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Geachte mevrouw Van Ark, 
 
Op 21 januari 2021 is aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor advies 
aangeboden de Subsidieregeling coronabanen in de zorg. Het verzoek is met spoed over 
deze COVID-19 steunmaatregel te adviseren.  
 
Door de gevolgen van de coronapandemie, de coronabeperkingen en –regels heeft de 
zorgsector behoefte aan extra personeel. Tegelijkertijd zijn er voldoende mensen die op 
zoek naar werk zijn. Zij kunnen voor een oplossing van het probleem zorgen, zeker omdat 
het vaak gaat om extra werk waarvoor geen of een beperkte scholing nodig is. De 
voorliggende subsidieregeling wil het mogelijk maken dat werkzoekenden de zgn. 
coronabanen gaan vervullen. Werkgevers in de sector hebben aangegeven bereid te zijn 
daartoe in begeleiding en eventueel scholing te investeren. De concept subsidieregeling 
coronabanen in de zorgsector stelt een budget van € 80 miljoen beschikbaar om in 2021 
deze banen financieel te ondersteunen. De hoogte van de subsidie dekt 120% van de 
kosten van het wettelijk minimumloon en een aantal andere emolumenten. Voorwaarden 
zijn dat de duur van de coronafunctie (baan) ten minste twee maanden is en de werknemer 
wordt ingezet voor minimaal gemiddeld 20 uur per week. Bij definitieve toekenning van 
de subsidie is een verantwoording van de naleving van de voorwaarden vereist. 
 
Bevindingen 
De conceptregeling bevat naar de mening van het college een onnodige belemmering voor 
zorgaanbieders om ervan gebruik te maken. De belemmering is gelegen in de eis dat ‘de 
werknemer (of arbeidskracht bij inleen) wordt ingezet voor een functie van minimaal 
gemiddeld 20 uur per week’ (artikel 4, lid 4 sub d). Deze eis houdt in dat de werknemer 
ook in deze omvang feitelijk werkzaam moet zijn geweest om als zorgaanbieder aanspraak 
te maken op de subsidie en een toegekend voorschot te kunnen behouden. Zorgaanbieders 
lopen door de eis een groot financieel risico, namelijk wanneer zij nu of binnenkort extra 
personeel in coronafuncties aannemen om hen alvast op te leiden en te begeleiden, maar 
de derde golf met het extra werk (door alle lockdown-maatregelen van het kabinet) 
achterwege blijft. In dat geval moeten de aanbieders het coronapersoneel gewoon 
doorbetalen, ook al is er voor hen geen werk (is immers het risico van de werkgever). De 
subsidie (het voorschot) moeten zij terugbetalen, omdat niet aan de eis van 20 gewerkte 
uren per week kan worden voldaan. Als deze situatie zich voordoet, heeft dat voor 
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zorgaanbieders mogelijk grote financiële consequenties. Het college is van mening dat de 
belemmering op een eenvoudige wijze kan worden weggenomen, zonder dat dit doel en 
werking van de regeling aantast. Het volstaat namelijk om in plaats van het huidige artikel 
4, lid 4 sub d (als eis) vast te leggen dat in het (arbeids)contact is vastgelegd dat de 
arbeidsduur ten minste 20 uur per werk bedraagt. Voordeel hiervan is ook dat de controle 
op naleving betrekkelijk eenvoudig kan zijn en niet veel regeldruk oplevert. Die controle 
kan zich immers richten op de aanwezigheid van de benodigde arbeidscontracten. Zij hoeft 
geen aandacht te besteden aan het aantal uur dat de werknemers daadwerkelijk hebben 
gewerkt. Vanuit regeldrukperspectief bezien is dit een minder belastend alternatief. 
 
Wij hebben over het voorgaande contact gezocht met medewerkers van uw departement. 
Inmiddels hebben wij van hen vernomen dat uw departement de geschetste belemmering 
op de door ons voorgestelde wijze gaat wegnemen. Daarmee is het doel van de regeling 
weer binnen handbereik en kunnen zorgaanbieders werkzoekenden opleiden en aanstellen 
om met hen de uitdagingen van een eventuele derde golf aan te gaan. 
 
Het college meent er goed aan te doen u hiervan op de hoogte te stellen en u te bedanken 
voor de constructieve houding van uw departement. 
 
In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Hoogachtend, 
 
 
w.g. 

 
M.A. van Hees R.W. van Zijp 
Voorzitter Secretaris 
 


