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Bonus voor zorgpersoneel 

Lid van:

  
Werkgevers opgelet! 

 

Met ingang van 1 oktober 2020 kunnen zorgaanbieders 
(werkgevers en opdrachtgevers in de zorg) via een loket een 
subsidie voor de bonus voor zorgmedewerkers aanvragen. 
Aan het toekennen van een bonus zijn – vanzelfsprekend – 
wel enkele voorwaarden verbonden, die hieronder worden 
toegelicht. Bovendien mag u als werkgever binnen de door 
de overheid gestelde kaders zelf bepalen welke 
zorgmedewerkers in aanmerking komen voor een bonus. 
Discussies met zorgmedewerkers die geen bonus krijgen, 
zullen u hierdoor ongetwijfeld niet altijd bespaard blijven.  
 

Hoogte bonus  
U kunt als werkgever een subsidie aanvragen voor het 
uitkeren van een bonus van € 1.000,- netto aan een 
zorgmedewerker als u van mening bent dat deze werknemer 
ten tijde van de uitbraak van het coronavirus (1 maart 2020 
tot 1 september 2020) een uitzonderlijke prestatie heeft 
geleverd. Vervolgens zal per voorgenomen bonus een subsidie 
aan u worden verstrekt.  
 

De voorwaarden 
Zorgmedewerkers die tussen 1 maart en 1 september 2020 
zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten die besmet 
waren met het coronavirus en/of hebben bijgedragen aan de 
strijd tegen het coronavirus kunnen in aanmerking komen 
voor een bonus. Hiervoor is wel noodzakelijk dat de 
zorgmedewerker bij u als werkgever (zorgaanbieder) ten tijde 
van de uitbraak van het coronavirus werkzaam is op basis van 
een arbeidsovereenkomst dan wel bij u is ingehuurd en 
bijvoorbeeld werkzaamheden verricht op grond van een 
overeenkomst van opdracht of uitzendovereenkomst. 
 
Daarnaast mag uw zorgmedewerker bij een voltijds 
dienstverband niet meer dan tweemaal modaal verdienen. 
Gebeurt dit wel? Dan heeft uw zorgmedewerker geen recht op 
een bonus! U kunt de subsidie voor de bonus uiterlijk tot en 
met 29 oktober 2020 aanvragen. 

Lijst met beroepen c.q. functiegroepen 
Het kabinet heeft een lijst met beroepen c.q. functiegroepen 
gepubliceerd die tijdens de uitbraak van het coronavirus naast 
de gewoonlijke dagelijkse prestaties uitzonderlijke prestaties 
hebben moeten leveren. Hierbij valt onder meer te denken 
aan verpleegkundigen in het ziekenhuis, verzorgenden IG en 
ambulancepersoneel. Deze lijst betreft slechts een indicatie. U 
mag van deze lijst afwijken als dat passend is.  
 
De bonus is niet bedoeld voor zorgmedewerkers die thuis 
hebben gewerkt of waarvan het werk grotendeels kwam stil te 
liggen. Volgens het kabinet hebben deze medewerkers geen 
aanvullende risico’s gelopen en ook geen uitzonderlijke 
prestaties hoeven leveren. Hierover valt natuurlijk te twisten, 
maar dit is hoe het kabinet het ziet.  
 

Werkkostenregeling 
U kunt de bonus netto uitkeren door gebruik te maken van de 
zogeheten werkkostenregeling. Deze uitkering komt dan ten 
laste van de vrije ruimte. Ook heeft de uitbetaling van de 
bonus dan geen gevolgen voor de heffing van 
inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en andere 
inkomensafhankelijke regelingen, zodat uw zorgmedewerkers 
niet het risico lopen om (eventuele) toegekende toeslagen 
(deels) kwijt te raken.  
 

Subsidievaststelling 
Binnen vijf maanden nadat u het besluit tot subsidieverlening 
heeft ontvangen, dient de bonus aan uw zorgmedeweker(s) te 
worden uitbetaald. Vervolgens moet u na afloop van het 
kalenderjaar waarin u de bonus(sen) heeft uitbetaald een 
aanvraag indienen voor de subsidievaststelling. De wijze van 
de subsidievaststelling is afhankelijk van de hoogte van de 
subsidieaanvraag.  
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Voorkom discussies 
U bent overigens niet verplicht om aan iedere 
zorgmedewerker met een op de lijst vermelde functie een 
bonus toe te kennen. Als blijkt dat uw zorgmedewerker ten 
tijde van de uitbraak geen aanvullende prestaties heeft 
geleverd, kunt u besluiten om geen bonus toe te kennen. Het 
omgekeerde geldt natuurlijk ook: als de functie van een 
zorgmedewerker niet op de lijst staat vermeld, kunt u 
desondanks toch besluiten om een bonus toe te kennen. 
Uiteindelijk is het aan u om te bepalen of uw 
zorgmedewerkers daadwerkelijk uitzonderlijke prestaties 
hebben verricht.  
 
Teneinde vervelende discussies met uw zorgmedewerkers 
over het al dan niet toekennen van de bonus met uw 
zorgmedewerkers te voorkomen, is het raadzaam om in een 
protocol (objectieve) beoordelingscriteria op te nemen. Door 
het voeren van een uniform beoordelingsbeleid wordt immers 
onder uw zorgmedewerkers meer draagvlak gecreëerd. 
Uiteraard staan wij u hierbij graag met raad en daad terzijde! 
Neem in dat geval contact op met onze jurist arbeidsrecht  
Lisa Wolbers. Zij is bereikbaar op telefoonnummer  
088-500 95 68 of l.wolbers@eshuis.com.  
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