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Beoordelingskader Meerkosten
Regio Utrecht West heeft op 3 augustus 2020 haar regionale uitwerking van de regeling
Meerkosten gepubliceerd. https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2020/08/2020-07Meerkosten-Regionale-regeling-Meerkosten-Covid19.pdf. In dit beoordelingskader treft u een
nadere uitwerking aan hoe de gemeenten met de beoordeling van ingediende kosten zullen
omgaan.
Criteria opgenomen in de regeling Meerkosten
A. Meerkosten betreffen de directe extra kosten die…
• …een zorgaanbieder maakt gedurende de door het Rijk afgekondigde periode dat de
coronamaatregelen gelden.
• …duidelijk het gevolg zijn van de coronamaatregelen van het Rijk, in het bijzonder het volgen
van de richtlijnen van het RIVM.
• …onder reguliere omstandigheden niet gemaakt hoefden te worden.
• …noodzakelijk zijn om de gewenste zorg te kunnen blijven continueren die voldoen aan de
RIVM-richtlijnen.
• …en niet al op andere wijze zijn gecompenseerd, bijvoorbeeld via de doorfinanciering van
100% van de omzet of via de Stimuleringsregeling eHealth Thuis.
• Het gaat om meerkosten gemaakt over de periode 1 maart 2020 tot in ieder geval 1 januari
2021. Het is nog niet bekend of deze regeling wordt verlengd.
B. De meerkosten hebben altijd een direct verband met de corona-maatregelen en de richtlijnen van
het RIVM. Bijvoorbeeld:
• 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. 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 er sprake zijn van meerkosten.
C. Geen meerkosten zijn:
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 (niet-limitatief):
• Hogere uitvoeringskosten van gemeenten.
• 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 na corona).
• Een hogere vraag naar zorg of maatschappelijke voorzieningen die niet een direct gevolg is
van de coronamaatregelen.
D. Bovenstaande is geen limitatieve opsomming van meerkosten. Het Rijk acht de ontwikkeling van
de coronacrisis te onvoorspelbaar. Aanbieders kunnen genoodzaakt worden steeds andersoortige
meerkosten te maken. Bovendien kent het sociaal domein een grote diversiteit aan zorg en
ondersteuningsvormen. Per vorm en per aanbieder kunnen de noodzakelijke meerkosten anders zijn.
Binnen het budgetbeheer vindt de beoordeling plaats welke gevraagde meerkosten voor vergoeding
in aanmerking komen.
Beoordelingskader te vergoeden kosten
Meerkosten komen, conform de regeling Meerkosten van het Rijk, wel/niet voor vergoeding in
aanmerking op basis van onderstaande bepalingen. De gemeenten hebben van het rijk een
afgepast budget ontvangen voor vergoeding meerkosten. Vergoeding van meerkosten zal
realistisch en uitgaande van de uitgangspunten van de tussen het Rijk en VNG plaatsvinden.
Deze uitwerking kan op basis van landelijke cq. regionale ontwikkelingen worden uitgebreid of
beperkt. Regio Utrecht West vergoed de volgende kosten.

• Beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen, handgel, thermometers etc. ;
• Extra huur van locaties om de 1,5 meter afstand te organiseren;
• Aanpassen van locaties (niet bouwkundig) om de 1,5 meter afstand te organiseren;
• Bouwkundige ingrepen om locaties geschikt te maken kunnen alleen gedeclareerd worden als
aangetoond kan worden dat deze noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan de 1,5 meter afstand.
Van deze kosten wordt 20% vergoed, de overige 80% wordt gezien als investering in de reguliere
bedrijfsvoering van de aanbieder.
• Extra inhuur van zorgpersoneel, ofwel tijdelijke uitbreiding arbeidsovereenkomsten van bestaand
zorgpersoneel, 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. Facturen voor reeds bestaande projecten kunnen niet
gedeclareerd worden. Extra personeelskosten voor niet-directe zorgmedewerkers (financieel, ICT,
management etc.) worden niet vergoed;
• Beschikbaarstelling van quarantaineopvang;

ICT-kosten en telefoniekosten
Deze kosten komen alleen voor vergoeding meerkosten in aanmerking op basis van het volgende
kader:
- Er wordt geen vergoeding verstrekt voor de aanschaf van hardware. Dit wordt door de regio
Utrecht West gezien als een investering van de aanbieder voor haar reguliere bedrijfsvoering.
- Aanschaf van software of licenties wordt alleen vergoed als die extra aangeschaft moest worden
om de alternatieve zorgverlening mogelijk te maken. Onder die voorwaarde kan de aanschaf van
software vergoed worden tot een maximum van 1/3 deel van de aanschafkosten. Het overige 2/3
deel wordt ook gezien als een investering van de aanbieder voor haar reguliere bedrijfsvoering.
- Extra telefoniekosten kunnen vergoed worden op basis van het verschil tussen de factuur voor deze
kosten over de maand januari 2020 en de factuur over respectievelijk de maanden maart, april, mei
en juni 2020.
Indien u van mening bent dat u meerkosten heeft gemaakt die niet onder één van deze bepalingen
valt verzoeken wij u contact op te nemen met regio Utrecht West via:
secretariaat@inkooputrechtwest.nl

