
Verzonden communicatie over de meerkostenregeling n.a.v. de Coronamaatregelen in 

2020 (mail 06-07-2020) 

Landelijke meerkostenregeling uitgewerkt  

Door VNG en Rijk is de meerkostenregeling inmiddels uitgewerkt. Door het Rijk is de volgende 

definitie voor meerkosten gegeven: Meerkosten zijn kosten, die door een zorgaanbieder worden 

gemaakt gedurende de door het Rijk afgekondigde periode dat de coronamaatregelen gelden. 

Meerkosten zijn het gevolg van de coronamaatregelen van het Rijk, in het bijzonder het volgen van de 

richtlijnen van het RIVM. Het gaat om extra uitgaven die niet onder reguliere omstandigheden 

gemaakt zouden worden en die noodzakelijk zijn om de gewenste ondersteuning te kunnen 

continueren. Ook worden meerkosten niet gecompenseerd door andere regelingen, zoals de 

continuering van de financiering. Voor het indienen van de meerkosten is door het ketenbureau I-

Sociaal Domein een formulier opgesteld. In het formulier zijn tevens de voorwaarden vermeld om in 

aanmerking te komen voor de meerkostenregeling:  

• De kosten hebben betrekking op de periode van de coronamaatregelen;  

• De kosten zijn gemaakt om te voldoen aan kabinetsmaatregelen en RIVM-richtlijnen; 

• De kosten hoeven onder reguliere omstandigheden niet te worden gemaakt;  

• De kosten zijn noodzakelijk om de zorg te kunnen continueren volgens de kabinetsmaatregelen 

en RIVM-richtlijnen;  

• De kosten zijn/worden niet reeds anders of elders gecompenseerd;  

• De kosten zijn door of voor rekening van de zorgaanbieder gemaakt. 

 

Meerkosten nu indienen over periode 16 maart – 12 juli 2020 

Voor het indienen van de meerkosten moet u het bijgevoegde formulier ‘Regeling meerkosten Wmo’ 

gebruiken. Omdat de uitgaven in het kader van de meerkostenregeling per gemeente verantwoord 

moeten worden, moeten de meerkosten ook per gemeente ingediend worden.  

De meerkosten over de periode 16 maart – 12 juli 2020 kunt u tot 6 september (einde periode 9) 

indienen bij contractbeheerwmo@servicepunt71.nl. Bij het beoordelen van de meerkosten zullen wij 

als Leidse regiogemeenten/centrumgemeente Leiden in ieder geval de volgende punten in acht 

nemen: 

• De aanbieder is bij het maken van meerkosten doelmatig te werk gegaan. 

• De meerkosten zijn aantoonbaar. 

• Bij meerkosten dient er sprake te zijn van een facturering/declaratie/vastlegging door de 

aanbieder per gemeente of, in geval van Beschermd Wonen, bij centrumgemeente. Meerkosten 

in het kader van Beschermd Wonen moeten dus apart worden ingediend.  

• De meerkosten zijn proportioneel. Een extra ruimte creëren staat bijv. niet gelijk aan een 

grootscheepse en luxe verbouwing van de ruimte. (*) 

Indien wij dit nodig achten, kunnen wij ook vragen om extra documentatie ter onderbouwing van de 

kosten. 

(*) Zoals eerder gemeld kan het tijdelijk huren van een vervangende locatie voor dagbesteding in 

bepaalde gevallen ook door de gemeente vergoed kan worden vanuit de meerkostenregeling. Om 

hiervoor in aanmerking te komen, dient u wel vooraf contact op te nemen met Contractbeheer 

Servicepunt71. 

 

mailto:contractbeheerwmo@servicepunt71.nl


Einddatum meerkostenregeling bepaald op 31 december 2020 

Het Rijk heeft bepaald dat de meerkostenregeling verlengd wordt tot eind van het jaar. Dit betekent 

dat u eventuele meerkosten in de periode 13 juli tot en met 31 december ook kunt indienen. Voor 

het indienen van de meerkosten stellen wij een tweetal data voor:  

• Meerkosten 13 juli - 4 oktober (einddatum periode 10): indienen voor 1 december 2020 

• Meerkosten 5 oktober – 31 december: indienen voor 1 februari 2021   

 


