Aanvraag subsidie zorgbonus COVID-19
De uitbraak van COVID-19 heeft ingrijpende gevolgen gehad. Diverse mensen werkzaam in de
sector zorg en welzijn, zoals verpleegkundigen en schoonmakers, hebben een uitzonderlijke
prestatie moeten leveren. Het kabinet wil hiervoor graag zijn waardering uitspreken, met een
bonus van € 1.000 netto.
Zorgaanbieders kunnen als werkgever of opdrachtgever van derden (bijvoorbeeld zzp'ers en
uitzendkrachten) voor deze zorgprofessionals een bonus aanvragen. Naast een subsidie van
€ 1.000 ontvangt de zorgaanbieder ook een bedrag waarmee de belasting kan worden betaald. Zo
kan de bonus netto worden uitgekeerd.

Voorwaarden samengevat
Zorgaanbieders kunnen een bonus verstrekken aan zorgprofessionals die:
• in de afgelopen periode (1 maart 2020 tot 1 september 2020) als werknemer of als derde een
uitzonderlijke prestatie hebben geleverd; Dit geldt ook voor personeel dat al uit dienst is; en
• zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19, en/of hebben bijgedragen aan
de strijd tegen COVID-19; en
• per jaar niet meer dan € 73.000,- verdienen op full-time basis; en
• tenminste 2 werknemers in loondienst hebben gehad in de periode 1 maart tot 1 september
2020.

Aanvraagperiode
Op www.dus-i.nl kunt u van 1 oktober tot en met 29 oktober 2020 online de zorgbonus voor
zorgspecialisten aanvragen die onder de criteria van de regeling vallen. Na 29 oktober kunt u
geen aanvraag meer indienen.

Wat heeft u nodig?
•
•
•
•
•

Het gemiddelde aantal zorgprofessionals dat bij u in loondienst was tussen 1 maart en 1
september 2020.
Het aantal zorgprofessionals waarvoor subsidie wordt aangevraagd, waarbij een
onderscheid wordt gemaakt tussen werknemers en derden.
Uw KvK-nummer.
Een volmacht als u niet tekenbevoegd bent conform KvK.
Een digitale kopie van een bankafschrift (niet ouder dan drie maanden). Alleen het
IBAN, de datum en de tenaamstelling moeten zichtbaar zijn. Maak de andere gegevens
onleesbaar. Een print screen vanuit internetbankieren wordt ook geaccepteerd.

Wij adviseren u om de bonus pas uit te betalen nadat u een beschikking heeft gekregen dat uw
aanvraag wordt toegekend.

Stroomschema aanvraag zorgbonus COVID-19

Meer informatie over de functies die onder deze regeling vallen en andere voorwaarden vindt u
op https://www.dus-i.nl/subsidies/bonusregeling.

