
 

Copyright © Bizob Dit document is eigendom van Bizob. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bizob. 
 

Disclaimer Dit advies tot stand gekomen op basis van de informatie die bij Bizob is aangeleverd. Bizob is niet aansprakelijk voor de juistheid van de aangeleverde informatie. Daarnaast is Bizob op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik of 
de (nadelige) gevolgen van de toepassing van de informatie in dit document. 
 

Pagina 1 van 3 

MEERKOSTEN WMO DOOR CORONA 
 
 

Wmo - Meerkosten 2022 als gevolg van de coronacrisis 
Op 25 maart 2020 zijn er tussen Rijk en VNG landelijke afspraken tot stand gekomen over het vergoeden van directe meerkosten aan gecontracteerde 
Wmo-aanbieders als gevolg van coronamaatregelen van het Rijk en/of door het volgen van de RIVM-richtlijnen. De procedure/planning met betrekking tot 
de meerkosten gerelateerd aan het boekjaar 2022 in de gemeenten BOV-Kempen (Best, Oirschot, Veldhoven, Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden) 
wordt hieronder weergegeven. 
 

Wie kan aanvragen? 
Aanbieders die vanaf 1 januari 2022 gecontracteerd zijn of waren voor het leveren van Wmo-ondersteuning in één of meer van de navolgende gemeenten: 

• Best 

• Oirschot 

• Veldhoven 

• Bergeijk 

• Bladel 

• Eersel 

• Reusel-De Mierden 

Welke meerkosten komen in aanmerking? 
De meerkosten moeten aan een aantal criteria voldoen: 

• De kosten zijn door of voor rekening van de zorgaanbieder gemaakt in het jaar 2022; 

• De kosten zijn het gevolg van coronamaatregelen van het Rijk en/of het gevolg van het volgen van RIVM-richtlijnen; 

• De kosten zouden onder reguliere omstandigheden niet zijn gemaakt; 

• De meerkosten zijn exclusief bestemd om te worden vergoed op basis van deze regeling én voor zover de kosten niet reeds op een andere wijze zijn 

of worden gecompenseerd; 

• De meerkosten staan in verhouding tot het doel (continuïteit van zorg); 

• De kosten komen bovenop de door de gemeente betaalde reguliere omzet; 

• De kosten zijn geen onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering; 

• Eventueel in aanmerking komende kosten van investeringen (zoals uitgaven voor ICT die kwalificeren als meerkosten) zijn toegerekend op basis van 

de economische levensduur; 
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• De meerkosten zijn aan te tonen op basis van de gevoerde registratie: 

a) De registratie is voldoende specifiek en biedt inzicht in de opbouw van de kosten; 
b) De rechtmatigheid van de gedeclareerde kosten is vast te stellen. 
 

Voorbeelden (zonder hierbij limitatief te zijn) van meerkosten zijn: 

• Beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld mondkapjes en handschoenen, materialen zoals 

plexiglas schermen om locaties ‘coronaproof’ te maken, testen en opslag van 

beschermingsmiddelen)  

• Zelftesten (nieuw in 2022) voor eigen zorgpersoneel (mogelijkheid om vaker preventief te 

testen, in beginsel wordt uitgegaan van gemiddeld 2 testen per medewerker per week)  

• Bij verblijfszorg, extra inzet van medisch personeel  

o voor de beoordeling van ziekteverschijnselen of  

o voor de verzorging van cliënten die in quarantaine zijn  

• Extra huur van locaties om de 1,5 meter afstand te organiseren  

• Extra kosten bij vervoer en dagbesteding die volgen uit het 1,5 meter afstandscriterium  

• Extra inhuur personeel waarvan kosten niet te dekken zijn uit reguliere omzet: 

o als gevolg van verminderde inzetbaarheid bestaand personeel (bijvoorbeeld voor 

personeel dat wacht op test uitslag)  

o als gevolg van extra werkzaamheden door coronamaatregelen 

- Alternatieve vorm van zorgverlening met hogere kosten dan reguliere vormen van 

zorgverlening (enkel indien er extra kosten zijn die niet gedekt kunnen worden uit de 

reguliere omzet, kan er sprake zijn van meerkosten) 

 

Welke kosten zijn uitgesloten? 
Niet-declarabele kosten zijn: 

• Kosten die al afgedekt zijn door andere regelingen (bijvoorbeeld de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid); 

• Indirecte kosten; 

• Kosten die niet van tijdelijke aard zijn. Zo hebben investeringskosten (met name IT gerelateerd) geen tijdelijk karakter en zijn uitgesloten; 

• Extra overheadkosten. 
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Minderkosten 
Wanneer aanbieders niet alleen meerkosten maar ook minderkosten hebben (bijv. minder reiskosten) dan dienen aanbieders minderkosten in mindering te 
brengen op de in te dienen meerkosten. 
 

Aanvraagprocedure 
• Aanbieders, die een tegemoetkoming wensen in gemaakte meerkosten, dienen gebruik te maken van format ‘registratie meerkosten 2022’. U kunt 

het downloaden op de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein; 

• Declaraties over 2022 dienen vóór 1 maart 2023 ingediend worden op het volgende mailadres covid19@bizob.nl o.v.v. Meerkosten 2023 corona / 

Wmo / BOV-Kempen. 

Verdeling van de kosten 
Vaak levert de aanbieder aan meerdere gemeenten ondersteuning. De aanbieder krijgt de tegemoetkoming in de meerkosten over meerdere gemeenten 
gecompenseerd. De verdeelsleutel is de samenstelling van de omzet Wmo van 2021. Het procentuele aandeel van desbetreffende gemeente in de omzet 
Wmo 2021 is het procentuele aandeel in de compensatie van de meerkosten. De aanbieder is zelf in staat dit overzicht te genereren en aan te leveren. 
 

Vaststelling en betaling 
• De totale compensatie zoals die door de desbetreffende gemeente zal worden uitgekeerd, bedraagt nooit meer dan het bedrag dat door de 

gemeente via de macroregeling van het Rijk is ontvangen. De definitieve uit te keren compensatie aan de aanbieder kan daarom pas worden 

vastgesteld nadat alle declaratieopgaven van aanbieders zijn ontvangen. Dit omdat het beschikbare bedrag pro-rata verdeeld moet worden over het 

volume van de declaratieopgaven indien deze hoger uitvallen dan het door het Rijk beschikbaar gestelde budget.  

• Nadat de aanvraag is beoordeeld, ontvangen aanbieders vanaf 1 juni 2023 een vaststellingsovereenkomst als borging voor de rechtmatigheid van de 

goedgekeurde meerkosten. Bizob stuurt aanbieders de overeenkomst toe voor ondertekening en controle van het bedrag; 

• Nadat de aanvraag is beoordeeld, kan de aanbieder de goedgekeurde meerkosten vóór 1 juli 2023 in rekening brengen bij de afzonderlijke 

gemeenten. De aanbieder mailt de factuur (pdf) o.v.v. Factuur meerkosten corona 2022 / Wmo naar: 

o Gemeente Best: factuur@gembest.nl 

o Gemeente Veldhoven: facturen@veldhoven.nl 

o Samenwerking Kempengemeenten, afdeling Maatschappelijke Dienstverlening: facturenmd@kempengemeenten.nl (factuur voor elke 

gemeente apart: Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden) 

• Uitbetaling van goedgekeurde compensatie vindt vanaf 1 juli 2023 plaats door de afzonderlijke gemeenten. 

 

Vragen? 
Aanbieders met vragen specifiek over meerkosten kunnen mailen naar covid19@bizob.nl of nemen contact op met hun contractmanager bij Bizob: 
https://www.bizob.nl/bizob-organisatie/bizob-team/contractmanagers/  
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