Corona: overzicht financiële regelingen 1e lijn
Dit is een overzicht van de belangrijkste regelingen voor ergotherapiepraktijken. Regel 1 is dat zorgaanbieders zich voor
ondersteuning in eerste instantie wenden tot zorgverzekeraars om na te gaan of zij voor steun in aanmerking komen alvorens
zij een aanvraag doen bij de rijksoverheid.

Steunmaatregelen zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars Nederland - Corona (zn.nl)
Regeling continuïteitsbijdrage (CB)

Inhaalzorg

Meerkostenregeling

De CB kan niet meer worden
aangevraagd. De bijdrage is gebaseerd op
de omzet die de zorgaanbieder normaal
gesproken gemiddeld per maand
verwacht zonder coronapandemie
[Normomzet - Gerealiseerde omzet] x
84 % Continuïteitsbijdrage (Ergotherapie)
In 2020 is voor de toegewezen aanvragen
een voorlopige CB uitgekeerd en in
verschillende gevallen heeft er ook een
tussentijdse afrekening plaatsgevonden.
De definitieve afrekening wordt in de
zomer van 2021 vastgesteld. Daarbij
wordt de inhaalzorg niet meer met de CB
verrekend.

De regeling inhaalzorg die vorig jaar als
onderdeel van de CB is ingesteld, is
vervallen. De korting die op deze zorg in
het kader van de continuïteitsbijdrage
van toepassing was (46% vergoeding
i.p.v. 100%) is komen te vervallen. Zorg
die in de tweede helft van 2020 is
geleverd bóven de normomzet van
2019, wordt niet meer als ‘inhaalzorg’
aangemerkt, maar wordt volledig
vergoed.

De meerkostenregeling betreft een
regeling die aanvullende kosten
gerelateerd aan COVID-19 vergoedt.
ZN berekent een percentage van 1%
(excl. CB bijdrage) van de door
zorgverzekeraars vergoede omzet.
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Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkgelegenheid (NOW)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten
(TVL)

Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo)

Praktijkhouders kunnen een groot deel
van hun loonkosten vergoed krijgen als ze
verwachten ten minste 20% omzet te
verliezen. In totaal zijn er vijf
aanvraagperioden. De vijfde periode
loopt tot 30 juni 2021. Het UWV neemt
de aanvraag in behandeling.

De TVL ondersteunt bedrijven en
zelfstandigen om hun vaste lasten te
betalen. De TVL-subsidie is afhankelijk
van het omzetverlies (minimaal 30%),
het percentage vaste lasten en een
subsidiepercentage. De TVL is ieder
kwartaal aan te vragen tot en met juni
2021. De subsidievoorwaarden kunnen
ieder kwartaal wijzigen.

De Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo) is
ook een maatregel om ondernemers
te ondersteunen tijdens de
coronacrisis. De regeling is voor
zelfstandig ondernemers, waaronder
zzp’ers. Het voorziet in een
aanvullende uitkering voor
levensonderhoud als het inkomen
door de coronacrisis tot onder het
sociaal minimum daalt. En in een
lening voor bedrijfskapitaal om
liquiditeitsproblemen als gevolg van
de coronacrisis op te vangen. Vanaf
1 april 2021 kan een Tozo 4 uitkering
levensonderhoud aan worden
gevraagd in de gemeente waar je
woonachtig bent.

