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Correcties Nota van Inlichtingen 
 

Er zijn twee correcties op de gepubliceerde Nota van Inlichtingen en onderliggende documenten.  

 

1. Gewijzigd antwoord op vraag rondom planning is realisatie  

 

VraagID: VID-0218 

Document: Bijlage 5 Declaratieprotocol 2020  

Paragraaf: Artikel 3. Declareren 

Vraag: Bij de wijkverpleging gaat men over op een vereenvoudiging van de urenregistratie door 

hantering van: “zorgplan = planning = realisatie, tenzij”. Aangezien onze thuiszorgmedewerkers 

ook bij klanten met een Wlz-indicatie thuis komen voor het leveren van verpleging of verzorging 

(MPT) is het lastig om voor deze klanten er een aparte urenregistratie op na te houden. Kunnen 

we ook voor de Wlz over op “zorgplan(indicatie) = planning = realisatie, tenzij”? 

Antwoord: Dit is niet mogelijk. Op grond van het Declaratieprotocol moet voldaan worden aan 

de relevante wet- en regelgeving. Zo moet de zorgaanbieder zich onder andere houden aan de 

Regeling Declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 

(NR/REG-1901b). Artikel 4.1.3 daarvan luidt: "Indien sprake is van modulaire prestaties 

gedurende een deel van een uur wordt het in rekening te brengen tarief naar evenredigheid 

berekend. Indien er tussen het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder en de zorgaanbieder geen 

schriftelijke overeenkomst bestaat over de te hanteren werkwijze bij het afronden van de tijd van 

de geleverde prestaties, wordt de tijd afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf 

minuten.” 

  

Dit antwoord is onjuist en wordt vervangen door het volgende antwoord:  

 

Antwoord:  Dit is onder voorwaarden mogelijk. Zie artikel 3.5.3.1 Modulaire zorg van het 

Controleprotocol nacalculatie 2018 Wlz-zorgaanbieders. Link naar controleprotocol 2018: 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_207476_22/2/. 

  

2. Gemotiveerd afwijken bij daling arbeidsverzuim 

 

In de Aanvulling 2020 op het Inkoopkader Wlz 2018-2020 staat beschreven dat zorgkantoren in opdracht van 

het ministerie van VWS invulling geven aan de uitvoering van de motie Bergkamp. De definitieve tekst 

hierover zou volgen in de Nota van Inlichtingen. Zorgkantoren hebben bij de beantwoording van vragen van 

zorgaanbieders een nadere beschrijving gegeven van de invulling van de motie. Deze tekst is per abuis niet in 

het overzichtsdocument terecht gekomen. Voor de volledigheid volgt hieronder de betreffende tekst.   

 

Aanvulling 

Indien er sprake is van een daling van arbeidsverzuim met relevante omvang, kan de zorgaanbieder ten laste van 

de 85% een compensatie ontvangen uit het kwaliteitsbudget 2020. Het zorgkantoor beoordeelt het verzoek voor 

de compensatie en stelt vast of er sprake is van een daling van verzuim met relevante omvang. De situatie en 

omstandigheden wegen mee bij de beoordeling en kunnen per geval verschillen. Een compensatie voor daling van 

verzuim met relevante omvang geldt voor zover van toepassing met terugwerkende kracht ook voor 2019. De 

financiering vindt plaats vanuit het kwaliteitsbudget 2020. 

 

Deze correctie op de Nota van Inlichtingen gaat voor op het Inkoopkader Wlz 2018 – 2020 en de Aanvulling 
2020 op het Inkoopkader Wlz 2018-2020 . Hiermee maakt de correctie op de Nota van Inlichtingen 
onderdeel uit van deze inkoopprocedure. 

 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_207476_22/2/

