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Zorgverzekeraars Nederland 
T.a.v. de heer W. Adema 
 
 
 
 
Oosterhout, 30 maart 2020 
 
 
Onderwerp: Onderaannemers 
 
 
Geachte heer Adema,  
 
 
Wij hebben uw brief van 23 maart jl. rondom de financiële helderheid zorgaanbieders langdurige 
zorg gelezen. Wij zijn blij met de insteek dat alle aanbieders van langdurige zorg gecompenseerd 
worden voor zowel de inzet van extra en/of duurdere zorg waar nodig, als ook voor omzetverlies 
door vraaguitval als gevolg van de corona-crisis. Wij juichen toe dat wordt ingezet op zowel de 
continuïteit van zorg  als op continuïteit van het zorglandschap.  
 
In uw brief aan de brancheorganisaties geeft u aan dat gekozen is voor financiële zekerheid 
binnen de Wlz en dat er zoveel mogelijk helderheid wordt geboden binnen het contact en contract 
tussen het zorgkantoor en zorgaanbieder. Indien zorgaanbieders te maken hebben met een 
teruglopende omzet als gevolg van de coronacrisis, worden ze hiervoor gecompenseerd. Ook zorg 
die verleend wordt in onderaannemerschap komt aan bod in uw brief. U schrijft:“ Ook voor derden 
die door zorgaanbieders worden ingeschakeld voor bijvoorbeeld de dagbesteding geldt dat in 
beginsel binnen de publiek gefinancierde contractuele relatie de oplossing wordt gezocht”. 
 
Wij lezen uit deze laatste zinssnede dat de onderaannemers door de hoofdaannemers 
gecompenseerd moeten worden bij teruglopende omzet, bijvoorbeeld als de cliënten (van de 
hoofdaannemer) niet meer naar de dagbesteding komen. Daarmee worden de hoofdaannemers 
die een contract hebben met het zorgkantoor en door het zorgkantoor gecompenseerd worden, 
verplicht gesteld door te betalen aan de onderaannemers. 
 
Wij merken echter in het veld dat de hoofdaannemers vooralsnog niet genegen zijn om hun 
onderaannemers in deze situatie door te betalen. Reden daarvoor is de vrees van de 
hoofdaannemer om zelf niet gecompenseerd te worden voor vraaguitval. 
 
Daarom vragen wij aan u ons te bevestigen dat het inderdaad correct is dat de onderaannemers 
gecompenseerd moeten worden door de hoofdaannemers die een contract met het zorgkantoor 
hebben. 
  



 

Tevens vragen wij u om vanuit uw verantwoordelijkheid duidelijkheid te scheppen richting 
hoofdaannemers over de inhoud van de genoemde passage. Concreet vragen wij u om specifiek 
over dit onderwerp gericht te communiceren richting de hoofdaannemers, contractpartijen van de 
zorgkantoren, en ze te informeren over de voorwaarde van doorbetaling van de onderaannemers. 
 
Graag ontvangen wij een bevestiging op de compensatie van de onderaannemers en een 
toelichting hoe u de communicatie richting de hoofdaannemers gaat inrichten. 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de leden van BVKZ, 
 

                           
 
 
 
Mark van Barschot en Diana van Langerak 
Directie BVKZ 
 
 
 
 


