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Geachte mevrouw Van Hest en heer Van der Schaft, 

Met uw brief van 31 mei jl. vroeg u mijn aandacht voor de mogelijkheid voor 
zzp'ers die zonder tussenkomst van een derde werkzaam zijn voor cliënten, een 
een bonus kunnen aanvragen, als blijk van waardering voor hun inzet. U zou 
graag zien dat die mogelijkheid er alsnog komt. 

De Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 kent twee manieren om 
zzp'ers een bonus te verstrekken: 

1) op aanvraag van een zorgaanbieder, voor die zzp'ers die voor een 
zorgaanbieder werken. De zorgaanbieder kan de zzp'ers die werkzaamheden voor 
hem verrichten en daarbij naar zijn mening een uitzonderlijke prestatie hebben 
verricht, in zijn subsidieaanvraag meenemen. 

2) op aanvraag van een budgethouder kunnen zzp'ers die voor hen werken en die 
zij vanuit een persoonsgebonden budget (o.b.v. Wlz, WMO 2015 of Jeugdwet) 
betalen, een bonus ontvangen. Ook hier is het uitgangspunt dat de budgethouder 
aanvraagt voor de zorgverleners die voor hem werken en die daarbij een 
uitzonderlijke prestatie hebben verricht. 

Het is dus al mogelijk dat zzp'ers die zonder tussenkomst van een derde 
werkzaam zijn voor cliënten, een bonus ontvangen. Dit gebeurt op aanvraag van 
de budgethouder. Een eigenstandige mogelijkheid voor zzp'ers om een bonus voor 
zichzelf aan te vragen is er niet en zal er ook niet komen. De bonus is er voor 
zorgprofessionals vanwege COVID-19 een uitzonderlijke prestatie hebben 
geleverd. Vanwege de gewenste onafhankelijke beoordeling van die uitzonderlijke 
prestatie, is het niet mogelijk dat een zorgverlener de bonus zichzelf aanvraagt. 

De bonusregeling is bedoeld voor zorgverleners die - kortgezegd - verzekerde zorg 
verlenen. Als zorgverleners zonder tussenkomst van een derde voor cliënten 
werken, maar niet vanuit een PGB-betaald worden is daarvan geen sprake. 
Zodoende komen deze zorgverleners niet in aanmerking voor de bonusregeling. 
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Vanaf 15 juni as. kunnen zorgaanbieders en budgethouders opnieuw een aanvraag 
indienen om een bonus te vertrekken aan zorgverleners die een uitzonderlijke 
prestatie hebben geleverd. Net  als in de vorige aanvraagperiode is het daarbij 
weer mogelijk dat zij voor zzp'ers een aanvraag indienen. 

SG 
Macro-Economische 
Vraagstukken en 
Arbeidsmarkt 
Team Arbeidsmarkt 

Ik vertrouw erop u hiermee afdoende geïnformeerd te hebben. 	 Kenmerk 
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Hoogachtend, 

de minister voor Medische Zorg en Sport, 
namens deze, 
de directeur Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt, 

dr. L.M.N. Kroon 
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