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8 februari 2021 

 
Nieuwsbrief Zorg en Medisch 

 

 

Wij leven in een bijzondere en onzekere tijd in verband met het 

coronavirus. Om u als klant optimaal te kunnen blijven 

ondersteunen, is binnen Eshuis Accountants en Adviseurs een 

Corona Crisis Team gevormd om u, samen met onze collega’s, 

daar waar nodig te helpen. Het team bestaat uit specialisten uit 

de diverse disciplines binnen ons kantoor.  

Naast een heel pakket aan fiscale en financiële maatregelen die 

door de Overheid zijn ingevoerd informeren we u in deze 

nieuwsbrief graag specifiek over de zogenaamde 

“meerkostenregeling” aangezien de verwachting bestaat dat hier 

de komende periode meer duidelijkheid over komt.  
 

MeerskostenregelingMeerskostenregelingMeerskostenregelingMeerskostenregeling    

De meerkostenregeling is een regeling waarmee zorgverzekeraars 

de extra kosten (meerkosten) die zorgaanbieders hebben moeten 

maken vanwege het corona virus compenseren. Deze 

meerkostenregeling is een eenmalige compensatie voor de extra 

kosten die door zorgaanbieders in 2020 zijn gemaakt. Hierbij kunt 

o.a. denken aan; 

• tijdelijke aanpassingen om te voldoen aan de anderhalve 

meter-samenleving zoals stickers voor bewegwijzering en 

plexiglasschermen; 

• extra inhuur van personeel voor coronazorg of voor het 

garanderen van beschikbaarheid; 

• persoonlijke beschermingsmiddelen waaronder mondkapjes, 

handschoenen, desinfectiemiddel; 

• schoonmaak en afvalverwerking. 
 

De uitkering zal plaatsvinden in 2021. Niet alle extra kosten komen 

voor compensatie in aanmerking. Op 1 oktober 2020 heeft 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekend gemaakt voor welke 

kosten zorgaanbieders een vergoeding kunnen krijgen. 

 

Hoogte bijdrageHoogte bijdrageHoogte bijdrageHoogte bijdrage    

De bijdrage wordt berekend op basis van uw daadwerkelijke omzet 

in 2020. Dat is de vergoede zorg uit de basisverzekering en/of 

aanvullende verzekering. Van die omzet krijgt u naar verwachting 

een percentage tussen de 0,20% en 0,80 % als bijdrage voor de 

meerkosten. Het exacte percentage wordt per beroepsgroep 

vastgesteld. Een overzicht van de gemaakte kosten hoeft niet te 

worden aangeleverd. Het zal gaan om een eenmalige bijdrage.  

 

Voorbeeld: 

Stel dat uw omzet over 2020 €500.000 is geweest, dan zou u recht 

kunnen hebben op een minimale bijdrage van €1.000 (0,20%) en 

maximaal € 4.000 (0,80%). Afhankelijk dus van het nog definitief 

vast te stellen percentage van de beroepsgroep. 

 

VoorwaardenVoorwaardenVoorwaardenVoorwaarden    

Het maakt voor de meerkostenregeling niet uit of u eerder al van 

de Continuïteitsbijdrage of rijksregelingen (zoals NOW) gebruik 

hebt gemaakt. Echter, van belang is dat dezelfde kosten niet al bij 

de patiënt of zorgverzekeraar zijn verhaald. 

Mondzorg/Tandheelkundige zorg is om deze reden uitgesloten van 

de meerkostenregeling. Voor deze sector was al eerder een 

regeling voor meerkosten getroffen waar in voorkomend geval 

gebruik van kan worden gemaakt/is gemaakt.  

 

Hier vindt u een link naar een Q&A van ZN waar u kunt bekijken of 

de regeling voor u van toepassing is en/of u er voor in aanmerking 

denkt te komen.  

 

Aanvragen meerkostenregelingAanvragen meerkostenregelingAanvragen meerkostenregelingAanvragen meerkostenregeling    

De verwachting is dat de regeling binnenkort aangevraagd kan 

worden, echter dit is nog nu nog niet mogelijk. Wij hebben echter 

gemeend middels deze nieuwsbrief deze regeling nog weer bij u 

onder de aandacht te brengen. Het centrale aanvraagproces zal via 

VECOZO worden geopend. 

 

Wij kunnen u van dienst zijn bij het beoordelen en doorrekenen 

met betrekking tot de toekenning van de Meerkostenregeling. 

Daarnaast kunnen we tevens toetsen`x of de overige fiscale en 

financiële maatregelen voor u mogelijk nog van toepassing zijn en 

correct worden toegepast. Wij verwijzen u hiervoor tevens naar 

onze website. 

 

VragenVragenVragenVragen    

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met  

Ruud Scholte Lubberink, Wendy Nijhof of Peter Rekers op  

088-500 9629 van ons brancheteam Zorg, Welzijn en Medici. 


