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Hoofdstuk 1 Mededelingen 
 

1.1 Nota van Inlichtingen III 
Via deze Nota van Inlichtingen III ontvangt u de antwoorden op vragen over Hoofdstuk 4 van 
de Aanvullingen 2019 op de Inkoopkaders, het Verantwoordingsmodel Kwaliteitsbudget en 
bijlage 6 Addendum extra middelen. 
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Hoofdstuk 2 Wijzigingen Inkoopdocument Wlz 2019 

Bijlage 6 Addendum extra middelen kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2019, artikel 4 lid 5, 6 
en 7: 
Oude tekst was: 
5. De afrekening moet voorzien zijn van een rapport van feitelijke bevindingen van de 
accountant opgesteld op basis van de overeenkomstig de door ZN en Actiz opgestelde richtlijn 
voor de accountantscontrole1. 
6. De accountant van de zorgaanbieder controleert op basis van het accountantsprotocol 
genoemd in het vijfde lid dat de op basis van dit addendum toegekende middelen 
overeenkomstig dit addendum zijn ingezet. 
7. Het zorgkantoor gaat uit van hetgeen de accountant daarover heeft opgenomen in zijn 
verklaring. 

1 Nog op te stellen richtlijn. 

Nieuwe tekst wordt: 
5. De afrekening moet voorzien zijn van een controleverklaring van de accountant opgesteld 
op basis van de overeenkomstig het door ZN en Actiz opgestelde accountantsprotocol1. 
6. De accountant van de zorgaanbieder stelt op basis van het accountantsprotocol genoemd 
in het vijfde lid vast dat de op basis van dit addendum toegekende middelen overeenkomstig 
dit addendum zijn ingezet. 
7. Het zorgkantoor gaat uit van hetgeen de accountant daarover heeft opgenomen in zijn 
verklaring. 

1 Richtlijn voor accountantscontrole.. 
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Hoofdstuk 3 Vragen Inkoopdocument Wlz 2019 
 

3.1. Vragen met betrekking tot de Aanvulling 2019 Inkoopkader Wet langdurige 
zorg 2018-2020 voor bestaande zorgaanbieders 
 

1. Vraag:  

Aanvulling 2019 Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018 – 2020 voor bestaande 
zorgaanbieders, paragraaf 4.2 Hoe zit het met het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg? (pagina 
10): 
Hier staat dat differentiatie tussen zorgaanbieders mogelijk is ten aanzien van de verhouding 
85%-15% bij de inzet van het kwaliteitsbudget. Op landelijk niveau bewaken de zorgkantoren 
dat de inzet conform het 'Programmaplan Kwaliteit Verpleeghuiszorg' is. Het is derhalve 
mogelijk dat een individuele zorgaanbieder, bijv. omdat de personeelsinzet bij hem minder een 
probleem is, het kwaliteitsbudget de komende 3 jaar inzet in een verhouding van 70%30%. 
Klopt dit? 
Antwoord:  
Er zijn mogelijkheden om af te wijken van de verhouding 85% - 15%. Deze mogelijkheden zijn 
echter niet onbeperkt; dit omdat de zorgkantoren de verantwoordelijkheid hebben om te borgen 
dat de inzet conform het Programmaplan Thuis in het verpleeghuis is. Als een zorgaanbieder 
een plan aanlevert voor inzet van het kwaliteitsbudget met een andere verhouding moet het 
zorgkantoor, voordat overgegaan kan worden tot een toekenning, beoordelen of het totaal van 
alle aanvragen in lijn is met het Programmaplan Thuis in het verpleeghuis. 
 

2. Vraag:  

Aanvulling 2019 Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018 – 2020 voor bestaande 
zorgaanbieders, paragraaf 4.2.3 Het kwaliteitsplan bevat een meerjarenbegroting voor het 
kwaliteitsbudget (pagina 11): 
Hier staat: ‘Om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget wordt een meerjaren 
begroting opgesteld, waarin is aangegeven voor welke kosten een beroep op het 
kwaliteitsbudget wordt gedaan.’ Wij nemen aan dat alleen de begroting over 2019 
gespecificeerd hoeft te zijn en dat voor 2020 en 2021 kan worden volstaan met een meer 
(indicatieve) begroting. Het resultaat dat in 2019 wordt behaald, is immers doorslaggevend voor 
de inzet in de jaren erna. De meerjarenbegroting (die wel inzicht zal geven in het totaal van de 
verwachte extra kosten) zal op basis daarvan jaarlijks worden bijgesteld. Ziet u dit ook zo? 
Antwoord:  

We verwachten voor de jaren 2020 en 2021 net als voor 2019 een SMART onderbouwing van 
de voorstellen voor besteding van het kwaliteitsbudget per jaar. De meerjarenbegroting kan 
inderdaad bijgesteld worden, op deze manier kan de begroting aangesloten worden op de 
ontwikkelingen in 2019 en verder. 

 

3. Vraag:  

Aanvulling 2019 Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018 – 2020 voor bestaande 
zorgaanbieders, paragraaf 4.2.3 Het kwaliteitsplan bevat een meerjarenbegroting voor het 
kwaliteitsbudget (pagina 11): 
Dient er een begroting per locatie aangeleverd te worden of is een begroting op 
geconsolideerd niveau voldoende? 
Antwoord:  

De meerjarenbegroting mag op het niveau van de zorgorganisatie per zorgkantoor worden 
aangeleverd. Het kwaliteitsplan bevat een verbeterparagraaf op locatie. 
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4. Vraag:  

Aanvulling 2019 Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018 – 2020 voor bestaande 
zorgaanbieders, paragraaf 4.2.1 Voor alle zorgaanbieders wordt bij aanvang van 2019 een 
kwaliteitsbudget gereserveerd (pagina 11): 
Welke definitie wordt gebruikt voor het bepalen van '6% van de omzet van de productie van 
ZZP's en VPT's VV4 t/m VV10'? Welke grondslag wordt gebruikt voor bepaling van de omzet: 
Zorgprijs / NIC / NHC? 
Antwoord:  
We sluiten aan bij de definitie die de NZa gebruikt voor de verdeling van de middelen over de 
zorgkantoren. We gaan er van uit dat dit gaat om de omzet 2017 excl. NHC/NIC, middelen W&T 
en toeslagen. 
 

5. Vraag:  

Aanvulling 2019 Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018 – 2020 voor bestaande 
zorgaanbieders, paragraaf 4.2.4 Macro is 85% van het kwaliteitsbudget beschikbaar voor extra 
personeel (pagina 12): 
De peildatum van aan te leveren FTE’s is 31-12-2018 terwijl de kwaliteitsplannen al vanaf 
september aangeleverd kunnen worden. Dit lijkt qua timing niet te passen. Hoe moet met 
FTE-standen worden omgegaan wanneer de plannen vóór 31-12-218 worden aangeleverd? 
Antwoord:  

De methode is gewijzigd. Op basis van de voorlopige kaderbrief Wlz 2019 worden voor de 
berekening van de vergoeding vanuit het kwaliteitsbudget (85%) de totale kosten voor 
zorgpersoneel 2019 vergeleken met de totale kosten voor zorgpersoneel 2018. De toename 
kan worden gefinancierd vanuit het kwaliteitsbudget. Uitgangspunt blijft dat de extra middelen 
voor het kwaliteitskader bedoeld zijn om de FTE/cliëntratio te verhogen. 

 

6. Vraag:  

Aanvulling 2019 Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018 – 2020 voor bestaande 
zorgaanbieders, paragraaf 4.2.12 In de nacalculatie verantwoordt de zorgaanbieder zich over 
de inzet van het kwaliteitsbudget (pagina 14, verantwoordingsmodel): 
Ondanks de facilitering met formats en portalen leidt dit begrotings- en 
verantwoordingproces tot een aanzienlijke administratieve lastendruk. Bovendien zal e.e.a. 
leiden tot meer accountantskosten. Op welke wijze worden de hiermee gemoeide extra 
kosten gefinancierd? 
Antwoord:  

Deze kosten kunnen gefinancierd worden uit de 15% kwaliteitsbudget. De overheadkosten 
kunnen vanuit het deel overig (15%) vergoed worden. Deze kosten moeten uiteraard betrekking 
hebben op extra FTE's zorgpersoneel. 

 

7. Vraag:  

Aanvulling 2019 Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018 – 2020 voor bestaande 
zorgaanbieders, paragraaf 4.2.15 De planning voor kwaliteitsbudget 2019 is op hoofdlijnen 
als volgt (pagina 14): 
Is het genoemde verantwoordingsmodel ook het format voor de begroting kwaliteitsbudget? 
Antwoord:  

Ja dit klopt. 

 

8. Vraag:  

Aanvulling 2019 Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018 – 2020 voor bestaande 
zorgaanbieders, paragraaf 4.2.15 De planning voor kwaliteitsbudget 2019 is op hoofdlijnen 
als volgt (pagina 14): 
Wanneer wordt het verantwoordingsmodel gepubliceerd? 
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Antwoord:  

In samenspraak met ActiZ is een toelichting op de methode van verantwoorden en model 
ontwikkeld voor de begroting en verantwoording van het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg. 
Het model wordt op dit moment verder aangepast en volgt zo spoedig mogelijk. 

 

9. Vraag:  

Aanvulling 2019 Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018 – 2020 voor bestaande 
zorgaanbieders, paragraaf 4.3.3 Zorgkantoren benoemen samen met zorgaanbieders 
knelpunten en zoeken (naar) oplossingen (pagina 15, ontwikkelbudget): 
Zorgkantoren nemen het initiatief voor het organiseren van regionale bijeenkomsten waarbij 
ze op zoek gaan, samen met zorgaanbieders, naar knelpunten en oplossingen hiervoor. Hoe 
en wanneer gaat Zorgkantoor Friesland hier invulling aan geven? 
Antwoord:  

We zullen u hierover zo spoedig mogelijk informeren. 
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3.2. Vragen met betrekking tot het Addendum extra middelen kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg 2019 
 

10. Vraag:  

Addendum extra middelen kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2019, Deel 1.A, pagina 2: 
In Deel 1.A staat bij I.D Overwegende dat: “...landelijke richtsnoer minimaal 85% van deze 
extra middelen bestemd zijn voor inzet van zorgpersoneel en maximaal 15% voor bijvoorbeeld 
technologie, verhogen van deskundigheid en productiviteit en welbevinden, waarbij de 
middelen bestemd voor personeel een structureel karakter hebben, waarbinnen bij de 
middelen voor personeel... een en ander afhankelijk van overheidsbeleid. Uit deze 
overweging valt af te leiden dat – afhankelijk van het overheidsbeleid – de middelen bestemd 
voor personeel een structureel karakter hebben, echter de middelen voor de 15% overige inzet 
niet. Dat geeft niet de overheidslijn weer waarbinnen ook de middelen voor de 15% een 
structureel karakter hebben. Wij hebben bezwaar dat deze passage ontbreekt. Wilt u deze 
overweging aanpassen? Graag met een toelichting. 
Antwoord:  

De 2,1 miljard heeft een structureel karakter. De verwachting is dat dit budget na 2021 in de 
tarieven verwerkt wordt. Hierdoor is er dan geen onderscheid meer tussen de 85% en 15%. De 
tekst wordt niet aangepast. 

 

11. Vraag:  

Addendum extra middelen kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2019, Deel I.B, pagina 4: 
In Deel 1.B staat bij Definities ‘Bijlage Overzicht toegekende middelen’: het kwaliteitsbudget 
dat initieel wordt toegekend. Kunt u verduidelijken wat onder ‘initieel’ wordt verstaan? Gaat 
het om de eerste afspraken over het kwaliteitsbudget die een zorgkantoor - zorgaanbieder 
maken na goedkeuring van de meerjarenbegroting die zo mogelijk al in 2018 worden 
afgesproken? Of betreft kwaliteitsbudget dat initieel wordt toegekend de afspraken over het 
kwaliteitsbudget die het zorgkantoor en de zorgaanbieder indienen bij de NZa voor 1 april 2019? 
Antwoord:  

Het gaat om het basisbudget dat voor u gereserveerd is bij aanvang van 2019. Dit is circa 6% 
van de productie VPT en ZZP 4 t/m 10 VV. Het uiteindelijke bedrag dat tussen de zorgaanbieder 
en het zorgkantoor overeengekomen wordt, wordt vastgelegd in de Bijlage Toegekende 
middelen en wordt bij de NZa ingediend voor 1 april 2019, indien u in 2019 gebruik wilt maken 
van deze middelen. 

 

12. Vraag:  
Bij de Wlz-inkoop stukken zit ook het Addendum extra middelen kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg 2019 van ZN. Is het de bedoeling dat wij deze ook met de in te dienen stukken 
ingevuld meesturen? Of wordt dit op een andere wijze en een later tijdstip afgewikkeld? Bijv. 
als onderdeel addendum van de overeenkomst 2019 - 2020 n.a.v. onze inschrijving? 
Antwoord:  

Het Addendum extra middelen kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2019 hoeft niet met de offerte 
te worden meegestuurd. 
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