meegegeven voor deze uitwerking. Zorgaanbieders kunnen zich op basis van 

deze uitgangspunten een beeld vormen van wat ze kunnen verwachten van de uit te werken beleidsregels*

ZN heeft toegezegd dat zorgaanbieders ongeacht de concrete uitwerking reeds nu uit kunnen gaan van deze maatregelen

Bron: Brief ZN 16 april 2020 en Brief VWS 16 april 2020
* Beide maatregelen zullen worden meegenomen in het sluittarief, zodat overschrijding van NZa-maximumtarieven 

niet aan de orde is. VWS is zich bewust dat de Wlz-contracteerruimte hiervoor toereikend moet zijn en zal op de 

kortst mogelijke termijn laten weten hoe hierin wordt voorzien                                                                    

https://zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4827381760
https://puc.overheid.nl/PUC/Handlers/DownloadDocument.ashx?identifier=PUC_306412_22&versienummer=1&type=pdf&ValChk=h1gvbQQpidxTYuJGUUSWLSZfKrd60c91kmeb1fKvw5g1
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Compensatie gederfde omzet

Productie van zorg in natura onder contracteerruimte 

vanaf 1 maart 2020 tot 1 juni 2020, die door de 

uitbraak van het coronavirus niet is gerealiseerd

Uitgangspunt is een algemene rekenregel, met 

plausibiliteitscheck per zorgaanbieder door 

zorgkantoor (bv. voor ingebruikname nieuw pand of 

afstoten oud pand)

Compensatie vergoedt niet meer dan financiële 

waarde van de productie die in situatie zonder 

corona zou zijn gerealiseerd

Compensatie ziet niet op gederfde omzet op basis 

van derde geldstromen (bv. restaurant)

Compensatie wordt navenant bijgesteld als 

zorgaanbieder slaagt doorlopende kosten te 

beperken

Geen dubbele bekostiging

Aannemelijk is dat een tweezijdig verzoek met 

zorgverzekeraar worden ingediend bij de NZa, maar 

VWS zwijgt daar over

De compensatie krijgt vorm in de contractuele relatie 

tussen zorgaanbieder en zorgkantoor

In de praktijk betekent dit een verhoging van de 

aanvaardbare kosten door een hogere vergoeding 

van de zorg die wel daadwerkelijk is geleverd

Wat is de omvang en hoogte van de compensatie Welke eisen zijn verbonden aan de compensatie Hoe kan de compensatie worden aangevraagd

Compensatie is voorliggend op het algemene pakket 

aan maatregelen die het kabinet heeft genomen ( 

NOW)

Zorgaanbieder committeert zich eraan zoveel 

mogelijk de reguliere zorg te blijven leveren, met 

aandacht voor doelmatigheid en gepast gebruik

Zorgaanbieder is in periode van vraaguitval van 

reguliere werk waar nodig beschikbaar voor bieden 

van noodzakelijke zorg in deze ‘moeilijke tijd’, door 

zowel personele inzet als faciliteiten en hulp 

middelen

Zorgaanbieder volgt reguliere regelgeving en 

declareert alleen daadwerkelijk geleverde zorg

Compensatie wordt waar nodig aan derden 

doorgezet (bv. aanbieder vervoer dagbesteding)
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Vergoeding extra kosten

Extra kosten die zorgaanbieders vanaf 1 maart 

2020*  hebben gemaakt voor Wlz-zorg in natura, die 

(1) het gevolg zijn van de uitbraak van het 

coronavirus en (2) samenhangen met de adviezen 

van het Outbreak Management Team

De extra kosten zijn nodig om de gebruikelijke en 

(aanvullend) noodzakelijke zorg veilig te leveren 

aan bestaande of extra cliënten met of zonder 

corona

Zowel de extra kosten voor directe zorglevering als 

de extra kosten die gemaakt worden om zorg veilig 

en verantwoord te kunnen leveren

Geen dubbele bekostiging (bv. niet voor personeel 

dat ‘om niet’ is ingeleend van collega-zorgaanbieder)

* VWS noemt geen einddatum, maar waarschijnlijk is dat initieel 1 juni 

2020

Tweezijdige aanvraag met zorgkantoor indienen bij 

NZa

De compensatie krijgt vorm in de contractuele relatie 

tussen zorgaanbieder en zorgkantoor

Vergoeding krijgt vorm door verhoging budget 

aanvaardbare kosten buiten contracteerruimte

Wat is de omvang en hoogte van de vergoeding Welke eisen zijn verbonden aan de vergoeding Hoe kan de vergoeding worden aangevraagd

De extra kosten worden zodanig geregistreerd dat 

een deugdelijke verantwoording mogelijk is
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