
       FAQ Meerkosten Corona 2022 (versie februari 2022) 

 

Meerkostenregeling   

  

Wat valt onder de meerkostenregeling? Onder meerkosten verstaan wij: 

• extra kosten die een zorgaanbieder maakt gedurende de door het Rijk 
afgekondigde periode dat de coronamaatregelen gelden. 

• extra kosten die duidelijk het gevolg zijn van de coronamaatregelen van het 
Rijk, in het bijzonder het volgen van de RIVM-richtlijnen. 

• extra kosten die onder reguliere omstandigheden niet gemaakt hoefden te 
worden. 

• extra kosten die noodzakelijk zijn om de gewenste zorg te kunnen blijven 
continueren en die voldoen aan de RIVM-richtlijnen. 

• extra kosten en die niet al op andere wijze zijn gecompenseerd, bijvoorbeeld 
door de ruimte die er geboden wordt om binnen de bestaande beschikking 
alternatieve vormen van hulp te bieden, wanneer dit op reguliere wijze nog 
niet mogelijk is. Zie voor een nadere toelichting de informatie op de website. 

 

Waar kan ik meer informatie vinden 
over de meerkostenregeling? 

De informatie over de verlengde meerkostenregeling 2022 regio Amersfoort 
inclusief registratieformulier voor de meerkosten is beschikbaar via deze link. 
 

Valt de aanschaf van 
beschermingsmaatregelen ook onder de 
meerkostenregeling? 
 

Ja, zoals mondkapjes en handschoenen. Zelftesten voor zorgpersoneel worden niet 
vergoed. 

Op welke periode hebben de afspraken 
over vergoeding van meerkosten 
betrekking? 

Het gaat om de periode 1 maart 2020 t/m 31 december 2022. Het rijk en de VNG 
hebben afspraken (link) gemaakt over verlenging van de regeling in 2022. Extra 
aandachtspunt is dat meerkosten alleen van toepassing zijn op die periodes dat 
daadwerkelijk RIVM-richtlijnen of kabinetsmaatregelen van toepassing zijn. 
 

https://www.amersfoort.nl/zorg-en-ondersteuning/to-1/inkoop-zorg-en-ondersteuning-sociaal-domein.htm
https://vng.nl/artikelen/continuiteit-financiering-meerkosten-en-compensatie-sociaal-domein


Zijn er duidelijke voorbeelden te 
noemen van meerkosten? 
 

Bij meerkosten dient altijd een direct verband te kunnen worden gelegd tussen de 
corona-maatregelen en de richtlijnen van het RIVM. 
 
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 als gevolg van de 
coronamaatregelen; 

• Beschikbaarstelling van quarantaineopvang; 

• Vormen van alternatieve zorgverlening die hogere kosten dan reguliere zorg 
met zich meebrengen. Uitgangspunt is dat de ruimte blijft bestaan om binnen 
de bestaande beschikking alternatieve vormen van hulp te bieden. Enkel indien 
er extra kosten zijn die niet gedekt kunnen worden uit de reguliere omzet, kan 
er sprake zijn van Meerkosten; 

Zie voor een nadere toelichting de informatie op de website. 
 

Wat valt niet onder meerkosten? • Hogere overheadkosten van aanbieders; 

• Vergoeding van niet-geleverde zorg (valt onder continuïteit van financiering); 

• Alternatieve levering van zorg (de ruimte die er geboden wordt om binnen de 
bestaande beschikking alternatieve vormen van hulp te bieden, wanneer dit op 
reguliere wijze nog niet mogelijk is;  

• Uitgestelde vraag van noodzakelijke zorg (valt onder effecten na corona); 

• Een hogere vraag naar zorg of maatschappelijke voorzieningen die niet een 
direct gevolg is van de coronamaatregelen. 

Zie voor een nadere toelichting de informatie op de website. 
 

Valt no-show ook onder de meerkosten? Het ontbreken van inkomsten als gevolg van een hoger no-show percentage valt 
niet onder extra kosten in het kader van de afspraken op meerkosten.  



De bedrijfsvoering zal voortaan afgestemd moeten worden op het nieuwe normaal 
waarbij door de richtlijnen van het RIVM soms minder zorg en begeleiding op 
locatie kan worden geboden. Hierbij is het voor aanbieders van dagactiviteiten ook 
mogelijk om de zorg digitaal te continueren met begeleiding op afstand.  
 

Waar kan ik meerkosten voor de 
uitvoering van de HH in de gemeenten 
Leusden, Bunschoten en Baarn 
declareren? 

De hulp bij het huishouden is door de afzonderlijke gemeenten ingekocht en 
facturen moeten dus ook rechtstreeks bij de desbetreffende Zorgadministratie van 
de gemeente worden ingediend. De adressen van de zorgadministraties zijn: 
Leusden:  Crediteuren@leusden.nl onder vermelding van nr. 66712/38206U en 
t.n.v. Bram Harmsen 
Baarn, Bunschoten en Soest: facturen-zorgadministratie@bbsuo.nl  
 
Amersfoort verzorgt wel de Zorgadministratie voor de gemeente Woudenberg. 
 

Vallen (snel)testen voor medewerkers 
bij commerciële bureaus ook onder de 
meerkostenregeling? 
 

Nee.  
Ook zelftesten voor de medewerkers worden niet vergoed. 

Moet ik minderkosten verrekenen met 
meerkosten? 

Ja, minderkosten moeten worden verrekend voordat u een meerkosten declareert. 
Bij minderkosten kunt u bijvoorbeeld denken aan: 

- Reiskosten dienstreizen; 
- Reiskosten woon-werkverkeer; 
- Kosten gerelateerd aan het gebruik van kantoor(catering, schoonmaak, 

nutsvoorzieningen); 
- Minder inhuur personeel; 
- Hotelmatige kosten; 
- Voeding; 
- Directe persoonlijke kosten. 

 

Valt vaccinatie tegen het Coronavirus 
ook onder meerkosten? 

De meerkostenregeling geldt bij vaccinatie tegen het Coronavirus alleen voor 
medewerkers in de gehandicaptenzorg die onder de Jeugdwet of Wmo vallen en 
voor medewerkers van Wmo-ondersteuning (daar waar het verzorging, 
huishoudelijke hup, maaltijdondersteuning of dagbesteding voor dementerende 

mailto:Crediteuren@leusden.nl
mailto:facturen-zorgadministratie@bbsuo.nl


ouderen betreft). Aanbieders kunnen meerkosten voor deze medewerkers 
vergoed krijgen in de volgende gevallen: 

- Extra personeelsinzet als gevolg van hogere afwezigheid onder personeel 
in verband met de COVID-19 vaccinatie in één van de 25 grote 
vaccinatielocaties; 

- Extra reiskosten personeel naar en van één van de 25 grote 
vaccinatielocaties voor de COVID-19 vaccinatie, tijdens of buiten werktijd. 
 

Vallen extra accountantskosten als 
gevolg van Corona ook onder de 
meerkosten? 

Nee, accountantskosten vallen onder de overhead en worden niet vergoed in het 
kader van de meerkostenregeling. 

 


