Q&A Coronamaatregelen Wlz
Niet geleverde zorg
Waarom mag ik de niet-geleverde zorg niet meer doorbetalen, terwijl er nog steeds
corona is?
De RIVM-richtlijnen zijn nog steeds van kracht. Maar inmiddels zijn veel maatregelen versoepeld,
mits de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Ook kan iedereen met klachten getest worden op
COVID-19 en zijn er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierdoor kan in de meeste
gevallen de zorg en ondersteuning weer geleverd worden.
Er is een uitzondering gemaakt voor budgethouders met een Wlz-indicatie dagbesteding en voor
zorg in pgb-gefinancierde kleinschalige wooninitiatieven (Wlz). Wanneer deze zorg niet geleverd is,
mag deze worden doorbetaald tot 1 augustus.

Ik wil in verband met het coronavirus zo min mogelijk mensen in huis. Mag ik
zorgverleners die hierdoor niet kunnen komen werken toch doorbetalen?
Nee, dat mag vanaf 1 juli niet meer. Bespreek altijd eerst met jouw zorgverlener(s) jouw situatie en
jouw zorgen over je eigen veiligheid. Wellicht gaat je zorgverlener (tijdelijk) op zoek naar andere
cliënten. Let wel op dat de kans bestaat dat zorgverleners later niet meer beschikbaar zijn als je ze
nu niet inzet.

Ik heb een Wlz-pgb en ga nu weer naar de dagbesteding, maar door de
coronamaatregelen minder vaak dan voorheen. Hoe moet ik dit registreren en
declareren?
Tot en met 31 juli declareert u voor het Wlz-pgb de zorg van de dagbesteding zoals deze is
afgesproken. Daarnaast houdt u bij hoeveel uren hiervan niet geleverd zijn. Het zorgkantoor kan
deze informatie opvragen. Na 31 juli mag u alleen betalen voor dagbesteding die daadwerkelijk
geleverd is.

Waarom moeten budgethouders de registratie bijhouden van niet-geleverde zorg?
De tijdelijke pgb-maatregelen veranderen niets aan het declaratieproces. In het reguliere
declaratieproces kunnen budgetverstrekkers niet zien of vervangende of extra zorg wel of niet
geleverd is. De budgethouder kan dit onderscheid wel maken, omdat u weet welke zorg u wel en
niet heeft ontvangen. Daarom vragen wij u dit bij te houden. Noteer de kosten op het
registratieformulier voor uw eigen administratie. Uw zorgkantoor kan hier achteraf om vragen.
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Ik ben zorgaanbieder en stuur(de) facturen en/of declaraties voor niet-geleverde zorg. Het
ministerie van VWS heeft budgethouders verzocht deze te betalen. Wat moet ik doen als
een budgethouder toch niet betaalt?
Budgethouders kunnen facturen en declaraties indienen zoals ze gewend zijn, ook als het om nietgeleverde zorg gaat. Vanaf 1 juli is het niet meer toegestaan te betalen voor niet-geleverde zorg. Er
is een uitzondering gemaakt voor budgethouders met een Wlz-indicatie dagbesteding en voor zorg
in pgb-gefinancierde kleinschalige wooninitiatieven (Wlz).
Van zorgaanbieders wordt gevraagd duidelijk op de facturen en declaraties te zetten of de zorg wel
of niet geleverd is. Wil de budgethouder niet betalen omdat de zorg niet geleverd is, en dreigt de
zorgverlener hierdoor in financiële problemen te komen? Ga in gesprek met de budgethouder en
wijs erop dat het belangrijk is om door te betalen, zodat er nu en in de toekomst zorg beschikbaar is.
Komt u er niet uit? Stel dan voor om samen met de verstrekker in gesprek te gaan.

Extra kosten Corona
Waarvoor kan ik een EKC aanvraag doen na 1 augustus?
Budgethouders kunnen enkel een EKC-aanvraag doen wanneer zij na 1 augustus 2020 toch nog
extra kosten moeten maken vanwege corona en de coronamaatregelen én niet uitkomen met hun
budget. Het zorgkantoor toetst of het aangevraagde budget noodzakelijk is.

Wat valt onder extra kosten?
Bij Extra Kosten Corona gaat het om kosten als gevolg van extra zorg of vervangende zorg vanwege
Corona.
Let op voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn aparte maatregelen getroffen,
zie hiervoor eerdere publicaties over persoonlijke beschermingsmiddelen (rond 15 mei) en
Rijksoverheid.nl.
Extra kosten Corona vraagt u aan middels het aanvraagformulier op de website van uw zorgkantoor.

Hoe bepaal ik het uurtarief bij de extra of vervangende zorgvraag die het gevolg is
van corona bij een vast maandbudget?
Het vaste maandbudget is vastgesteld op basis van een overeengekomen aantal uren x een
vastgesteld tarief. U gebruikt dit vastgesteld tarief voor de berekening van de kosten voor extra
geleverde zorg.

De budgethouder mag vervangende zorgverleners inzetten. Maar welke precies?
Bespreek eerst met uw zorgverlener en/of zorgaanbieder of zij vervangende zorg kunnen
organiseren, die past binnen het pgb. Kan dit niet worden geleverd, dan bekijkt u of een andere
passende oplossing vanuit het pgb mogelijk is. Dit kan ook zorg/ondersteuning zijn vanuit Zorg in
natura. Na 1 augustus geldt dat u enkel een EKC-aanvraag mag doen wanneer toch nog extra kosten
moet maken vanwege corona(maatregelen) én u niet uitkomt binnen uw reguliere budget.
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Vervoer
Kan ik veilig gebruik maken van vervoer?
Vervoerders hebben eigen protocollen opgesteld, zodat zij mensen veilig kunnen vervoeren. Deze
protocollen zijn gemaakt in samenwerking met het RIVM. Als u twijfelt over uw veiligheid, bespreek
dit dat met uw vervoersaanbieder.

Rijdt mijn vervoer naar de dagbesteding?
In vervoer van en naar de dagbesteding wordt weer zoveel mogelijk voorzien. Deze ritten die op
vaste momenten in de week zijn, kunnen door de vervoerder worden ingepland.

Mijn vervoerder declareert de niet-geleverde ritten, mag dat?
Wlz-vervoerders mogen tot 1 augustus niet-geleverde ritten declareren. Na 31 juli mag u alleen
betalen voor vervoer dat daadwerkelijk geleverd is.

Testbeleid en persoonlijke beschermingsmiddelen
Ik ben budgethouder en heb klachten die lijken op corona (hoesten, niezen, koorts,
kortademigheid). Kan ik me laten testen?
Ja, budgethouders met klachten kunnen zich laten testen. Bel hiervoor uw huisarts. Aan de test zijn
geen kosten verbonden.

Ik ben zorgverlener van een budgethouder. Kan ik mij laten testen?
Zorgverleners met klachten die op corona kunnen duiden (hoesten, niezen, koorts,
kortademigheid), kunnen zich laten testen bij de GGD. De GGD-arts stelt vragen om te bepalen of u
mogelijk corona heeft en neemt zo nodig de test af. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Uitgangspunt van het testbeleid is dat het geen zin heeft om te testen als er geen klachten zijn die
kunnen duiden op corona. Zorgverleners zonder klachten werken dus gewoon door. Zorgverleners
met klachten blijven thuis totdat de uitslag van hun test bekend is. Blijkt uit de test dat de
zorgverlener geen corona heeft, dan kan hij/zij weer aan het werk. Blijkt uit de test dat de
zorgverlener corona heeft, dan gaat een periode van quarantaine in van minstens 7 dagen na start
van de symptomen én minimaal 24 uur klachtenvrij.

Hoe en waar kan ik persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen als budgethouder?
Als u getest bent op corona krijgt u beschermingsmiddelen (handschoenen, mondkapjes) die uw
zorgverleners kunnen dragen. U ontvangt van de huisarts een recept voor een ‘korte-termijn-pakket
PBM’. Uw zorgverleners kunnen de beschermingsmiddelen gebruiken, totdat de testuitslag bekend
is. Blijkt u geen corona te hebben, dan zijn de beschermingsmiddelen niet meer nodig. Heeft u wél
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corona, dan krijgt u van de apotheek een uitgebreider pakket beschermingsmiddelen voor uw
zorgverleners.
Kijk voor meer informatie over het gebruik en de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen
op de website van het RIVM: veel gestelde vragen over beschermingsmiddelen in de zorg buiten het
ziekenhuis.

Hoe gebruiken zorgverleners de beschermingsmiddelen?
Het RIVM heeft instructievideo’s gemaakt over het juiste gebruik van mondmaskers en
handschoenen:
•
•

Instructievideo gebruik mondmaskers
Instructievideo gebruik handschoenen

Tegemoetkoming voor wooninitiatieven in financiële nood
Vragen vanuit budgethouders perspectief
Mijn wooninitiatief is in financiële nood geraakt. Hoe kan ik helpen?
Wanneer u bewoner bent van een wooninitiatief die door langdurige leegstand in financiële
problemen is geraakt, kunt u als bewoner het wooninitiatief helpen. Uw wooninitiatief kan hiervoor
contact opnemen met het zorgkantoor.
Het wooninitiatief kan een beroep doen op de hulp van de budgethouder. Zij kunnen u de procedure
toelichten. Uw wooninitiatief neemt, mede namens alle bewoners, contact op met het zorgkantoor.
Wij hebben geprobeerd om de administratieve lasten die hierbij komen kijken te beperken, echter
enige administratie is vereist.

Mijn wooninitiatief is in financiële nood geraakt. Ben ik verplicht om via de EKC-regeling te
helpen?
Het wooninitiatief kan u niet verplichten om te helpen. Maar het is ook in uw belang dat de
continuïteit van zorg in het wooninitiatief geborgd blijft. Om zoveel mogelijk administratieve lasten
te voorkomen, is het wenselijk dat één budgethouder helpt in het uitvoeren van de afspraken die
worden gemaakt tussen uw wooninitiatief en uw zorgkantoor. Het is ook mogelijk dat meerdere
bewoners hieraan bijdragen.

Mag een deel van het pgb (tijdelijk) worden ingezet voor het betalen van de
huisvestingskosten?
Nee, het pgb mag niet worden gebruikt voor het betalen van huisvestingskosten; het pgb is namelijk
enkel bedoeld om zorgkosten te financieren. Uiteraard kan een wooninitiatief wel afspraken maken
met de verhuurder of financier van de huisvesting.
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Vragen vanuit het perspectief van de wooninitiatieven
Wat kan ik als wooninitiatief doen om financiële nood tijdig af te wenden?
Voordat u zich meldt bij het zorgkantoor, wordt verwacht dat u ook andere stappen heeft
ondernomen om uw financiële nood af te wenden of te verkleinen. U kunt hierbij denken aan het
aanvragen van uitstel van betaling bij de Belastingdienst en/of pensioenfonds, in gesprek gaan met
uw bank om uitstel van betalingen (bv. aflossingen, rente) aan te vragen en afspraken met de
organisatie waarvan u het onderkomen huurt.
Zijn deze maatregelen niet toereikend om uw financiële problemen af te wenden, dan kunt u zich
melden bij het zorgkantoor. Op basis van uw financiële gegevens kunt u samen tot
maatwerkafspraken komen om de zorgcontinuïteit van uw bewoners te borgen.

Wanneer is mijn wooninitiatief in financiële nood?
Een wooninitiatief is aantoonbaar in financiële nood als:
1.

2.

Er uitstel van betaling is aangevraagd (en mogelijk toegekend), in verband met
betalingsproblemen naar aanleiding van leegstand ontstaan gedurende de
coronacrisis, in de periode van 1 maart tot 1 september 2020. Het zorgkantoor bekijkt
per situatie waar de exacte grens van de periode redelijkerwijs getrokken kan worden.
Er moet in ieder geval een relatie zijn tussen de ontstane leegstand en corona.
Uitstel van betalingen onvoldoende ruimte biedt om aan financiële verplichtingen te
kunnen voldoen, waardoor de continuïteit van zorg voor de budgethouders die nog in
het wooninitiatief wonen niet geborgd is.

Alle zorgkantoren werken met deze definitie van financiële nood.

Wanneer komt mijn wooninitiatief in aanmerking voor de tegemoetkoming?
Het wooninitiatief kan zelf de beoordeling maken of het wooninitiatief voor tegemoetkoming in
aanmerking komt. De zorgkantoren hebben de volgende beoordelingspunten benoemd:
1. Er is leegstand ontstaan in het wooninitiatief gedurende de coronaperiode (1 maart 2020 – 1
september 2020) als gevolg van het overlijden van een of meerdere budgethouders.
2. De leegstand kon gedurende deze periode niet worden verkleind d.m.v. de komst van
nieuwe budgethouders.
3. Het wooninitiatief kan aantonen wat er al is gedaan om financiële nood te voorkomen. Denk
aan het aanvragen van uitstel van betalingen (bank, belastingdienst, pensioenfonds, huur,
andere uitgaven).
4. Het wooninitiatief levert een financieel overzicht aan waaruit blijkt welk financieel tekort
voortkomt uit het overlijden van de budgethouder(s):
a. Liquide middelen (saldo bankrekening(en)).
b. Verwachte inkomsten komende periode (bv. prognose tot eind 2020).
c. Verwachte uitgaven komende periode, uitgesplitst in:
i. vaste lasten (bv. huur/aflossing, rente, belastingen, salarissen);
ii. variabele lasten.
d. Het financieel tekort dat uit bovenstaande gegevens volgt.
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e. Het financieel tekort dat voortkomt uit het overlijden van budgethouder(s),
uitgesplitst in:
i. Zorgkosten;
ii. huurkosten.
De verwachting is dat bovenstaande informatie, met uitzondering van punt 3, al bij het
wooninitiatief beschikbaar is. Het wooninitiatief kan gebruik maken van een formulier wat hiervoor
is opgesteld. Wanneer het wooninitiatief de informatie op een andere wijze aan kan dragen, is dit
ook mogelijk.

Hoe kan ik aantonen dat mijn wooninitiatief in financiële nood verkeerd?
De zorgkantoren hebben in samenspraak met het ministerie van VWS een formulier opgesteld
waarmee een wooninitiatief kan aangeven dat het in financiële nood is. Dat formulier is zo
eenvoudig en overzichtelijk mogelijk gemaakt. Het wordt ingevuld op basis van actuele gegevens,
waarbij de hulp van een accountant niet noodzakelijk is, maar dat mag uiteraard wel. Bij het bepalen
van de noodzakelijke financiële ondersteuning wordt wel gekeken naar andere maatregelen die een
wooninitiatief kan nemen om nadelige gevolgen van leegstand te voorkomen.

Kan ik de tegemoetkoming van het zorgkantoor krijgen zonder dat mijn bewoners hier last
van hebben?
Het zorgkantoor kan een wooninitiatief niet ondersteunen zonder de hulp van een budgethouder.
De ondersteuning verloopt via het pgb en bij voorkeur het pgb van één budgethouder. Neem
daarom eerst contact met het zorgkantoor over de procedure. Vervolgens kunt u uw bewoners
informeren over de huidige financiële situatie en de mogelijke oplossing. De administratieve lasten
voor de betrokken budgethouder en uw wooninitiatief is zo laag mogelijk gehouden.
De financiële nood zal door het wooninitiatief onderbouwd moeten worden, waarna het
zorgkantoor de hoogte van de financiële ondersteuning kan bepalen en via het pgb van de
bewoner(s) kan toekennen.

Waarom ontvangen zorg in natura-initiatieven een andere compensatie dan pgbgefinancierde initiatieven?
Zorg in natura-initiatieven worden gecompenseerd voor inkomstenderving en deze is anders dan de
compensatie voor pgb-gefinancierde initiatieven. De compensatie van inkomstenderving van
natura-initiatieven is gebaseerd op de beleidsregel SARS-CoV-2 virus van de NZa. Bij het bepalen
van de hoogte van de compensatie wordt o.a. rekening gehouden met de reductie in de kosten die
de zorgaanbieder heeft gerealiseerd doordat zorg niet wordt geleverd.
Een pgb-initiatief valt niet onder de compensatie beleidsregel van de NZa en wordt daarom op een
andere manier gecompenseerd. Bij deze pgb-initiatieven kan de niet geleverde zorg van bewoners
die tijdelijk elders verblijven volledig uit het pgb van deze bewoners worden betaald. Daarnaast kan
inkomstenverlies door leegstand als gevolg van overlijden worden tegemoetgekomen via de EKCregeling als hierdoor de zorgcontinuïteit in het pgb-initiatief in gevaar komt. Hierdoor wordt het
mogelijk om het budget van één of meerdere bewoners op te hogen waardoor de zorgcontinuïteit
van de huidige bewoners blijft geborgd.
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Waarom wordt bij een pgb-gefinancierd wooninitiatief leegstand als gevolg van overlijden
van bewoners alleen gecompenseerd wanneer er sprake is van financiële nood?
Als bewoners overlijden en het niet lukt nieuwe bewoners aan te trekken, lopen wooninitiatieven
inkomsten mis. Onder normale omstandigheden is dit een regulier bedrijfsrisico. Echter, vanwege
Covid-19 overlijden meer bewoners en is het moeilijker de lege plaatsen weer bezet te krijgen. De
continuïteit van zorg in een pgb-wooninitiatief is belangrijk. Daarom is met betrokken partijen
onderzocht op welke wijze de continuïteit geborgd kan worden voor die wooninitiatieven die
vanwege leegstand, ontstaan in de coronaperiode vanaf 1 maart, in de financiële problemen zijn
gekomen. Dat kan nu via de EKC-regeling. Het is belangrijk dat de zorgverlening voor de huidige
bewoners niet in gevaar komt.

Waarom wordt verlies van huurinkomsten bij leegstand in een pgb-wooninitiatief niet
gecompenseerd?
Bij pgb-gefinancierde wooninitiatieven zijn wonen en zorg gescheiden. De zorg van bewoners wordt
betaald vanuit het pgb. De huur- en servicekosten worden betaald uit eigen middelen van de
bewoners. Voor het wegvallen van deze inkomsten wordt vanuit zorgmiddelen geen compensatie
geboden. Uiteraard kan een wooninitiatief wel afspraken maken met de verhuurder of financier van
de huisvesting.

Overige vragen
Bonusregeling voor zorgpersoneel
Komen mijn zorgverleners ook in aanmerking voor de bonus van €1.000 die is aangekondigd
voor personeel in de zorg?
Deze bonusregeling voor zorgprofessionals wordt in de zomermaanden uitgewerkt. De bonus is
bedoeld voor professionals in de zorg die zich in de corona-tijd (1 maart tot 1 september) extra
hebben ingezet voor patiënten en cliënten en daarbij de effecten van corona hebben ondervonden.
Het wordt nog nader uitgewerkt wie voor deze bonus in aanmerking komt.

40-urige werkweek
Ik ben een budgethouder met meerdere zorgverleners. Niet al mijn zorgverleners werken
momenteel vanwege corona(maatregelen). Mag de ene zorgverlener meer dan 40 uur
werken om de andere zorgverlener te vervangen?
De regels hiervoor zijn niet veranderd door de coronacrisis.
Zorgverleners met een arbeidsovereenkomst mogen meer dan 40 uur werken, als zij zich houden
aan de Arbeidstijdenwet, zie Werktijden en rusttijden op de website van de Rijksoverheid.
Dat betekent:
•
•
•

Maximaal 60 uur per week
Gemiddeld maximaal 48 uur per week, voor een periode van 16 weken
Uitzonderingen voor nachtdiensten
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Voor zorgverleners zonder arbeidsovereenkomst, die dus niet onder de Arbeidstijdenwet vallen, is
het uitgangspunt dat zij niet meer dan 40 uur per week werken.

EKT/Meerzorg
Mag het meerzorg budget ook gebruikt worden om andere zorgverleners in te zetten?
We verwachten dat budgethouders veranderingen van de inzet van zorg met het zorgkantoor
bespreken. Het meerzorg budget is toegekend om bepaalde doelen te bepalen, dit budget wordt
anders besteed als andere zorgverleners worden ingezet. U dient tijdig contact op te nemen met het
zorgkantoor en niet achteraf.

Heeft afwijkend betalingsgedrag effect op de toewijzing EKT/ Meerzorg voor volgend jaar?
Dus wanneer er nu minder ingezet wordt door gebrek aan zorgverleners een verlaging van
het budget voor volgend jaar.
Bij het aanvragen van extra budget wordt gekeken naar welke zorg nodig is in de huidige situatie.
Indien het nu niet mogelijk is voldoende zorg in te kopen door gebrek aan zorgverleners, is dit geen
reden het bedrag later hierop naar beneden bij te stellen. Geef dit ook aan bij uw zorgkantoor en
houdt uw administratie goed bij wat betreft ingezette zorg.

PGB 2.0
Ik doe mijn administratie in het PGB Portaal (PGB2.0), is daar iets veranderd met de
coronacrisis?
In het portaal zelf is niets veranderd, maar er is een apart proces om zorgverleners met
corona(klachten) ziek te melden. Meld zorgverleners met een arbeidsovereenkomst die niet
komen werken vanwege corona(maatregelen) ziek bij de SVB. Zij krijgen dan gewoon betaald.
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