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Extra bericht i.v.m. coronavirus 

 
 
Informatie-uitvraag meerkosten 
 
Een landelijke werkgroep (bestaande uit afgevaardigden van ministerie van BZK, VWS, VNG en gemeenten) buigt zich 
momenteel over de meerkosten voor aanbieders als gevolg van Corona. De werkgroep schrijft aan een handreiking 
voor de vergoeding van meerkosten door de gemeenten. De handreiking zal binnen enkele weken gepubliceerd 
worden.  
 
De werkgroep wil zo snel mogelijk een beeld vormen van de meerkosten die zorgaanbieders maken (die binnen de 
regeling passen) en van de omvang van die kosten, alsmede van eventuele extra/hogere uitvoeringskosten. Daarom 
heeft de werkgroep verschillende gemeenten/regio’s, waaronder de regio Noord-Limburg, verzocht om bij hun 
aanbieders te inventariseren welke meerkosten zij maken.  
 
In het extract uit de concept handreiking (onderaan dit bericht) vindt u de (concept) definitie van meerkosten, 
voorbeelden en de (concept) criteria om ze te kunnen declareren. Meerkosten betreffen de feitelijke 
dienstverlening, uitvoeringskosten betreffen de bedrijfsvoering ‘om de dienstverlening heen’. 
 
Informatie-uitvraag 
Wij verzoeken u om via dit formulier aan ons door te geven: 

 de ‘soorten’ meerkosten die u heeft gemaakt (korte beschrijving) en een indicatie van de bedragen; 

 indien u ook hogere uitvoeringskosten heeft, een korte beschrijving waaruit deze kosten bestaan en een 
indicatie van de bedragen; 

 indien u ook zorg verleent aan gemeenten/regio’s buiten de regio Noord-Limburg, het deel van de meerkosten 
dat aan de regio Noord-Limburg toegerekend moet worden. U rekent de kosten toe op basis van de 
omzetverdeling over de gemeenten/regio’s in 2019. 

 
U kunt het formulier tot en met zondag 17 mei indienen bij de MGR (info@mgrsdln.nl).  
Met uw informatie helpt u de werkgroep om zo snel mogelijk een indicatie van de landelijke kosten in beeld te 
brengen waarmee de financiering ook geregeld kan worden. 
 
Extract van de concept handreiking 
Wat verstaan we onder meerkosten?  
Meerkosten betreffen de directe extra kosten… 
 …die een zorgaanbieder maakt gedurende de door het Rijk afgekondigde periode dat de coronamaatregelen 

gelden; 
 …die duidelijk het gevolg zijn van de coronamaatregelen van het Rijk, in het bijzonder het volgen van de 

richtlijnen van het RIVM; 
 …die onder reguliere omstandigheden niet gemaakt hoefden te worden; 
 …die noodzakelijk zijn om de gewenste zorg te kunnen blijven continueren die voldoen aan de RIVM-richtlijnen; 
 …en die niet al op andere wijze zijn gecompenseerd, bijvoorbeeld via de doorfinanciering van 100% van de 

omzet of via de Stimuleringsregeling eHealth Thuis. 
  
Over welke periode gaat dit?  
Vooralsnog gaat het om de periode van 1 maart tot in ieder geval 1 juni. 
  
Zijn er duidelijke voorbeelden te noemen van meerkosten?  
Bij de meerkosten dient altijd een direct verband te kunnen worden gelegd tussen de corona-maatregelen en de 
richtlijnen van het RIVM.  
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U kunt denken aan: 
 beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen; 
 (bij verblijfszorg) extra inzet van medisch personeel voor de beoordeling van ziekteverschijnselen of voor de 

verzorging van cliënten die in quarantaine zijn; 
 extra huur van locaties om de 1,5 meter afstand te organiseren; 
 extra inhuur personeel vanwege verminderde inzetbaarheid van bestaand personeel als gevolg van de 

coronamaatregelen (richtlijn: thuisblijven bij lichte klachten) of juist vanwege extra werkzaamheden a.g.v. de 
coronamaatregelen*; 

 beschikbaarstelling van quarantaineopvang; 
 vormen van alternatieve zorgverlening die hogere kosten dan reguliere zorg met zich meebrengen. Daarbij is het 

uitgangspunt dat in beginsel het doorbetalen van de omzet de ruimte biedt om zorg op alternatieve wijze vorm 
te geven. Enkel indien er extra kosten zijn die niet gedekt kunnen worden uit de reguliere omzet, kan sprake zijn 
van meerkosten.*  
 * Zie nadrukkelijk de criteria die hieronder staan uitgewerkt. 

Er zijn zaken die niet onder directe meerkosten vallen, omdat deze te indirect of in andere afspraken zijn of worden 
meegenomen. Te denken valt aan:  
 Hogere overheadkosten van aanbieders; 
 Vergoeding van niet-geleverde zorg (valt onder continuïteit van financiering); 
 Alternatieve levering van zorg (valt onder continuïteit van financiering); 
 Uitgestelde vraag van noodzakelijke zorg (valt onder ‘effecten ná corona’); 
 Een hogere vraag naar zorg of maatschappelijke voorzieningen welke niet een direct gevolg is van de 

coronamaatregelen (zoals toename huiselijk geweld en vrouwenopvang). 
  
Welke criteria zijn er om iets als meerkosten aan te merken en als zodanig te kunnen worden gedeclareerd?  
Er zijn drie algemene criteria:  
 De eerste is dat de meerkosten een duidelijk gevolg zijn van de coronamaatregelen van het Rijk en/of RIVM-

richtlijnen en die onder reguliere omstandigheden niet zouden zijn gemaakt;  
 De tweede is dat de zorgaanbieder in het maken van meerkosten doelmatig is te werk is gegaan en de kosten 

niet al op andere wijze gecompenseerd moeten zijn. Dat betekent dat het gaat om kosten die een aanbieder 
maakt, bovenop de door de gemeenten betaalde omzetgarantie. Zie hiervoor de uitwerking van continuïteit 
financiering. Als voorbeeld: een aanbieder zal logischerwijs eerst vrij beschikbaar eigen personeel moeten 
inzetten, of personeel van een andere aanbieder met omzetgarantie moeten lenen, alvorens uit te wijken naar 
extern personeel; 

 De derde is dat de meerkosten aantoonbaar moeten zijn. Dat wil zeggen: er moet tussen aanbieder en gemeente 
altijd een specifieke factuur (in het geval van materiële kosten of bij inhuur van extra personeel, beide i.v.m. 
coronamatregelen) zijn of een aangepaste arbeidsovereenkomst (in het geval van urenuitbreiding boven de 
bestaande urenomvang i.v.m. coronamaatregelen); 

 Naast doelmatigheid geldt hier het uitgangspunt van proportionaliteit en exclusiviteit. Proportionaliteit 
impliceert bijvoorbeeld dat extra ruimte creëren niet gelijkstaat aan een grootscheepse en luxe verbouwing van 
de ruimte. Exclusiviteit dat meerkosten (vanzelfsprekend) slechts via één maatregel kunnen worden 
gedeclareerd. 
Zorgorganisaties kunnen bijvoorbeeld niet meerkosten én via de omzetgarantie én via de meerkostenregeling 
vergoed krijgen.   

  
Vragen? 
Heeft u een vraag over de informatie-uitvraag? Neem dan contact op met de heer N. Groothoff via 
n.groothoff@venlo.nl. 
 
 
Oproep kwetsbare burgers en hun naasten? 
 

De regio Noord-Limburg heeft van meerdere organisaties de vraag gekregen of het mogelijk is om met betrekking tot 
het sociaal domein eenzelfde oproep te doen als huisartsen eerder hebben gedaan. Het betreft dan een oproep 
namens gemeenten en aanbieders aan inwoners om zich vooral te melden als ze een hulp- of zorgvraag hebben. 
Aanbieders krijgen namelijk minder vragen van kwetsbare inwoners en dat baart hen zorgen. 
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De gemeenten herkennen dit beeld en de bijbehorende zorgen. Mogelijk vinden burgers zelf een tijdelijke andere 
oplossing, stellen ze hun vraag uit of maken ze gebruik van de vele mooie initiatieven die in buurten en wijken zijn 
opgezet. 
 
Vooralsnog is de regio van mening dat gemeenten geen oproep aan kwetsbare burgers en hun naasten moeten 
richten. Daarin zijn de belangrijkste afwegingen: 

 Met een dergelijke oproep schep je verwachtingen bij kwetsbare burgers en hun naasten die gemeenten en 
aanbieders op dit moment mogelijk nog niet waar kunnen maken. 

 De gemeentelijke toegangen sociaal domein acteren binnen de richtlijnen van het RIVM, waarbij huisbezoeken 
(en keukentafelgesprekken) via (beeld)bellen op afstand kunnen plaatsvinden en alleen bij noodzaak fysiek 
worden gedaan. Iedere regiogemeente maakt daarin haar eigen keuzes op basis van de huidige mogelijkheden 
en omstandigheden. 

 Datzelfde geldt voor aanbieders. Iedere aanbieder maakt zijn eigen keuze betreffende de dienstverlening. Wat 
betreft de hulp en zorg die geboden wordt zijn de verschillen per sector en percelen groot. Waar mogelijk gaat 
individuele hulp en behandeling (op alternatieve wijze) door en starten dagbestedingen langzaam op. Het 
vervoer is daarin een aandachtspunt. De corona-maatregelen voor aanbieders van verblijf en wonen zijn weer 
anders. Dit maakt het lastig om namens gemeenten en aanbieders één boodschap te verspreiden. 

 Ten slotte hebben we bij de opschaling van de coronamaatregelen ook niet gecommuniceerd dat inwoners zich 
niet moeten melden.  

 
Voorop staat dat we van elkaar verwachten dat we doen wat nodig en mogelijk is binnen de richtlijnen van het 
RIVM. Ook dit kan per sector verschillen en kan per moment in de voorgenomen versoepelingen verschillen. 
 
Uiteraard vindt de regio het belangrijk om samen met aanbieders af te stemmen over communicatie naar kwetsbare 
burgers en hun naasten. We roepen aanbieders dan ook op om via de MGR aan te geven als hun dienstverlening 
verandert. Veel aanbieders doen dat overigens al. 
Daarnaast vinden we het belangrijk dat aanbieders onderling afstemmen. Zeker daar waar meerdere aanbieders 
hulp en zorg bieden aan één gezin of burger. Daar waar nodig en gewenst kan daarover geschakeld worden met de 
betreffende gemeentelijke toegang. 
 
 

Uitschrijven/aanmelden 
 
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich aan- of 
afmelden, pas dit dan aan via uw account in de Kernregistratie Inkoop. Heeft u geen account? Meld u zich dan aan 
via de homepage, beneden in het scherm. U kunt uzelf hier ook weer afmelden. 
 
MGR sociaal domein Limburg-Noord 
Raadhuisstraat 1 
5801 MB Venray 
info@mgrsdln.nl 
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl  
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