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1. Inleiding 

In dit document beschrijven we de stappen in de tariefberekening voor 
2020 voor de zorgprestaties zzp en vpt voor de zorgprofielen vv4 tot en 
met 10. Het gaat hierbij om de zorg die onder het kwaliteitskader 
verpleeghuizen valt, voor zover het zorg in natura betreft.  
 
Daarnaast geeft dit document een indicatieve berekening voor de 
kwaliteitsopslagen per zorgprestatie, die per 2021 op de tarieven komen 
en de kwaliteitsbudgetten in de vorm van een lumpsum (zoals die in 
2020 van toepassing is) vervangen. Deze indicatieve berekeningen zijn 
onder voorbehoud van ontvangst van een aanwijzing van de minister van 
VWS, en overige wijzigingen. 
 
Hiermee geeft de NZa uitwerking aan het verzoek van de minister van 
VWS van 21 mei 2019 (kenmerk 1533261-189936-LZ), waarmee hij 
reageerde op het NZa Advies bekostiging verpleeghuizen1 van 25 maart 
2019.  
 
We gaan in dit document achtereenvolgens in op: 

- De tariefherijking per 2020, inclusief wijzigingen in de 
verwerking van de kwaliteitsgelden die reeds in de tarieven 
opgenomen waren (tranches 2017 en 2018) en de verwerking 
van de W&T middelen in de tarieven. 

- De berekening van de kwaliteitstoeslagen per 2021 (indicatief en 
onder voorbehoud). 

- De verwerking van de niet beïnvloedbare factoren (nbf) per 
2020.  

- De afleiding van de tarieven voor het leveren van deeltijdverblijf2 
van de reguliere prestaties en tarieven per 2020. 

 
De prestaties en tarieven3 voor 2020 zijn vastgelegd in de Beleidsregel 
prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig 
pakket thuis 2020 - BR/REG-20124 en haar eventuele opvolgers.  
 
In dit document, dat als toelichting op de tariefberekening geldt, wordt in 
de hoofdstukken 5, 6 en 7, waar aparte zorgprestaties en 
declaratiecodes zijn opgenomen voor niet beïnvloedbare factoren en 
deeltijdverblijf, voor de prestatieomschrijvingen aangesloten bij de 
omschrijvingen van de ‘reguliere’ zorgprestaties.  
Voor de exacte prestatieomschrijvingen verwijzen we naar de 
Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 
en volledig pakket thuis 2020 - BR/REG-20124. 
 
 
  

                                               
1 https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_271194_22/1/ 
2 Onder voorbehoud van inwerkingtreding van de wijziging van de Regeling langdurige 
zorg waarbij met ingang van 2020 deeltijdverblijf mogelijk wordt gemaakt. 
3 In beleidsregels stelt de NZa ‘beleidsregelwaarden’ vast. Op basis van die 
beleidsregelwaarden stelt de NZa later tarieven in tariefbeschikkingen vast. Waar in dit 
document wordt gesproken van ‘tarief’, ‘tarieven’, of soortgelijke begrippen, moet 
primair ‘beleidsregelwaarde’ of ‘beleidsregelwaarden’ worden gelezen.  
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De belangrijkste informatie voor zorgaanbieders en zorgkantoren is 
opgenomen in de volgende tabellen: 
 
- Tarieven (beleidsregelwaarden) per zorgprestatie 2020 

Tabellen 23, 24, 25, en 26 op prijspeil 2020 
deze sluiten aan bij de beleidsregelwaarden in BR/REG-20124 

- Grondslagen per zorgprestatie voor toedeling kwaliteitsgelden 
Tabel 3 op prijspeil 2019 (voorcalculatorisch) 
Tabel 27 op prijspeil 2020 (voorcalculatorisch) 

- Herijkingseffect per zorgprestatie 
Tabel 11c op prijspeil 2019 (voorcalculatorisch) 
Tabel 28 op prijspeil 2020 (voorcalculatorisch) 

- Indicatieve berekening kwaliteitstoeslagen per zorgprestatie voor 2021  
Tabel 13 op prijspeil 2019 (voorcalculatorisch) 
Tabel 29 op prijspeil 2020 (voorcalculatorisch) 
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2. Tariefberekening in stappen 

De figuur op de volgende pagina geeft een schematische4 weergave van 
de stappen  in de tariefberekening. 
 
De berekeningen in dit document worden uitgevoerd op prijspeil 2019 
(voorcalculatorisch). Dit doen we om de vergelijking met de 
beleidsregelwaarden uit de beleidsregel voor 2019 (Beleidsregel 
prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig 
pakket thuis 2019 - BR/REG-19121d) inzichtelijk te maken. 
 
Aan het eind van dit document, in hoofdstuk 7, wordt op de uitkomsten 
de indexering naar het prijspeil 2020 (voorcalculatorisch) toegepast, 
zodat aangesloten wordt bij de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en 
tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2020 - BR/REG-
20124.  

                                               
4 Om de figuur leesbaar te houden wijken de verhoudingen van de verschillende 
tariefcomponenten in de figuur af van de werkelijke verhoudingen. 
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Tarief 2019 loon en materieel incl. behandeling grondslag berekeningen herberekening en herberekening en integraal tarief herijkt
niet herijkt herijkt (kostenonderzoek) kwaliteitsgelden herverdeling € 435 mln herverdeling W&T § 7.2

§ 3.1 § 3.2 § 3.3 en § 3.4 § 3.5 en § 3.6 tarief voor specifieke tarief voor overige

W&T postcodes postcodes

component435 grondslag berekeningen
behandel niet beïnvloedbare factoren
component

behandel W&T

component component435 component435

loon+ loon+ loon+ loon+ loon+ § 3.7
materieel materieel materieel materieel materieel

herijken schonen behandel herverdelen herberekenen

component 435 mln W&T;

opname in behandelcomponent W&T

nhc/nic; integraal en component435 W&T

MSVT; trombose tarief nhc/nic; behandel component435

MSVT; trombose component behandel

toevoegen loon+ component

bepalen initieel kwaliteitsbudget 2020 (zorgkantoren) materieel loon+

materieel

berekenen toeslag 2021

§ 4.1 en § 4.2 nhc/nic;

MSVT; trombose nhc/nic;

korting nbf (‐/‐) MSVT; trombose

component nbf korting nbf (‐/‐)

behandel behandel § 5.4
component component

berekenen niet beinvloedbare factoren loon+ loon+

berekenen materieel berekenen korting  materieel component nbf toevoegen

component i.v.m. macro‐ (specifieke 

(specifieke  neutrale postcodes)

postcodes) verwerking nbf korting nbf (‐/‐) korting nbf toevoegen

§ 5.1 t/m § 5.4 component nbf § 5.4 component nbf (alle tarieven)
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3. Tariefherijking per 2020 

In dit hoofdstuk beschrijven we de stappen in de tariefberekening voor 
de herijking per 2020, inclusief wijzigingen in de verwerking van de 
kwaliteitsgelden die reeds in de tarieven opgenomen waren (tranches 
2017 en 2018) en de verwerking van de W&T middelen in de tarieven. 
Hiermee geeft de NZa uitwerking aan het verzoek van de minister van 
VWS van 21 mei 2019 (kenmerk 1533261-189936-LZ). De stappen zijn 
besproken in het technisch overleg dat de NZa heeft gehouden met ZN, 
ActiZ en VWS op 1 april 2019.  
 
 
3.1 Stap 1: tariefcomponenten loon- en materiële 

kosten op basis van kostenonderzoek 

We starten de tariefberekening met de loon- en materiële kosten per 
zorgprestatie op basis van het kostenonderzoek5 uit 2018. Deze worden 
geïndexeerd naar prijspeil 2019 (voorcalculatorisch). Dit prijspeil is gelijk 
aan dat van de tarieven die in 2019 gedeclareerd worden op basis van de 
Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 
en volledig pakket thuis 2019 - BR/REG-19121d.   
 
De volgende indices zijn gebruikt: 
 
Tabel 1 – Indices  

Tariefcomponent Definitief 2017 Definitief 2018 Voorlopig 2019 

Loon 2,04% 2,96% 4,08% 

Materieel 1,87% 1,55% 2,46% 

 
 
De volgende tabel geeft de loon- en materiële component voor de 28 
zorgprestaties op prijspeil 2019 (voorcalculatorisch). 
 

                                               
5 KPMG, Kostenonderzoek langdurige zorg, 24 mei 2018 
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_212521_22/1/ en  
Verantwoordingsdocument Prestaties en tarieven langdurige zorg - Fase 2: van kosten 
naar tarieven https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_253471_22/1/  
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Tabel 2 – Loonkosten- en materiële kostencomponent op basis 
van kostenonderzoek, prijspeil 2019 (voorcalculatorisch) 

Zorg-
prestatie 

Omschrijving Loon Materieel Loon+ 
Materieel 

V041 Per dag VPT 4VV excl.BH incl.DB € 64,20 € 27,20 € 91,40 

V043 Per dag VPT 4VV incl.BH incl.DB € 77,97 € 24,29 € 102,27 

V051 Per dag VPT 5VV excl.BH incl.DB € 146,77 € 36,49 € 183,26 

V053 Per dag VPT 5VV incl.BH incl.DB € 158,21 € 38,50 € 196,71 

V061 Per dag VPT 6VV excl.BH incl.DB € 127,15 € 34,34 € 161,48 

V063 Per dag VPT 6VV incl.BH incl.DB € 141,20 € 34,85 € 176,05 

V071 Per dag VPT 7VV excl.BH incl.DB € 185,05 € 39,11 € 224,16 

V073 Per dag VPT 7VV incl.BH incl.DB € 201,16 € 41,08 € 242,24 

V081 Per dag VPT 8VV excl.BH incl.DB € 248,44 € 49,53 € 297,97 

V083 Per dag VPT 8VV incl.BH incl.DB € 259,64 € 52,09 € 311,73 

V095 Per dag VPT 9bVV excl.BH incl.DB € 122,92 € 36,98 € 159,90 

V097 Per dag VPT 9bVV incl.BH incl. DB € 175,79 € 41,66 € 217,46 

V101 Per dag VPT 10VV excl.BH incl.DB € 297,40 € 60,55 € 357,95 

V103 Per dag VPT 10VV incl.BH incl.DB € 291,39 € 60,97 € 352,36 

Z041 Per dag ZZP 4VV excl.BH incl.DB € 67,84 € 29,29 € 97,13 

Z043 Per dag ZZP 4VV incl.BH incl.DB € 86,32 € 34,04 € 120,36 

Z051 Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB € 150,10 € 39,47 € 189,57 

Z053 Per dag ZZP 5VV incl.BH incl.DB € 168,13 € 43,23 € 211,36 

Z061 Per dag ZZP 6VV excl.BH incl.DB € 134,76 € 37,54 € 172,30 

Z063 Per dag ZZP 6VV incl.BH incl.DB € 152,61 € 42,27 € 194,88 

Z071 Per dag ZZP 7VV excl.BH incl.DB € 184,76 € 43,18 € 227,94 

Z073 Per dag ZZP 7VV incl.BH incl.DB € 212,67 € 49,43 € 262,10 

Z081 Per dag ZZP 8VV excl.BH incl.DB € 252,43 € 50,42 € 302,86 

Z083 Per dag ZZP 8VV incl.BH incl.DB € 269,86 € 57,64 € 327,50 

Z095 Per dag ZZP 9bVV excl.BH incl.DB € 122,87 € 38,24 € 161,11 

Z097 Per dag ZZP 9bVV incl.BH incl.DB € 183,38 € 46,37 € 229,75 

Z101 Per dag ZZP 10VV excl.BH incl.DB € 297,86 € 61,46 € 359,32 

Z103 Per dag ZZP 10VV incl.BH incl.DB € 303,05 € 61,90 € 364,95 

 
 
3.2 Stap 2: grondslag voor toedeling 

kwaliteitsgelden 

In deze stap bepalen we de grondslag voor de toedeling van de 
kwaliteitsgelden. Het gaat daarbij om de kwaliteitsgelden die in 2017 en 
2018 reeds in het tarief zijn verwerkt (€ 100 miljoen in 2017 en € 335 
miljoen in 2018), en de kwaliteitsgelden die in 2021 in een 
kwaliteitstoeslag per zorgprestatie worden verwerkt. Deze grondslag 
wordt tevens gebruikt voor de herverdeling van de W&T-middelen, zie 
paragraaf 3.6. 
 
In 2020 kunnen de zorgkantoren en zorgaanbieders dezelfde grondslag 
gebruiken voor de toedeling van de kwaliteitsbudgetten, die in 2020 nog 
apart via een lumpsum worden vergoed. Daarmee kunnen zij er op 
sturen dat de lumpsum in 2021 zal passen binnen de kwaliteitstoeslagen. 
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De grondslag voor de toedeling van de kwaliteitsgelden bestaat uit de 
loon- en materiële kostencomponent op basis van het kostenonderzoek6, 
geschoond voor de behandelcomponent. 
 
Het schonen voor de behandelcomponent gebeurt door de loon- en 
materiële kostencomponent van de prestaties inclusief behandeling gelijk 
te stellen aan respectievelijk de loon- en materiele kostencomponent van 
de prestaties exclusief behandeling. De volgende tabel toont de 
grondslagen voor de toedeling van de kwaliteitsgelden per zorgprestatie. 
 
Tabel 3 – Grondslag voor toedeling kwaliteitsgelden per 
zorgprestatie, prijspeil 2019 (voorcalculatorisch) 

Zorg-
prestatie 

Omschrijving Loon-
component 
grondslag

Materiële 
component 
grondslag

Grondslag 

V041 Per dag VPT 4VV excl.BH incl.DB € 64,20 € 27,20 € 91,40 

V043 Per dag VPT 4VV incl.BH incl.DB € 64,20 € 27,20 € 91,40 

V051 Per dag VPT 5VV excl.BH incl.DB € 146,77 € 36,49 € 183,26 

V053 Per dag VPT 5VV incl.BH incl.DB € 146,77 € 36,49 € 183,26 

V061 Per dag VPT 6VV excl.BH incl.DB € 127,15 € 34,34 € 161,48 

V063 Per dag VPT 6VV incl.BH incl.DB € 127,15 € 34,34 € 161,48 

V071 Per dag VPT 7VV excl.BH incl.DB € 185,05 € 39,11 € 224,16 

V073 Per dag VPT 7VV incl.BH incl.DB € 185,05 € 39,11 € 224,16 

V081 Per dag VPT 8VV excl.BH incl.DB € 248,44 € 49,53 € 297,97 

V083 Per dag VPT 8VV incl.BH incl.DB € 248,44 € 49,53 € 297,97 

V095 Per dag VPT 9bVV excl.BH incl.DB € 122,92 € 36,98 € 159,90 

V097 Per dag VPT 9bVV incl.BH incl. DB € 122,92 € 36,98 € 159,90 

V101 Per dag VPT 10VV excl.BH incl.DB € 297,40 € 60,55 € 357,95 

V103 Per dag VPT 10VV incl.BH incl.DB € 297,40 € 60,55 € 357,95 

Z041 Per dag ZZP 4VV excl.BH incl.DB € 67,84 € 29,29 € 97,13 

Z043 Per dag ZZP 4VV incl.BH incl.DB € 67,84 € 29,29 € 97,13 

Z051 Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB € 150,10 € 39,47 € 189,57 

Z053 Per dag ZZP 5VV incl.BH incl.DB € 150,10 € 39,47 € 189,57 

Z061 Per dag ZZP 6VV excl.BH incl.DB € 134,76 € 37,54 € 172,30 

Z063 Per dag ZZP 6VV incl.BH incl.DB € 134,76 € 37,54 € 172,30 

Z071 Per dag ZZP 7VV excl.BH incl.DB € 184,76 € 43,18 € 227,94 

Z073 Per dag ZZP 7VV incl.BH incl.DB € 184,76 € 43,18 € 227,94 

Z081 Per dag ZZP 8VV excl.BH incl.DB € 252,43 € 50,42 € 302,86 

Z083 Per dag ZZP 8VV incl.BH incl.DB € 252,43 € 50,42 € 302,86 

Z095 Per dag ZZP 9bVV excl.BH incl.DB € 122,87 € 38,24 € 161,11 

Z097 Per dag ZZP 9bVV incl.BH incl.DB € 122,87 € 38,24 € 161,11 

Z101 Per dag ZZP 10VV excl.BH incl.DB € 297,86 € 61,46 € 359,32 

Z103 Per dag ZZP 10VV incl.BH incl.DB € 297,86 € 61,46 € 359,32 

 
De macro grondslag wordt bepaald door het volume per prestatie te 
vermenigvuldigen met de grondslag per prestatie. De optelsom vormt de 
macro grondslag. 

                                               
6 KPMG, Kostenonderzoek langdurige zorg, 24 mei 2018 
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_212521_22/1/ en  
Verantwoordingsdocument Prestaties en tarieven langdurige zorg - Fase 2: van kosten 
naar tarieven https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_253471_22/1/ 
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We voeren de berekeningen uit met de volumina 2018 (bron: Vektis, 
levering april 2019), op prijspeil 2019 (voorcalculatorisch).  
 
Tabel 4 – Berekening macro grondslag, op basis van volume 2018 
en prijspeil 2019 (voorcalculatorisch) 

Zorg-
prestatie 

Omschrijving Volume 
2018 

Grondslag per 
prestatie 

Volume* 
grondslag 

V041 Per dag VPT 4VV excl.BH incl.DB  866.485 € 91,40 € 79.199.160 

V043 Per dag VPT 4VV incl.BH incl.DB  77.440 € 91,40 € 7.078.233 

V051 Per dag VPT 5VV excl.BH incl.DB  968.037 € 183,26 € 177.402.028 

V053 Per dag VPT 5VV incl.BH incl.DB  238.585 € 183,26 € 43.722.981 

V061 Per dag VPT 6VV excl.BH incl.DB  450.536 € 161,48 € 72.753.649 

V063 Per dag VPT 6VV incl.BH incl.DB  65.540 € 161,48 € 10.583.559 

V071 Per dag VPT 7VV excl.BH incl.DB  28.486 € 224,16 € 6.385.411 

V073 Per dag VPT 7VV incl.BH incl.DB  24.049 € 224,16 € 5.390.815 

V081 Per dag VPT 8VV excl.BH incl.DB  15.782 € 297,97 € 4.702.523 

V083 Per dag VPT 8VV incl.BH incl.DB  4.568 € 297,97 € 1.361.116 

V095 Per dag VPT 9bVV excl.BH incl.DB  64 € 159,90 € 10.234 

V097 Per dag VPT 9bVV incl.BH incl. DB  467 € 159,90 € 74.674 

V101 Per dag VPT 10VV excl.BH incl.DB  4.912 € 357,95 € 1.758.248 

V103 Per dag VPT 10VV incl.BH incl.DB  863 € 357,95 € 308.910 

Z041 Per dag ZZP 4VV excl.BH incl.DB  7.183.456 € 97,13 € 697.723.698 

Z043 Per dag ZZP 4VV incl.BH incl.DB  1.434.624 € 97,13 € 139.343.954 

Z051 Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB  2.592.425 € 189,57 € 491.451.088 

Z053 Per dag ZZP 5VV incl.BH incl.DB  17.857.146 € 189,57 € 3.385.214.167 

Z061 Per dag ZZP 6VV excl.BH incl.DB  2.553.624 € 172,30 € 439.997.769 

Z063 Per dag ZZP 6VV incl.BH incl.DB  6.908.841 € 172,30 € 1.190.415.905 

Z071 Per dag ZZP 7VV excl.BH incl.DB  74.580 € 227,94 € 16.999.710 

Z073 Per dag ZZP 7VV incl.BH incl.DB  3.758.454 € 227,94 € 856.699.243 

Z081 Per dag ZZP 8VV excl.BH incl.DB  38.620 € 302,86 € 11.696.276 

Z083 Per dag ZZP 8VV incl.BH incl.DB  720.943 € 302,86 € 218.341.494 

Z095 Per dag ZZP 9bVV excl.BH incl.DB  330 € 161,11 € 53.166 

Z097 Per dag ZZP 9bVV incl.BH incl.DB  289.099 € 161,11 € 46.576.209 

Z101 Per dag ZZP 10VV excl.BH incl.DB  13.198 € 359,32 € 4.742.316 

Z103 Per dag ZZP 10VV incl.BH incl.DB  53.240 € 359,32 € 19.130.238 

Macro grondslag € 7.929.116.772 

 
De macro grondslag voor de toedeling van de kwaliteitsgelden bedraagt 
€ 7.929.116.772. 
 
 
3.3 Stap 3: bepalen realisatie € 435 miljoen 

(tranches 2017/2018) 

In deze stap bepalen we welk macrobedrag voor de € 435 miljoen die 
reeds in de tarieven was verwerkt in de sector in omloop is7. Het bedrag 
is sinds de verwerking in de tarieven in 2017 en 2018 gemuteerd door 
loon- en prijsbijstellingen, en door volumeontwikkelingen. We voeren de 
berekeningen uit met de volumina 2018, op prijspeil 2019 
(voorcalculatorisch). 

                                               
7 Berekening op basis van maximumbeleidsregelwaarden. Hierin wordt geen rekening 
gehouden met een afslag op het tarief door zorgkantoren. 
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De onderstaande tabel geeft de tariefcomponent voor de € 435 miljoen 
op prijspeil 2019 (voorcalculatorisch) weer, zoals die is verwerkt in de 
tarieven in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven 
zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2019 - BR/REG-19121d. 
Daarbij is de € 100 miljoen vanaf 2017 door geïndexeerd naar prijspeil 
2019 (voorcalculatorisch), en de € 335 miljoen vanaf 2018. Hiervoor is 
een gewogen index van 75% loonkostenindex en 25% materiële kosten 
index gebruikt. 
 
Tabel 5 – Realisatie €435 mln op basis van volume 2018, prijspeil 
2019 (voorcalculatorisch) 

Zorg-
prestatie 

Omschrijving € 100 
mln

€ 335 
mln

Totaal 
€ 435 
mln 

Volume 
2018 

Realisatie 

V041 Per dag VPT 4VV excl.BH incl.DB € 1,58 € 5,13 € 6,71  866.485  € 5.815.367

V043 Per dag VPT 4VV incl.BH incl.DB € 1,85 € 6,03 € 7,88  77.440  € 609.985

V051 Per dag VPT 5VV excl.BH incl.DB € 2,18 € 7,09 € 9,26  968.037  € 8.968.423

V053 Per dag VPT 5VV incl.BH incl.DB € 2,47 € 8,04 € 10,51  238.585  € 2.508.340

V061 Per dag VPT 6VV excl.BH incl.DB € 2,18 € 7,09 € 9,26  450.536  € 4.173.888

V063 Per dag VPT 6VV incl.BH incl.DB € 2,47 € 8,04 € 10,51  65.540  € 689.021

V071 Per dag VPT 7VV excl.BH incl.DB € 2,56 € 8,32 € 10,88  28.486  € 309.921

V073 Per dag VPT 7VV incl.BH incl.DB € 2,95 € 9,61 € 12,56  24.049  € 302.166

V081 Per dag VPT 8VV excl.BH incl.DB € 2,97 € 9,66 € 12,63  15.782  € 199.389

V083 Per dag VPT 8VV incl.BH incl.DB € 3,37 € 10,96 € 14,33  4.568  € 65.457

V095 Per dag VPT 9bVV excl.BH incl.DB € 2,12 € 6,90 € 9,02  64  € 577

V097 Per dag VPT 9bVV incl.BH incl. DB € 2,93 € 9,55 € 12,48  467  € 5.829

V101 Per dag VPT 10VV excl.BH incl.DB € 3,25 € 10,56 € 13,80  4.912  € 67.794

V103 Per dag VPT 10VV incl.BH incl.DB € 3,64 € 11,86 € 15,50  863  € 13.374

Z041 Per dag ZZP 4VV excl.BH incl.DB € 1,63 € 5,29 € 6,91  7.183.456  € 49.664.307

Z043 Per dag ZZP 4VV incl.BH incl.DB € 1,98 € 6,45 € 8,44  1.434.624  € 12.102.402

Z051 Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB € 2,23 € 7,25 € 9,48  2.592.425  € 24.583.117

Z053 Per dag ZZP 5VV incl.BH incl.DB € 2,61 € 8,49 € 11,10  17.857.146  € 198.142.559

Z061 Per dag ZZP 6VV excl.BH incl.DB € 2,23 € 7,27 € 9,51  2.553.624  € 24.279.082

Z063 Per dag ZZP 6VV incl.BH incl.DB € 2,61 € 8,50 € 11,11  6.908.841  € 76.762.421

Z071 Per dag ZZP 7VV excl.BH incl.DB € 2,63 € 8,54 € 11,17  74.580  € 832.750

Z073 Per dag ZZP 7VV incl.BH incl.DB € 3,11 € 10,12 € 13,23  3.758.454  € 49.728.698

Z081 Per dag ZZP 8VV excl.BH incl.DB € 3,06 € 9,96 € 13,03  38.620  € 503.123

Z083 Per dag ZZP 8VV incl.BH incl.DB € 3,55 € 11,55 € 15,10  720.943  € 10.888.455

Z095 Per dag ZZP 9bVV excl.BH incl.DB € 2,17 € 7,08 € 9,25  330  € 3.052

Z097 Per dag ZZP 9bVV incl.BH incl.DB € 3,10 € 10,08 € 13,17  289.099  € 3.808.865

Z101 Per dag ZZP 10VV excl.BH incl.DB € 3,35 € 10,91 € 14,26  13.198  € 188.223

Z103 Per dag ZZP 10VV incl.BH incl.DB € 3,84 € 12,49 € 16,33  53.240  € 869.259

Totaal realisatie € 476.085.846

 
In totaal is € 476,1 miljoen in omloop op basis van volume 2018, en 
prijspeil 2019 (voorcalculatorisch). Dit bedrag gebruiken we om opnieuw 
in de tarieven te verwerken in de volgende stap. 
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3.4 Stap 4: herverdelen € 435 miljoen (tranches 
2017/2018) 

In deze stap maken we de nieuwe verdeling van de € 435 miljoen (nu 
herberekend op € 476,1 miljoen) over de zorgprestaties. Het bedrag 
wordt verdeeld over de prestaties via een generieke ophoging ten 
opzichte van de grondslag per prestatie zoals weergegeven in tabel 3. 
 
Het percentage voor de generieke ophoging berekenen we als volgt: 
De macro grondslag bedraagt € 7.929.116.772 (zie tabel 4). Het 
percentage waarmee de grondslag per zorgprestatie wordt opgehoogd 
bedraagt € 476.085.846/€ 7.929.116.772 =  6,00%. 
 
De volgende tabel laat de tariefcomponent voor de € 435 miljoen per 
prestatie zien. Hierbij is de grondslag per prestatie opgehoogd met 
6,00%. 
 
Tabel 6 – Tariefcomponent € 435 miljoen per zorgprestatie,  
prijspeil 2019 (voorcalculatorisch) 

Zorg-
prestatie 

Omschrijving Grondslag per 
prestatie 

Tariefcomponent 
€ 435 mln 

V041 Per dag VPT 4VV excl.BH incl.DB € 91,40 € 5,49 

V043 Per dag VPT 4VV incl.BH incl.DB € 91,40 € 5,49 

V051 Per dag VPT 5VV excl.BH incl.DB € 183,26 € 11,00 

V053 Per dag VPT 5VV incl.BH incl.DB € 183,26 € 11,00 

V061 Per dag VPT 6VV excl.BH incl.DB € 161,48 € 9,70 

V063 Per dag VPT 6VV incl.BH incl.DB € 161,48 € 9,70 

V071 Per dag VPT 7VV excl.BH incl.DB € 224,16 € 13,46 

V073 Per dag VPT 7VV incl.BH incl.DB € 224,16 € 13,46 

V081 Per dag VPT 8VV excl.BH incl.DB € 297,97 € 17,89 

V083 Per dag VPT 8VV incl.BH incl.DB € 297,97 € 17,89 

V095 Per dag VPT 9bVV excl.BH incl.DB € 159,90 € 9,60 

V097 Per dag VPT 9bVV incl.BH incl. DB € 159,90 € 9,60 

V101 Per dag VPT 10VV excl.BH incl.DB € 357,95 € 21,49 

V103 Per dag VPT 10VV incl.BH incl.DB € 357,95 € 21,49 

Z041 Per dag ZZP 4VV excl.BH incl.DB € 97,13 € 5,83 

Z043 Per dag ZZP 4VV incl.BH incl.DB € 97,13 € 5,83 

Z051 Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB € 189,57 € 11,38 

Z053 Per dag ZZP 5VV incl.BH incl.DB € 189,57 € 11,38 

Z061 Per dag ZZP 6VV excl.BH incl.DB € 172,30 € 10,35 

Z063 Per dag ZZP 6VV incl.BH incl.DB € 172,30 € 10,35 

Z071 Per dag ZZP 7VV excl.BH incl.DB € 227,94 € 13,69 

Z073 Per dag ZZP 7VV incl.BH incl.DB € 227,94 € 13,69 

Z081 Per dag ZZP 8VV excl.BH incl.DB € 302,86 € 18,18 

Z083 Per dag ZZP 8VV incl.BH incl.DB € 302,86 € 18,18 

Z095 Per dag ZZP 9bVV excl.BH incl.DB € 161,11 € 9,67 

Z097 Per dag ZZP 9bVV incl.BH incl.DB € 161,11 € 9,67 

Z101 Per dag ZZP 10VV excl.BH incl.DB € 359,32 € 21,57 

Z103 Per dag ZZP 10VV incl.BH incl.DB € 359,32 € 21,57 
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3.5 Stap 5: bepalen realisatie W&T middelen 

De minister van VWS heeft de NZa verzocht de W&T-middelen op basis 
van een uniform percentage op te nemen in de herijkte basistarieven 
voor zzp en vpt V&V 4 t/10 (met dezelfde grondslag als bij de 
kwaliteitsmiddelen, dus exclusief behandeling, exclusief NHC/NIC). De 
minister verzoekt daarbij om dit uniforme percentage zodanig te 
berekenen dat, rekening houdend met de gemiddelde kortingen op het 
maximumtarief en rekening houdend met de reguliere 
loonprijsbijstellingen, er macro in 2020 net zoveel middelen beschikbaar 
blijven als in 2019. 
 
De W&T middelen worden in 2019 nog via een vast tarief vergoed. Er 
kan daarop geen korting door zorgkantoren worden toegepast. We 
bepalen allereerst het macrobedrag dat in omloop is, wederom op basis 
van volume 2018 en prijspeil 2019 (voorcalculatorisch). 
We doen daarbij de aanname dat alle aanbieders in de praktijk W&T 
middelen hebben aangevraagd en vergoed gekregen. 
 
De volgende tabel toont de macro omzet voor de W&T middelen. De W&T 
tarieven zijn overgenomen uit de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en 
tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2019 - BR/REG-
19121d. 
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Tabel 7 – Realisatie W&T vergoeding, op basis van volume 2018 
en prijspeil 2019 (voorcalculatorisch) 

Zorg-
prestatie 

Omschrijving Volume 
2018 

W&T tarief 
volgens 

beleidsregel 

Volume* 
W&T tarief 

V041 Per dag VPT 4VV excl.BH incl.DB  866.485 € 2,14 € 1.854.278 

V043 Per dag VPT 4VV incl.BH incl.DB  77.440 € 2,51 € 194.374 

V051 Per dag VPT 5VV excl.BH incl.DB  968.037 € 2,95 € 2.855.709 

V053 Per dag VPT 5VV incl.BH incl.DB  238.585 € 3,35 € 799.260 

V061 Per dag VPT 6VV excl.BH incl.DB  450.536 € 2,95 € 1.329.081 

V063 Per dag VPT 6VV incl.BH incl.DB  65.540 € 3,35 € 219.559 

V071 Per dag VPT 7VV excl.BH incl.DB  28.486 € 3,46 € 98.562 

V073 Per dag VPT 7VV incl.BH incl.DB  24.049 € 4,00 € 96.196 

V081 Per dag VPT 8VV excl.BH incl.DB  15.782 € 4,02 € 63.444 

V083 Per dag VPT 8VV incl.BH incl.DB  4.568 € 4,56 € 20.830 

V095 Per dag VPT 9bVV excl.BH incl.DB  64 € 2,87 € 184 

V097 Per dag VPT 9bVV incl.BH incl. DB  467 € 3,97 € 1.854 

V101 Per dag VPT 10VV excl.BH incl.DB  4.912 € 4,40 € 21.613 

V103 Per dag VPT 10VV incl.BH incl.DB  863 € 4,93 € 4.255 

Z041 Per dag ZZP 4VV excl.BH incl.DB  7.183.456 € 2,20 € 15.803.603 

Z043 Per dag ZZP 4VV incl.BH incl.DB  1.434.624 € 2,69 € 3.859.139 

Z051 Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB  2.592.425 € 3,02 € 7.829.124 

Z053 Per dag ZZP 5VV incl.BH incl.DB  17.857.146 € 3,53 € 63.035.725 

Z061 Per dag ZZP 6VV excl.BH incl.DB  2.553.624 € 3,03 € 7.737.481 

Z063 Per dag ZZP 6VV incl.BH incl.DB  6.908.841 € 3,54 € 24.457.297 

Z071 Per dag ZZP 7VV excl.BH incl.DB  74.580 € 3,56 € 265.505 

Z073 Per dag ZZP 7VV incl.BH incl.DB  3.758.454 € 4,21 € 15.823.091 

Z081 Per dag ZZP 8VV excl.BH incl.DB  38.620 € 4,15 € 160.273 

Z083 Per dag ZZP 8VV incl.BH incl.DB  720.943 € 4,81 € 3.467.736 

Z095 Per dag ZZP 9bVV excl.BH incl.DB  330 € 2,94 € 970 

Z097 Per dag ZZP 9bVV incl.BH incl.DB  289.099 € 4,20 € 1.214.216 

Z101 Per dag ZZP 10VV excl.BH incl.DB  13.198 € 4,54 € 59.919 

Z103 Per dag ZZP 10VV incl.BH incl.DB  53.240 € 5,20 € 276.848 

Macro realisatie W&T € 151.550.124 

 
Macro wordt € 151.550.124 aan W&T vergoedingen gerealiseerd op basis 
van volume 2018, en prijspeil 2019 (voorcalculatorisch). Wanneer dit 
bedrag in de integrale tarieven wordt verwerkt, zal dit bedrag lager 
worden wanneer de zorgkantoren een korting toepassen op de 
maximumbeleidsregelwaarden van de NZa. De minister heeft daarom 
verzocht om hiermee rekening te houden zodat er in 2020 macro net 
zoveel middelen beschikbaar blijven als in 2019.  
 
In het technisch overleg is besproken dat we voor de berekening uitgaan 
van een gemiddeld kortingspercentage van 3,5%, dat zorgkantoren 
toepassen op de maximumbeleidsregelwaarden. 
Het gerealiseerde macrobedrag voor W&T, gecorrigeerd voor de 
tariefkorting van gemiddeld 3,5% door zorgkantoren bedraagt  € 
151.550.124 / 0,965 = € 157.046.761. 
 
Dit bedrag gebruiken we om in de tarieven te verwerken in de volgende 
stap. 
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3.6 Stap 6: herverdelen W&T middelen 

In deze stap maken we de nieuwe verdeling van de W&T middelen 
(berekend en opgehoogd in verband met korting door zorgkantoren op € 
157,0 miljoen) over de zorgprestaties. Het bedrag wordt verdeeld over 
de prestaties via een generieke ophoging ten opzichte van de grondslag 
per prestatie zoals weergegeven in tabel 3. 
 
Het percentage voor de generieke ophoging berekenen we als volgt: 
De macro grondslag bedraagt € 7.929.116.772 (zie tabel 4). Het 
percentage waarmee de grondslag per zorgprestatie wordt opgehoogd 
bedraagt € 157.046.761 / € 7.929.116.772 =  1,98%. 
 
De volgende tabel laat de tariefcomponent voor de W&T middelen per 
prestatie zien. Hierbij is de grondslag per prestatie opgehoogd met 
1,98%. 
 
Tabel 8 – Tariefcomponent W&T middelen per zorgprestatie,  
prijspeil 2019 (voorcalculatorisch) 

Zorg-
prestatie 

Omschrijving Grondslag per 
prestatie 

Tariefcomponent 
W&T middelen 

V041 Per dag VPT 4VV excl.BH incl.DB € 91,40 € 1,81 

V043 Per dag VPT 4VV incl.BH incl.DB € 91,40 € 1,81 

V051 Per dag VPT 5VV excl.BH incl.DB € 183,26 € 3,63 

V053 Per dag VPT 5VV incl.BH incl.DB € 183,26 € 3,63 

V061 Per dag VPT 6VV excl.BH incl.DB € 161,48 € 3,20 

V063 Per dag VPT 6VV incl.BH incl.DB € 161,48 € 3,20 

V071 Per dag VPT 7VV excl.BH incl.DB € 224,16 € 4,44 

V073 Per dag VPT 7VV incl.BH incl.DB € 224,16 € 4,44 

V081 Per dag VPT 8VV excl.BH incl.DB € 297,97 € 5,90 

V083 Per dag VPT 8VV incl.BH incl.DB € 297,97 € 5,90 

V095 Per dag VPT 9bVV excl.BH incl.DB € 159,90 € 3,17 

V097 Per dag VPT 9bVV incl.BH incl. DB € 159,90 € 3,17 

V101 Per dag VPT 10VV excl.BH incl.DB € 357,95 € 7,09 

V103 Per dag VPT 10VV incl.BH incl.DB € 357,95 € 7,09 

Z041 Per dag ZZP 4VV excl.BH incl.DB € 97,13 € 1,92 

Z043 Per dag ZZP 4VV incl.BH incl.DB € 97,13 € 1,92 

Z051 Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB € 189,57 € 3,75 

Z053 Per dag ZZP 5VV incl.BH incl.DB € 189,57 € 3,75 

Z061 Per dag ZZP 6VV excl.BH incl.DB € 172,30 € 3,41 

Z063 Per dag ZZP 6VV incl.BH incl.DB € 172,30 € 3,41 

Z071 Per dag ZZP 7VV excl.BH incl.DB € 227,94 € 4,51 

Z073 Per dag ZZP 7VV incl.BH incl.DB € 227,94 € 4,51 

Z081 Per dag ZZP 8VV excl.BH incl.DB € 302,86 € 6,00 

Z083 Per dag ZZP 8VV incl.BH incl.DB € 302,86 € 6,00 

Z095 Per dag ZZP 9bVV excl.BH incl.DB € 161,11 € 3,19 

Z097 Per dag ZZP 9bVV incl.BH incl.DB € 161,11 € 3,19 

Z101 Per dag ZZP 10VV excl.BH incl.DB € 359,32 € 7,12 

Z103 Per dag ZZP 10VV incl.BH incl.DB € 359,32 € 7,12 
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3.7 Stap 7: Opbouw nieuw tarief (vóór verwerking 
niet beïnvloedbare factoren) 

In de vorige stappen zijn een aantal tariefcomponenten buiten 
beschouwing gelaten. Dit zijn: 
 

- MSVT 
- Trombose 
- nhc 
- nic 

 
Voor deze tariefcomponenten zijn geen wijzigingen opgetreden als 
gevolg van de herijking en het opnieuw toedelen van kwaliteitsmiddelen 
en W&T middelen. De tariefcomponenten die reeds in de tarieven 
(Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 
en volledig pakket thuis 2019 - BR/REG-19121d) waren verwerkt, 
voegen we opnieuw toe aan het tarief. 
 
Het herijkte tarief is als volgt opgebouwd: 

- loonkostencomponent uit kostenonderzoek (tabel 2) 
- materiële kostencomponent uit kostenonderzoek (tabel 

2) 
- kwaliteitsmiddelen € 435 miljoen herberekend en 

herverdeeld (tabel 6) 
- W&T middelen opgehoogd voor kortingseffect en 

herverdeeld (tabel 8) 
- MSVT (onderbouwing tarieven in beleidsregel BR/REG-

19121d) 
- Trombose (onderbouwing tarieven in beleidsregel 

BR/REG-19121d) 
- Nhc (onderbouwing tarieven in beleidsregel BR/REG-

19121d) 
- Nic (onderbouwing tarieven in beleidsregel BR/REG-

19121d) 
 
De tariefopbouw per prestatie is in tabel 9 weergegeven. Hierbij zijn de 
component en de generieke korting voor de niet beïnvloedbare factoren 
nog buiten beschouwing gebleven. Die worden toegevoegd in hoofdstuk 
5. 
 
We berekenen met de eerste vier van de bovenstaande componenten in 
de volgende paragraaf het herijkingseffect per zorgprestatie. Hiermee 
kunnen zorgaanbieders en zorgkantoren de compensatiecomponent 
(bedoeld voor het neutraliseren van negatieve herijkingseffecten op 
instellingsniveau / contractniveau) binnen het kwaliteitsbudget 2020 
berekenen. De component en de generieke korting voor de macro 
neutrale verwerking van de niet beïnvloedbare factoren blijven buiten 
beschouwing in de berekening van het herijkingseffect per prestatie. 
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Tabel 9 – Tariefopbouw herijkt tarief,  prijspeil 2019 (voorcalculatorisch), exclusief component niet beïnvloedbare factoren en exclusief korting 
i.v.m. macro neutrale verwerking niet beïnvloedbare factoren 

Zorg-
prestatie 

Omschrijving Loon Materieel  € 435 mln W&T MSVT Trombose nhc nic 

V041 Per dag VPT 4VV excl.BH incl.DB € 64,20 € 27,20 € 5,49 € 1,81 € 0,03 € 0,00 € 3,12 € 0,62 

V043 Per dag VPT 4VV incl.BH incl.DB € 77,97 € 24,29 € 5,49 € 1,81 € 0,03 € 0,00 € 3,12 € 0,83 

V051 Per dag VPT 5VV excl.BH incl.DB € 146,77 € 36,49 € 11,00 € 3,63 € 0,03 € 0,00 € 4,13 € 0,44 

V053 Per dag VPT 5VV incl.BH incl.DB € 158,21 € 38,50 € 11,00 € 3,63 € 0,03 € 0,00 € 4,13 € 0,71 

V061 Per dag VPT 6VV excl.BH incl.DB € 127,15 € 34,34 € 9,70 € 3,20 € 0,03 € 0,00 € 4,51 € 0,44 

V063 Per dag VPT 6VV incl.BH incl.DB € 141,20 € 34,85 € 9,70 € 3,20 € 0,03 € 0,00 € 4,51 € 0,71 

V071 Per dag VPT 7VV excl.BH incl.DB € 185,05 € 39,11 € 13,46 € 4,44 € 0,03 € 0,00 € 4,51 € 0,44 

V073 Per dag VPT 7VV incl.BH incl.DB € 201,16 € 41,08 € 13,46 € 4,44 € 0,03 € 0,00 € 4,51 € 0,71 

V081 Per dag VPT 8VV excl.BH incl.DB € 248,44 € 49,53 € 17,89 € 5,90 € 0,03 € 0,00 € 4,51 € 0,27 

V083 Per dag VPT 8VV incl.BH incl.DB € 259,64 € 52,09 € 17,89 € 5,90 € 0,03 € 0,00 € 4,51 € 0,44 

V095 Per dag VPT 9bVV excl.BH incl.DB € 122,92 € 36,98 € 9,60 € 3,17 € 0,03 € 0,00 € 3,70 € 0,26 

V097 Per dag VPT 9bVV incl.BH incl. DB € 175,79 € 41,66 € 9,60 € 3,17 € 0,03 € 0,00 € 3,70 € 0,43 

V101 Per dag VPT 10VV excl.BH incl.DB € 297,40 € 60,55 € 21,49 € 7,09 € 0,03 € 0,00 € 4,51 € 0,44 

V103 Per dag VPT 10VV incl.BH incl.DB € 291,39 € 60,97 € 21,49 € 7,09 € 0,03 € 0,00 € 4,51 € 0,71 

Z041 Per dag ZZP 4VV excl.BH incl.DB € 67,84 € 29,29 € 5,83 € 1,92 € 0,03 € 0,00 € 30,63 € 1,92 

Z043 Per dag ZZP 4VV incl.BH incl.DB € 86,32 € 34,04 € 5,83 € 1,92 € 0,03 € 0,20 € 31,09 € 2,59 

Z051 Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB € 150,10 € 39,47 € 11,38 € 3,75 € 0,03 € 0,00 € 30,16 € 2,52 

Z053 Per dag ZZP 5VV incl.BH incl.DB € 168,13 € 43,23 € 11,38 € 3,75 € 0,03 € 0,11 € 31,09 € 4,00 
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Z061 Per dag ZZP 6VV excl.BH incl.DB € 134,76 € 37,54 € 10,35 € 3,41 € 0,03 € 0,00 € 30,07 € 2,52 

Z063 Per dag ZZP 6VV incl.BH incl.DB € 152,61 € 42,27 € 10,35 € 3,41 € 0,03 € 0,18 € 31,77 € 4,00 

Z071 Per dag ZZP 7VV excl.BH incl.DB € 184,76 € 43,18 € 13,69 € 4,51 € 0,03 € 0,00 € 31,05 € 2,52 

Z073 Per dag ZZP 7VV incl.BH incl.DB € 212,67 € 49,43 € 13,69 € 4,51 € 0,03 € 0,06 € 32,75 € 4,00 

Z081 Per dag ZZP 8VV excl.BH incl.DB € 252,43 € 50,42 € 18,18 € 6,00 € 0,03 € 0,00 € 31,99 € 3,04 

Z083 Per dag ZZP 8VV incl.BH incl.DB € 269,86 € 57,64 € 18,18 € 6,00 € 0,03 € 0,09 € 33,69 € 5,11 

Z095 Per dag ZZP 9bVV excl.BH incl.DB € 122,87 € 38,24 € 9,67 € 3,19 € 0,03 € 0,00 € 29,26 € 3,15 

Z097 Per dag ZZP 9bVV incl.BH incl.DB € 183,38 € 46,37 € 9,67 € 3,19 € 0,03 € 0,24 € 39,82 € 5,42 

Z101 Per dag ZZP 10VV excl.BH incl.DB € 297,86 € 61,46 € 21,57 € 7,12 € 0,03 € 0,00 € 31,99 € 2,52 

Z103 Per dag ZZP 10VV incl.BH incl.DB € 303,05 € 61,90 € 21,57 € 7,12 € 0,03 € 0,21 € 33,69 € 4,00 

 
 
De tariefcomponenten worden in de volgende jaren met de volgende (weging) in de indices geïndexeerd: 
 
Tabel 10 – Weging indexering per tariefcomponent 

Index Loon Materieel  € 435 mln W&T MSVT Trombose 

Loon (Overheidsbijdrage in de 
Arbeidskostenontwikkeling) 

100% - 75% 75% 75% 75% 

Materieel (prijsindexcijfer particuliere 
consumptie uit Centraal Economisch Plan) 

- 100% 25% 25% 25% 25% 

(Voor de indexering van de nhc en nic wordt verwezen naar de specifieke beleidsregels.)



Tariefberekening zzp en vpt vv4 t/m 10 

20 
 

 
3.8 Herijkingseffect per zorgprestatie 

Wanneer we de onderliggende componenten van de beleidsregelwaarden 
voor de zorgprestaties uit de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en 
tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2019 - BR/REG-
19121d vergelijken met de tariefopbouw uit tabel 9, dan kunnen we het 
herijkingseffect per zorgprestatie berekenen.  
We laten hierbij de MSVT, trombose, nhc en nic buiten beschouwing, 
omdat deze componenten niet wijzigen als gevolg van de herijking. Deze 
hebben dus ook geen herijkingseffect. 
 
We splitsen het herijkingseffect uit in de componenten voor loon, 
materieel, € 435 miljoen en W&T, zodat zorgaanbieders en zorgkantoren 
de verschillende herijkingseffecten desgewenst met hun afzonderlijke 
index in de toekomst afzonderlijk kunnen indexeren, in aansluiting bij 
tabel 10. 
 
In tabel 11a geven we de tariefopbouw per zorgprestatie voor de loon- 
en materiële component vóór herijking weer (exclusief de component 
voor € 435 miljoen), en de € 435 miljoen gesplitst in loon en materieel, 
zodat aansluiting wordt gemaakt met de tarieven in beleidsregel 
BR/REG-19121d.   
We hebben dit gedaan door de component voor € 435 miljoen uit tabel 5 
te splitsen in een loonkostencomponent (75%) en een materiële 
kostencomponent (25%), aansluitend bij de weging in de indexering die 
in de afgelopen jaren voor deze component is toegepast. 
De gesplitste loon- en materiële componenten voor de € 435 miljoen 
brengen we in mindering op de loon- en materiële kostencomponenten 
die in bijlage 3 bij de beleidsregel BR/REG-19121d zijn vermeld. 
De W&T middelen zijn in 2019 apart vergoed, zie beleidsregel BR/REG-
19121d . Deze splitsen we eveneens in een loon- en materiële 
component, met de verhouding 75% loon en 25% materieel. 
 
In tabel 11b geven we de tariefopbouw per zorgprestatie na herijking 
weer, voor de loon- en materiële component weer (deze 
tariefcomponenten uit het kostenonderzoek zijn exclusief de component 
voor € 435 miljoen), en de € 435 miljoen gesplitst in loon en materieel.   
We hebben dit gedaan door de component voor € 435 miljoen uit tabel 6 
te splitsen in een loonkostencomponent (75%) en een materiële 
kostencomponent (25%), aansluitend bij de weging in de indexering die 
in de afgelopen jaren voor deze component is toegepast. 
De W&T middelen zijn herberekend in tabel 8. Deze splitsen we 
eveneens in een loon- en materiële component, met de verhouding 75% 
loon en 25% materieel. 
 
In tabel 11c is per component het verschil berekend tussen de waarde 
vóór herijking, en de waarde na herijking. Het totaal is het 
herijkingseffect per prestatie. 
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Tabel 11a – Tariefcomponenten in beleidsregel BR/REG-19121d, prijspeil 2019 (voorcalculatorisch) 

Zorg-
prestatie 

Omschrijving Loon 
(gecorrigeerd 

voor MSVT, 
trombose, en € 

435 mln) 

Materieel 
(gecorrigeerd 

voor MSVT, 
trombose, en € 

435 mln) 

€ 435 mln 
loon 

€ 435 mln 
materieel 

W&T  
loon 

W&T  
materieel 

Totaal 
componenten 

met 
herijkingseffect 

V041 Per dag VPT 4VV excl.BH incl.DB € 92,51 € 30,84 € 5,03 € 1,68 € 1,61 € 0,54 € 132,20 

V043 Per dag VPT 4VV incl.BH incl.DB € 108,44 € 36,15 € 5,91 € 1,97 € 1,88 € 0,63 € 154,98 

V051 Per dag VPT 5VV excl.BH incl.DB € 127,66 € 42,55 € 6,95 € 2,32 € 2,21 € 0,74 € 182,43 

V053 Per dag VPT 5VV incl.BH incl.DB € 144,82 € 48,27 € 7,89 € 2,63 € 2,51 € 0,84 € 206,96 

V061 Per dag VPT 6VV excl.BH incl.DB € 127,65 € 42,55 € 6,95 € 2,32 € 2,21 € 0,74 € 182,41 

V063 Per dag VPT 6VV incl.BH incl.DB € 144,80 € 48,27 € 7,88 € 2,63 € 2,51 € 0,84 € 206,93 

V071 Per dag VPT 7VV excl.BH incl.DB € 149,86 € 49,95 € 8,16 € 2,72 € 2,60 € 0,87 € 214,15 

V073 Per dag VPT 7VV incl.BH incl.DB € 173,09 € 57,70 € 9,42 € 3,14 € 3,00 € 1,00 € 247,35 

V081 Per dag VPT 8VV excl.BH incl.DB € 174,11 € 58,04 € 9,48 € 3,16 € 3,02 € 1,01 € 248,80 

V083 Per dag VPT 8VV incl.BH incl.DB € 197,35 € 65,78 € 10,75 € 3,58 € 3,42 € 1,14 € 282,03 

V095 Per dag VPT 9bVV excl.BH incl.DB € 124,30 € 41,43 € 6,77 € 2,26 € 2,15 € 0,72 € 177,63 

V097 Per dag VPT 9bVV incl.BH incl. DB € 171,91 € 57,30 € 9,36 € 3,12 € 2,98 € 0,99 € 245,66 

V101 Per dag VPT 10VV excl.BH incl.DB € 190,18 € 63,39 € 10,35 € 3,45 € 3,30 € 1,10 € 271,77 

V103 Per dag VPT 10VV incl.BH incl.DB € 213,43 € 71,14 € 11,62 € 3,87 € 3,70 € 1,23 € 305,00 

Z041 Per dag ZZP 4VV excl.BH incl.DB € 95,23 € 31,74 € 5,19 € 1,73 € 1,65 € 0,55 € 136,09 

Z043 Per dag ZZP 4VV incl.BH incl.DB € 116,24 € 38,75 € 6,33 € 2,11 € 2,02 € 0,67 € 166,11 

Z051 Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB € 130,70 € 43,57 € 7,11 € 2,37 € 2,27 € 0,76 € 186,77 
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Z053 Per dag ZZP 5VV incl.BH incl.DB € 152,79 € 50,93 € 8,32 € 2,77 € 2,65 € 0,88 € 218,34 

Z061 Per dag ZZP 6VV excl.BH incl.DB € 130,94 € 43,65 € 7,13 € 2,38 € 2,27 € 0,76 € 187,13 

Z063 Per dag ZZP 6VV incl.BH incl.DB € 153,04 € 51,01 € 8,33 € 2,78 € 2,66 € 0,89 € 218,70 

Z071 Per dag ZZP 7VV excl.BH incl.DB € 153,83 € 51,28 € 8,37 € 2,79 € 2,67 € 0,89 € 219,83 

Z073 Per dag ZZP 7VV incl.BH incl.DB € 182,31 € 60,77 € 9,92 € 3,31 € 3,16 € 1,05 € 260,53 

Z081 Per dag ZZP 8VV excl.BH incl.DB € 179,51 € 59,84 € 9,77 € 3,26 € 3,11 € 1,04 € 256,53 

Z083 Per dag ZZP 8VV incl.BH incl.DB € 207,98 € 69,33 € 11,33 € 3,78 € 3,61 € 1,20 € 297,23 

Z095 Per dag ZZP 9bVV excl.BH incl.DB € 127,39 € 42,46 € 6,94 € 2,31 € 2,21 € 0,74 € 182,05 

Z097 Per dag ZZP 9bVV incl.BH incl.DB € 181,46 € 60,49 € 9,88 € 3,29 € 3,15 € 1,05 € 259,32 

Z101 Per dag ZZP 10VV excl.BH incl.DB € 196,42 € 65,47 € 10,70 € 3,57 € 3,41 € 1,14 € 280,69 

Z103 Per dag ZZP 10VV incl.BH incl.DB € 224,92 € 74,97 € 12,25 € 4,08 € 3,90 € 1,30 € 321,42 

 
De W&T-component is vóór herijking een vast tarief waarop geen korting door zorgkantoren kan worden toegepast. Ten behoeve van de berekening van het 
herijkingseffect per component is daarom in de volgende tabel de W&T-component met een factor 3,5% gecorrigeerd. 
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Tabel 11b – Tariefcomponenten na herijking, prijspeil 2019 (voorcalculatorisch) 

Zorg-
prestatie 

Omschrijving Loon (exclusief 
MSVT, trombose, 

en € 435 mln) 

Materieel 
(exclusief MSVT, 
trombose, en € 

435 mln) 

€ 435 mln 
loon 

€ 435 mln 
materieel 

W&T * 
Loon 

 

W&T * 
materieel 

Totaal 
componenten 

met 
herijkingseffect 

V041 Per dag VPT 4VV excl.BH incl.DB € 64,20 € 27,20 € 4,12 € 1,37 € 1,31 € 0,44 € 98,64 

V043 Per dag VPT 4VV incl.BH incl.DB € 77,97 € 24,29 € 4,12 € 1,37 € 1,31 € 0,44 € 109,50 

V051 Per dag VPT 5VV excl.BH incl.DB € 146,77 € 36,49 € 8,25 € 2,75 € 2,63 € 0,88 € 197,77 

V053 Per dag VPT 5VV incl.BH incl.DB € 158,21 € 38,50 € 8,25 € 2,75 € 2,63 € 0,88 € 211,21 

V061 Per dag VPT 6VV excl.BH incl.DB € 127,15 € 34,34 € 7,27 € 2,42 € 2,31 € 0,77 € 174,26 

V063 Per dag VPT 6VV incl.BH incl.DB € 141,20 € 34,85 € 7,27 € 2,42 € 2,31 € 0,77 € 188,83 

V071 Per dag VPT 7VV excl.BH incl.DB € 185,05 € 39,11 € 10,09 € 3,36 € 3,21 € 1,07 € 241,90 

V073 Per dag VPT 7VV incl.BH incl.DB € 201,16 € 41,08 € 10,09 € 3,36 € 3,21 € 1,07 € 259,98 

V081 Per dag VPT 8VV excl.BH incl.DB € 248,44 € 49,53 € 13,42 € 4,47 € 4,27 € 1,42 € 321,55 

V083 Per dag VPT 8VV incl.BH incl.DB € 259,64 € 52,09 € 13,42 € 4,47 € 4,27 € 1,42 € 335,31 

V095 Per dag VPT 9bVV excl.BH incl.DB € 122,92 € 36,98 € 7,20 € 2,40 € 2,29 € 0,76 € 172,56 

V097 Per dag VPT 9bVV incl.BH incl. DB € 175,79 € 41,66 € 7,20 € 2,40 € 2,29 € 0,76 € 230,12 

V101 Per dag VPT 10VV excl.BH incl.DB € 297,40 € 60,55 € 16,12 € 5,37 € 5,13 € 1,71 € 386,28 

V103 Per dag VPT 10VV incl.BH incl.DB € 291,39 € 60,97 € 16,12 € 5,37 € 5,13 € 1,71 € 380,69 

Z041 Per dag ZZP 4VV excl.BH incl.DB € 67,84 € 29,29 € 4,37 € 1,46 € 1,39 € 0,46 € 104,82 

Z043 Per dag ZZP 4VV incl.BH incl.DB € 86,32 € 34,04 € 4,37 € 1,46 € 1,39 € 0,46 € 128,04 

Z051 Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB € 150,10 € 39,47 € 8,54 € 2,85 € 2,72 € 0,91 € 204,58 

Z053 Per dag ZZP 5VV incl.BH incl.DB € 168,13 € 43,23 € 8,54 € 2,85 € 2,72 € 0,91 € 226,36 
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Z061 Per dag ZZP 6VV excl.BH incl.DB € 134,76 € 37,54 € 7,76 € 2,59 € 2,47 € 0,82 € 185,94 

Z063 Per dag ZZP 6VV incl.BH incl.DB € 152,61 € 42,27 € 7,76 € 2,59 € 2,47 € 0,82 € 208,52 

Z071 Per dag ZZP 7VV excl.BH incl.DB € 184,76 € 43,18 € 10,26 € 3,42 € 3,27 € 1,09 € 245,98 

Z073 Per dag ZZP 7VV incl.BH incl.DB € 212,67 € 49,43 € 10,26 € 3,42 € 3,27 € 1,09 € 280,14 

Z081 Per dag ZZP 8VV excl.BH incl.DB € 252,43 € 50,42 € 13,64 € 4,55 € 4,34 € 1,45 € 326,83 

Z083 Per dag ZZP 8VV incl.BH incl.DB € 269,86 € 57,64 € 13,64 € 4,55 € 4,34 € 1,45 € 351,48 

Z095 Per dag ZZP 9bVV excl.BH incl.DB € 122,87 € 38,24 € 7,26 € 2,42 € 2,31 € 0,77 € 173,86 

Z097 Per dag ZZP 9bVV incl.BH incl.DB € 183,38 € 46,37 € 7,26 € 2,42 € 2,31 € 0,77 € 242,50 

Z101 Per dag ZZP 10VV excl.BH incl.DB € 297,86 € 61,46 € 16,18 € 5,39 € 5,15 € 1,72 € 387,76 

Z103 Per dag ZZP 10VV incl.BH incl.DB € 303,05 € 61,90 € 16,18 € 5,39 € 5,15 € 1,72 € 393,39 

* De W&T component in deze tabel is, voor de berekening van het herijkingseffect (de zuivere vergelijking met tabel 11a) verlaagd met een factor 0,965 
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Tabel 11c – Herijkingseffect per tariefcomponent, prijspeil 2019 (voorcalculatorisch); verschil tussen tabel 11a en tabel 11b 

Zorg-
prestatie 

Omschrijving Loon (exclusief 
MSVT, trombose, 

en € 435 mln) 

Materieel 
(exclusief MSVT, 
trombose, en € 

435 mln) 

€ 435 mln 
loon 

€ 435 mln 
materieel 

W&T  
loon 

W&T  
materieel 

Totaal 
componenten 

met 
herijkingseffect 

V041 Per dag VPT 4VV excl.BH incl.DB -€ 28,31 -€ 3,64 -€ 0,92 -€ 0,31 -€ 0,29 -€ 0,10 -€ 33,56 

V043 Per dag VPT 4VV incl.BH incl.DB -€ 30,47 -€ 11,85 -€ 1,79 -€ 0,60 -€ 0,57 -€ 0,19 -€ 45,48 

V051 Per dag VPT 5VV excl.BH incl.DB € 19,11 -€ 6,06 € 1,30 € 0,43 € 0,41 € 0,14 € 15,34 

V053 Per dag VPT 5VV incl.BH incl.DB € 13,39 -€ 9,78 € 0,37 € 0,12 € 0,11 € 0,04 € 4,25 

V061 Per dag VPT 6VV excl.BH incl.DB -€ 0,50 -€ 8,21 € 0,32 € 0,11 € 0,10 € 0,03 -€ 8,14 

V063 Per dag VPT 6VV incl.BH incl.DB -€ 3,60 -€ 13,42 -€ 0,61 -€ 0,20 -€ 0,20 -€ 0,07 -€ 18,10 

V071 Per dag VPT 7VV excl.BH incl.DB € 35,19 -€ 10,84 € 1,93 € 0,64 € 0,62 € 0,21 € 27,75 

V073 Per dag VPT 7VV incl.BH incl.DB € 28,07 -€ 16,62 € 0,67 € 0,22 € 0,21 € 0,07 € 12,63 

V081 Per dag VPT 8VV excl.BH incl.DB € 74,33 -€ 8,51 € 3,94 € 1,31 € 1,26 € 0,42 € 72,75 

V083 Per dag VPT 8VV incl.BH incl.DB € 62,29 -€ 13,70 € 2,67 € 0,89 € 0,85 € 0,28 € 53,29 

V095 Per dag VPT 9bVV excl.BH incl.DB -€ 1,38 -€ 4,46 € 0,44 € 0,15 € 0,14 € 0,05 -€ 5,07 

V097 Per dag VPT 9bVV incl.BH incl. DB € 3,89 -€ 15,64 -€ 2,16 -€ 0,72 -€ 0,69 -€ 0,23 -€ 15,54 

V101 Per dag VPT 10VV excl.BH incl.DB € 107,22 -€ 2,84 € 5,77 € 1,92 € 1,83 € 0,61 € 114,51 

V103 Per dag VPT 10VV incl.BH incl.DB € 77,96 -€ 10,17 € 4,50 € 1,50 € 1,43 € 0,48 € 75,69 

Z041 Per dag ZZP 4VV excl.BH incl.DB -€ 27,39 -€ 2,46 -€ 0,81 -€ 0,27 -€ 0,26 -€ 0,09 -€ 31,27 

Z043 Per dag ZZP 4VV incl.BH incl.DB -€ 29,92 -€ 4,71 -€ 1,95 -€ 0,65 -€ 0,63 -€ 0,21 -€ 38,07 

Z051 Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB € 19,40 -€ 4,10 € 1,42 € 0,47 € 0,45 € 0,15 € 17,81 

Z053 Per dag ZZP 5VV incl.BH incl.DB € 15,34 -€ 7,70 € 0,21 € 0,07 € 0,07 € 0,02 € 8,02 
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Z061 Per dag ZZP 6VV excl.BH incl.DB € 3,82 -€ 6,10 € 0,63 € 0,21 € 0,20 € 0,07 -€ 1,19 

Z063 Per dag ZZP 6VV incl.BH incl.DB -€ 0,43 -€ 8,75 -€ 0,57 -€ 0,19 -€ 0,19 -€ 0,06 -€ 10,18 

Z071 Per dag ZZP 7VV excl.BH incl.DB € 30,93 -€ 8,10 € 1,89 € 0,63 € 0,60 € 0,20 € 26,15 

Z073 Per dag ZZP 7VV incl.BH incl.DB € 30,35 -€ 11,34 € 0,34 € 0,11 € 0,11 € 0,04 € 19,61 

Z081 Per dag ZZP 8VV excl.BH incl.DB € 72,92 -€ 9,42 € 3,87 € 1,29 € 1,23 € 0,41 € 70,30 

Z083 Per dag ZZP 8VV incl.BH incl.DB € 61,88 -€ 11,69 € 2,31 € 0,77 € 0,73 € 0,24 € 54,25 

Z095 Per dag ZZP 9bVV excl.BH incl.DB -€ 4,52 -€ 4,23 € 0,32 € 0,11 € 0,10 € 0,03 -€ 8,19 

Z097 Per dag ZZP 9bVV incl.BH incl.DB € 1,92 -€ 14,12 -€ 2,63 -€ 0,88 -€ 0,84 -€ 0,28 -€ 16,82 

Z101 Per dag ZZP 10VV excl.BH incl.DB € 101,45 -€ 4,01 € 5,48 € 1,83 € 1,75 € 0,58 € 107,07 

Z103 Per dag ZZP 10VV incl.BH incl.DB € 78,13 -€ 13,07 € 3,94 € 1,31 € 1,25 € 0,42 € 71,97 
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4. Kwaliteitstoeslagen per 2021 
(indicatieve berekening) 

De minister van VWS heeft de NZa verzocht om per 2021, wanneer de 
beschikbare kwaliteitsgelden in de begroting zijn opgelopen tot het 
structurele niveau van € 2,1 miljard, de extra middelen voor het 
kwaliteitskader bovenop het herijkte basistarief niet langer in de vorm 
van een lumpsum kwaliteitsbudget te vergoeden, maar in de vorm van 
een kwaliteitstoeslag (met maximumtarief) op de tarieven per prestatie. 
Hiermee wordt het eindperspectief zichtbaar in het tarief, zodat 
betrokken partijen hun strategische personeelsplanning en 
bedrijfsvoering hierop kunnen afstemmen. Door de middelen als een 
toeslag beschikbaar te stellen binnen een geoormerkte contracteerruimte 
van de zorgkantoren worden de uitgaven op macroniveau beheerst. 
Daarmee blijft ook een transparante sturing op een goede besteding van 
de extra middelen mogelijk, met maatwerk, een afzonderlijke 
verantwoording en uitsluitsel van overfinanciering op instellingsniveau.  
 
Om de hoogte van de maximumtoeslag voor 2021 te kunnen berekenen 
heeft de minister de onderverdeling van de extra kwaliteitsgelden in een 
prijs- en volumecomponent aangegeven: 
a. De extra middelen voor het kwaliteitskader zijn gebaseerd op de 
meerkosten van € 1,3 miljard uit de impact-analyse van de NZa, 
aangevuld met effecten op overhead, aanzuigende werking en 
demografische ontwikkelingen conform de integrale ramingsmethodiek 
van het CPB.  
b. Het bedrag van € 1,3 miljard en de bijkomende overhead van 
15% dienen te worden verwerkt door middel van een generieke 
ophoging in de tarieven voor zzp en vpt VV4 t/m 10. Samen is dit een 
bedrag van € 1,495 miljard (prijspeil 2017).  
c. De geraamde middelen voor de aanzuigende werking (€ 0,3 
miljard) en demografische ontwikkelingen (ruim € 0,25 mld) binnen het 
bedrag van € 2,1 miljard zijn niet van belang voor de tariefstelling, maar 
zorgen ervoor dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om de 
verwachte groei van het beroep op verpleeghuiszorg op te kunnen 
vangen.  
d. Het bedrag van € 1,495 miljard dient te worden omgeslagen over 
het aantal cliënten uit de impactanalyse. Dat betreft het gemiddeld 
aantal intramurale cliënten in 2015 met zzp VV4 t/m 10. De minister 
verzoekt de NZa om hierbij als grondslag uit te gaan van de herijkte 
tarieven, exclusief behandeling en exclusief nhc/nic in prijspeil 2017.  
e. De minister verzoekt de NZa om bij de tariefherijking ook de 
middelen van € 435 miljoen te betrekken die in de bestaande tarieven 
zijn verwerkt. Omdat deze ook onderdeel uitmaken van de eerder 
genoemde € 1,495 miljard verzoekt de minister de NZa deze (op 
budgettair neutrale wijze) generiek te verwerken in de herijkte tarieven 
(zzp en vpt VV4 t/m 10), exclusief behandeling en exclusief nhc/nic. 
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4.1 Stap 1: bepalen procentuele opslag (totaal van 
alle tranches) 

Uitgangspunt is dat er in totaal € 1,495 miljard (prijspeil 2017) 
beschikbaar is om te verwerken in de tarieven; dit is gebaseerd op het 
volume 2015 (uitsluitend zzp, dus geen vpt). Met dit gegeven, en de 
grondslag per prestatie na herijking (tabel 3), berekenen we het 
macrobedrag dat als basis dient voor de ophoging met € 1,495 miljard.  
 
Tabel 12 – Berekening macrobedrag als basis voor de ophoging 
met € 1,495 miljard (prijspeil 2017) 

Zorg-
prestatie 

Omschrijving Aantal in 
2015* 

Grondslag 
per prestatie 

(prijspeil 
2017) 

Aantal * 
grondslag 

Z041 Per dag ZZP 4VV excl.BH incl.DB  7.667.360  € 91,46  € 701.228.787  

Z043 Per dag ZZP 4VV incl.BH incl.DB  865.535  € 91,46  € 79.158.675  

Z051 Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB  2.553.393  € 178,01  € 454.519.627  

Z053 Per dag ZZP 5VV incl.BH incl.DB  15.741.491  € 178,01  € 2.802.082.020  

Z061 Per dag ZZP 6VV excl.BH incl.DB  2.979.162  € 161,84  € 482.140.465  

Z063 Per dag ZZP 6VV incl.BH incl.DB  5.936.620  € 161,84  € 960.768.406  

Z071 Per dag ZZP 7VV excl.BH incl.DB  198.056  € 213,91  € 42.366.787  

Z073 Per dag ZZP 7VV incl.BH incl.DB  4.747.948  € 213,91  € 1.015.648.613  

Z081 Per dag ZZP 8VV excl.BH incl.DB  69.610  € 284,03  € 19.771.008  

Z083 Per dag ZZP 8VV incl.BH incl.DB  797.198  € 284,03  € 226.424.482  

Z095 Per dag ZZP 9bVV excl.BH incl.DB  1.571  € 151,41  € 237.865  

Z097 Per dag ZZP 9bVV incl.BH incl.DB  196.418  € 151,41  € 29.739.637  

Z101 Per dag ZZP 10VV excl.BH incl.DB  4.832  € 337,03  € 1.628.508  

Z103 Per dag ZZP 10VV incl.BH incl.DB  56.687  € 337,03  € 19.104.977  

Totaal  41.815.881 € 6.834.819.858 

Totaal aantal cliënten (dagen / 365) 114.564  

* Bron: nacalculatie 2015, peildatum 19 januari 2019 
 
Het bedrag van € 1,495 miljard ten opzichte van de grondslag voor de 
berekening van € 6.834.819.858 levert een procentuele opslag van   
€ 1.495.000.000 / € 6.834.819.858 = 21,87%. 
Deze procentuele opslag geldt ten opzichte van de grondslag per 
prestatie zoals vermeld in tabel 3. 
 
 
4.2 Stap 2: procentuele opslag corrigeren voor 

tranches 2017/2018 

Omdat de € 435 miljoen ook onderdeel uitmaken van het bedrag van € 
1,495 miljard, en hiervoor reeds een ophogingspercentage ten opzichte 
van de grondslag per prestatie van 6,00% was berekend (zie paragraaf 
1.4), dat al in de tarieven wordt verwerkt, resteert voor de 
kwaliteitstoeslag nog een opslag van 21,87%-6,00% = 15,87% ten 
opzichte van de grondslag per prestatie. 
 
Dit levert de volgende kwaliteitstoeslagen per zorgprestatie. 
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Tabel 13 – Kwaliteitstoeslag per zorgprestatie per 2021,  prijspeil 
2019 (voorcalculatorisch) – indicatieve berekening 

Zorg-
prestatie 

Omschrijving Grondslag per 
prestatie 

Kwaliteitstoeslag 
per 2021 

V041 Per dag VPT 4VV excl.BH incl.DB € 91,40 € 14,50 

V043 Per dag VPT 4VV incl.BH incl.DB € 91,40 € 14,50 

V051 Per dag VPT 5VV excl.BH incl.DB € 183,26 € 29,08 

V053 Per dag VPT 5VV incl.BH incl.DB € 183,26 € 29,08 

V061 Per dag VPT 6VV excl.BH incl.DB € 161,48 € 25,63 

V063 Per dag VPT 6VV incl.BH incl.DB € 161,48 € 25,63 

V071 Per dag VPT 7VV excl.BH incl.DB € 224,16 € 35,57 

V073 Per dag VPT 7VV incl.BH incl.DB € 224,16 € 35,57 

V081 Per dag VPT 8VV excl.BH incl.DB € 297,97 € 47,28 

V083 Per dag VPT 8VV incl.BH incl.DB € 297,97 € 47,28 

V095 Per dag VPT 9bVV excl.BH incl.DB € 159,90 € 25,37 

V097 Per dag VPT 9bVV incl.BH incl. DB € 159,90 € 25,37 

V101 Per dag VPT 10VV excl.BH incl.DB € 357,95 € 56,80 

V103 Per dag VPT 10VV incl.BH incl.DB € 357,95 € 56,80 

Z041 Per dag ZZP 4VV excl.BH incl.DB € 97,13 € 15,41 

Z043 Per dag ZZP 4VV incl.BH incl.DB € 97,13 € 15,41 

Z051 Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB € 189,57 € 30,08 

Z053 Per dag ZZP 5VV incl.BH incl.DB € 189,57 € 30,08 

Z061 Per dag ZZP 6VV excl.BH incl.DB € 172,30 € 27,34 

Z063 Per dag ZZP 6VV incl.BH incl.DB € 172,30 € 27,34 

Z071 Per dag ZZP 7VV excl.BH incl.DB € 227,94 € 36,17 

Z073 Per dag ZZP 7VV incl.BH incl.DB € 227,94 € 36,17 

Z081 Per dag ZZP 8VV excl.BH incl.DB € 302,86 € 48,06 

Z083 Per dag ZZP 8VV incl.BH incl.DB € 302,86 € 48,06 

Z095 Per dag ZZP 9bVV excl.BH incl.DB € 161,11 € 25,57 

Z097 Per dag ZZP 9bVV incl.BH incl.DB € 161,11 € 25,57 

Z101 Per dag ZZP 10VV excl.BH incl.DB € 359,32 € 57,02 

Z103 Per dag ZZP 10VV incl.BH incl.DB € 359,32 € 57,02 

 
Voorbehoud: 
Deze kwaliteitstoeslagen per zorgprestatie zijn indicatief, en hebben nog 
niet de status van een beleidsregelwaarde of vastgesteld tarief. De NZa 
zal de kwaliteitstoeslagen pas kunnen vaststellen na ontvangst van de 
aanwijzing van VWS. 
 
De definitieve hoogte van het maximumtarief voor de kwaliteitstoeslag is 
mede afhankelijk van de effecten van de integrale vergelijking waar de 
minister van VWS de NZa een opdracht voor heeft gegeven in de brief 
van 21 mei 2019 (kenmerk 1533261-189936-LZ).  Ook is zij afhankelijk 
van mogelijke beleidswijzigingen en van andere wijzigingen. Aan 
bovenstaande indicatief berekende kwaliteitstoeslagen voor 2021 kunnen 
dus geen rechten worden ontleend; deze toeslagen kunnen dus naar 
beneden worden bijgesteld, bijvoorbeeld op basis van de integrale 
vergelijking. Ze fungeren als een indicatieve berekening die een eerste 
beeld geeft van de vertaling van het kwaliteitsbudget naar een 
kwaliteitstoeslag op de prestaties zzp en vpt 4 t/m 10. 
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5. Niet beïnvloedbare factoren per 2020 

De minister van VWS heeft de NZa in zijn brief van 21 mei 2019 
(kenmerk 1533261-189936-LZ) verzocht om per 2020 
prestatiebeschrijvingen met bandbreedtetarief vast te stellen voor 
cliënten die op basis van zzp/vpt V&V 4 t/m 10 wonen of verblijven 
binnen de postcodegebieden met de moeilijkste omgevingsfactoren. Dit 
geldt ook voor deeltijdverblijf. Dit betekent dat er onderscheid wordt 
gemaakt tussen de bestaande prestaties en de nieuwe prestaties die van 
toepassing zullen zijn op zorg die is geleverd in de door de NZa 
aangewezen postcodegebieden. De minister zal de NZa hiervoor een 
aanwijzing8 geven. 
De NZa geeft hier uitwerking aan door de beleidsregelwaarden/tarieven 
zoals berekend in tabel 9 te verhogen met een component voor niet 
beïnvloedbare factoren (nbf) voor zorg geleverd in specifieke 
postcodegebieden. Op aanwijzing9 van de minister van VWS voeren we 
daarnaast een generieke verlaging van de zzp- en vpt-tarieven voor V&V 
4 t/m 10 uit, waarmee  we het benodigde bedrag voor de ophoging van 
de tarieven vrijmaken. 
 
Onder niet beïnvloedbare factoren (nbf) verstaan we:  
Kostenverhogende omstandigheden waarop de zorgaanbieder geen 
invloed kan uitoefenen. Voor 2020 is vastgesteld dat het hierbij gaat om 
bovengemiddeld voorspeld verzuim van personeel van een zorgaanbieder 
dat in relatie staat met: 

- het feit dat een locatie van een zorgaanbieder is gelegen in 
(groot)stedelijk gebied; 

- de sociaaleconomische status van de geografische wijk waarin 
een locatie van een zorgaanbieder is gelegen. 

De specifieke postcode gebieden waarvoor het verhoogde tarief van 
toepassing is, zijn vermeld in (een bijlage bij de) Beleidsregel 
prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig 
pakket thuis 2020, BR/REG-20124. 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de methode en de data die we gebruiken 
bij de berekening van een component nbf per postcode, en hoe die in het 
tarief belandt. Deze component is bedoeld voor de correctie van grote 
niet-beïnvloedbare kostenverschillen die gerelateerd zijn aan 
omgevingskenmerken.  
 
We berekenen de component nbf op basis van de volgende grondslag: 
 
De grondslag voor de component nbf bestaat uit de loon- en materiële 
kostencomponent op basis van het kostenonderzoek10. 
 
De grondslagen per prestatie zijn gelijk aan de waarden ‘loon+materieel’ 
in tabel 2 in paragraaf 3.1. 

                                               
8 De wijzigingen in de beleidsregel met betrekking tot de niet beïnvloedbare factoren 
zijn voorbehoud van inwerkingtreding van een aanwijzing van de minister van VWS 
over de prestaties en tarieven voor niet-beïnvloedbare factoren, waarvan de 
voorhang aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden op 21 mei 
2019 (Kamerstukken II 2018-2019, 31765, nr. 411). 
9  Zie voetnoot 8. 
10 KPMG, Kostenonderzoek langdurige zorg, 24 mei 2018 
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_212521_22/1/ en  
Verantwoordingsdocument Prestaties en tarieven langdurige zorg - Fase 2: van kosten 
naar tarieven https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_253471_22/1/ 
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De methode voor de berekening van de component nbf is gebaseerd op 
de bevindingen uit het rapport van de NZa over niet-beïnvloedbare 
factoren11. Het rapport nbf schetst een technische mogelijkheid voor de 
compensatie van een hoger voorspeld personeelsverzuim van een 
zorgaanbieder ten opzichte van het landelijk gemiddeld verzuim. Dit 
wordt berekend op basis van de postcodekenmerken grootstedelijkheid 
en sociaal-economische status.  
 
De berekening van de component nbf per postcode bevat drie stappen:  
 
Stap 1 is de berekening van het voorspelde verzuimpercentage per 
postcode (zie paragraaf 5.1).  
 
Stap 2 is een vertaalslag naar het verwachte kostenverschil als 
percentage de grondslag nbf (zie paragraaf 5.2).  
 
In stap 3 bepalen we welke postcodes een groot voorspelbaar 
kostenverschil tonen, waarbij een groot verschil is gedefinieerd als 
verschil groter dan 0,5% van de grondslag nbf. Daarnaast berekenen we 
een percentage om deze groep (gemiddeld) te compenseren. Hiervoor 
gebruiken we de gegevens uit declaraties van Vektis 2016. Dit 
percentage wordt vervolgens gebruikt voor de berekening van de 
component nbf (zie paragraaf 5.3). 
 
In stap 4 beschrijven we hoe de component nbf in het bandbreedtetarief 
wordt vertaald. (zie paragraaf 5.4) 
Dit bandbreedtetarief begrenst de onderhandelingsruimte tussen de 
zorgaanbieder en het zorgkantoor door te corrigeren voor nbf. Zonder de 
component nbf ligt de onderhandelingsruimte voor alle aanbieders tussen 
nul en het landelijke maximumtarief. Na het invoeren van deze correctie 
verschuift de onderhandelingsruimte voor de aanbieders met nbf naar 
boven, nominaal gezien door de invoering van een minimumtarief. De 
feitelijke onderhandelingsruimte blijft dezelfde. 
Voor de nieuwe prestaties met component nbf geldt een 
bandbreedtetarief: een bedrag dat ligt tussen of gelijk is aan het bedrag 
dat ten minste en het bedrag dat ten hoogste als tarief in rekening mag 
worden gebracht. Het gedeelte van 0 tot en met de laagste bandbreedte, 
het minimumtarief, is voor zorgaanbieders en Wlz-
uitvoerders/zorgkantoren dus niet onderhandelbaar. Het gedeelte van 
het minimum tot de hoogste bandbreedte, het maximumtarief, is wel 
onderhandelbaar. Zorgaanbieders en Wlz-uitvoerders/zorgkantoren 
kunnen in zoverre dus lagere tarieven afspreken. 
 
 
5.1 Stap 1: Schatting verzuimpercentage per 

postcode 

Voor deze schatting gebruiken we de dataset van kenmerken per 
postcode, zoals beschreven in het rapport nbf. Elke viercijferige postcode 
bevat in de dataset waardes voor sociaal-economische status en 
grootstedelijkheid. Uit het rapport nbf blijkt dat het voorspelbaar 
verzuimpercentage samen met de omgevingsfactoren sociaal-
economische status en grootstedelijkheid samenhangt.  
 

                                               
11 Dit rapport is als bijlage opgenomen bij het NZa advies bekostiging verpleeghuizen 
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_271194_22/1/ 
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Hieruit volgt onderstaande formule voor het voorspelbaar verschil in het 
verzuim met het landelijk gemiddelde:  
 
[voorspelbaar Δ verzuimpercentage ] =[ a * Δ  SES + b *  Δ Grootsted ]  

 a en b zijn de coëfficiënten op basis van de analyse in het 
rapport nbf. (De waarden van deze coëfficiënten zijn te vinden in  
onderstaande tabel.)  

 Δ staat voor het verschil met het landelijk gemiddelde. 
 SES is één van de indicatoren over sociaal-economische status 

(beschreven in detail in het rapport nbf). Deze indicator laat het 
aandeel van de bevolking per postcode zien dat binnen de 
inkomensklassen ‘bijstand’ en  ‘arbeidsongeschikt’ valt. In het 
rapport nbf viel deze waarde in het interval [0; 0,15], terwijl er 
in realiteit enkele postcodes bestaan met een hogere waarde 
voor de SES. Omdat de resultaten van het rapport nbf binnen dit 
interval gelden, wordt de maximale waarde voor de SES in deze 
berekening begrenst tot 0,15. 

Grootsted is de indicator voor grootstedelijkheid. Deze is gelijk aan 1 in 
grote steden en bij niet- grote steden is deze 0. De exacte definities en 
uitwerking van deze variabelen zijn beschreven in het rapport nbf. 
 
 
5.2 Stap 2: Vertaling naar het voorspelbaar 

kostenverschil door niet beïnvloedbare factoren 

De voorspelbare verschillen in verzuimpercentages uit stap 1 gebruiken 
we in de berekening van voorspelbare kostenverschillen als volgt: 
 
Kostenverschil nbf als percentage van kosten = 
 [voorspelbaar Δ verzuimpercentage] * [personeelskosten/kosten ]  
 

  [voorspelbaar Δ verzuimpercentage] is berekend in stap 1 
 [personeelskosten] en [kosten] zijn op basis van  

kostenonderzoek over gegevens 2016 
 

Omdat de personeelskostenratio – personeelskosten/kosten – niet bij alle 
aanbieders bekend is en bovendien kan variëren, gebruiken we in plaats 
daarvan een landelijke parameter voor de personeelskostenratio die  
gelijk is aan de mediaan van de personeelskostenratio in de dataset van 
het rapport nbf. Omdat in 2016 nog niet de volledige nhc/nic in tarieven 
was meegenomen, gebruiken we overal in de berekeningen de kosten 
exclusief kapitaallasten. De kosten waar we de personeelskosten op 
delen zijn exclusief kapitaallasten. Hiermee sluiten we voor de 
berekening van de nbf aan bij de basis voor de herijking van de tarieven 
2020: die bestaat uit de loon- en materiële kosten, dus exclusief 
kapitaallasten. Daardoor kunnen we bovenstaand 
kostenverschilpercentage direct toepassen op het (herijkte) tarief op 
basis van kostenonderzoek 2016, exclusief kapitaallasten.  
  
Tabel 14 – Overzicht parameters in stappen 1 en 2 

Notatie Waarde 

a: coëfficiënt voor de SES o.b.v. regressieanalyse 9,370 

b: coëfficiënt voor de grootstedelijkheid o.b.v. regressieanalyse  0,925 

landelijk gemiddelde SES 0,073 

landelijk gemiddelde grootstedelijkheid  0,086 

mediane ratio personeelskosten/kosten exclusief kapitaallasten 0,77 
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Tabel 14 vat de parameters samen die we in stappen 1 en 2 gebruiken. 
Deze parameters zijn berekend op basis van de gegevens uit het rapport 
nbf. 
 
 
5.3 Stap 3: Definitie afwijkende postcodes en 

berekening component niet beïnvloedbare 
factoren 

We definiëren een grote afwijking als volgt. Eerst wordt het 
kostenverschil nbf uit stap 2 afgerond tot één teken achter de komma. 
Als deze waarde boven 0,5% ligt, komt de postcode in aanmerking voor 
de component nbf. 
 
Voor deze subset van afwijkende postcodes wordt vervolgens een 
gewogen gemiddelde component nbf berekend.  
We gebruiken voor deze berekening de declaratiegegevens van Vektis 
met de landelijke dekking, waarvan we de productiegegevens van 
prestaties zzp en vpt voor V&V 4 t/m 10 inclusief en exclusief 
behandeling selecteren. Omdat onze kostengegevens het jaar 2016 
betreffen, gebruiken we hetzelfde jaar van Vektis om de herijkte 
omzetten (op basis van het kostenonderzoek 2016, exclusief 
kapitaallasten) per instelling (AGB-code) te berekenen. Deze gegevens 
koppelen we met de postcodegegevens waarop deze AGB-codes zijn 
geregistreerd, en vervolgens met de postcodegegevens uit stappen 1 en 
2. Hierbij nemen we aan dat de allocatie van de productie over 
geregistreerde postcodes dichtbij de werkelijke landelijke allocatie van 
productie ligt. Met deze aanname kunnen we de opslag berekenen als 
gemiddelde component nbf voor de subset van grote afwijkers. De 
uitkomsten worden weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Tabel 15 – Uitkomst van de berekening van de component nbf als 
percentage van de grondslag nbf 

Omschrijving component nbf Component nbf -
percentage 

Component nbf als percentage van de grondslag nbf 0,953 

 
 
De financiële macro-impact van deze component op landelijk niveau is 
gelijk aan (afgerond tot twee tekens) 0,09% van de macro grondslag 
nbf. Om dit landelijk bedrag te financieren, worden de tarieven van alle 
zzp en vpt prestaties V&V 4 t/m 10 verlaagd met dit percentage ten 
opzichte van de grondslag nbf. 
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Tabel 16 – Berekening van de component nbf en generieke 
korting nbf, prijspeil 2019 (voorcalculatorisch) 

Zorg-
prestatie 

Omschrijving Grondslag 
nbf

component 
nbf (alleen 

voor 
aangewezen 

postcodes)

Generieke 
korting nbf 

V041 Per dag VPT 4VV excl.BH incl.DB € 91,40 € 0,87 € -0,08 

V043 Per dag VPT 4VV incl.BH incl.DB € 102,27 € 0,97 € -0,09 

V051 Per dag VPT 5VV excl.BH incl.DB € 183,26 € 1,75 € -0,16 

V053 Per dag VPT 5VV incl.BH incl.DB € 196,71 € 1,87 € -0,18 

V061 Per dag VPT 6VV excl.BH incl.DB € 161,48 € 1,54 € -0,15 

V063 Per dag VPT 6VV incl.BH incl.DB € 176,05 € 1,68 € -0,16 

V071 Per dag VPT 7VV excl.BH incl.DB € 224,16 € 2,14 € -0,20 

V073 Per dag VPT 7VV incl.BH incl.DB € 242,24 € 2,31 € -0,22 

V081 Per dag VPT 8VV excl.BH incl.DB € 297,97 € 2,84 € -0,27 

V083 Per dag VPT 8VV incl.BH incl.DB € 311,73 € 2,97 € -0,28 

V095 Per dag VPT 9bVV excl.BH incl.DB € 159,90 € 1,52 € -0,14 

V097 Per dag VPT 9bVV incl.BH incl. DB € 217,46 € 2,07 € -0,20 

V101 Per dag VPT 10VV excl.BH incl.DB € 357,95 € 3,41 € -0,32 

V103 Per dag VPT 10VV incl.BH incl.DB € 352,36 € 3,36 € -0,32 

Z041 Per dag ZZP 4VV excl.BH incl.DB € 97,13 € 0,93 € -0,09 

Z043 Per dag ZZP 4VV incl.BH incl.DB € 120,36 € 1,15 € -0,11 

Z051 Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB € 189,57 € 1,81 € -0,17 

Z053 Per dag ZZP 5VV incl.BH incl.DB € 211,36 € 2,01 € -0,19 

Z061 Per dag ZZP 6VV excl.BH incl.DB € 172,30 € 1,64 € -0,16 

Z063 Per dag ZZP 6VV incl.BH incl.DB € 194,88 € 1,86 € -0,18 

Z071 Per dag ZZP 7VV excl.BH incl.DB € 227,94 € 2,17 € -0,21 

Z073 Per dag ZZP 7VV incl.BH incl.DB € 262,10 € 2,50 € -0,24 

Z081 Per dag ZZP 8VV excl.BH incl.DB € 302,86 € 2,89 € -0,27 

Z083 Per dag ZZP 8VV incl.BH incl.DB € 327,50 € 3,12 € -0,29 

Z095 Per dag ZZP 9bVV excl.BH incl.DB € 161,11 € 1,54 € -0,14 

Z097 Per dag ZZP 9bVV incl.BH incl.DB € 229,75 € 2,19 € -0,21 

Z101 Per dag ZZP 10VV excl.BH incl.DB € 359,32 € 3,42 € -0,32 

Z103 Per dag ZZP 10VV incl.BH incl.DB € 364,95 € 3,48 € -0,33 
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5.4 Stap 4: Verwerking niet beïnvloedbare factoren 
in de prestaties en tarieven 

De prestatie- en tariefstructuur wordt als volgt gewijzigd voor de niet-
beïnvloedbare factoren: 
 
Voor de zorg die niet in de aangewezen postcodegebieden wordt 
geleverd gelden de reguliere prestaties en tarieven, op basis van de 
optelsom van de tariefcomponenten in tabel 9, en de generieke verlaging 
in tabel 16: 
 
 
Tabel 17 – Maximumtarieven zonder component nbf, prijspeil 
2019 (voorcalculatorisch) 

Zorg-
prestatie 

Omschrijving Totaal 
compo-

nenten tabel 
9

Generieke 
korting nbf

Tarief 

V041 Per dag VPT 4VV excl.BH incl.DB € 102,47 € -0,08 € 102,39 

V043 Per dag VPT 4VV incl.BH incl.DB € 113,55 € -0,09 € 113,45 

V051 Per dag VPT 5VV excl.BH incl.DB € 202,49 € -0,16 € 202,33 

V053 Per dag VPT 5VV incl.BH incl.DB € 216,21 € -0,18 € 216,03 

V061 Per dag VPT 6VV excl.BH incl.DB € 179,36 € -0,15 € 179,21 

V063 Per dag VPT 6VV incl.BH incl.DB € 194,20 € -0,16 € 194,04 

V071 Per dag VPT 7VV excl.BH incl.DB € 247,04 € -0,20 € 246,84 

V073 Per dag VPT 7VV incl.BH incl.DB € 265,39 € -0,22 € 265,17 

V081 Per dag VPT 8VV excl.BH incl.DB € 326,57 € -0,27 € 326,30 

V083 Per dag VPT 8VV incl.BH incl.DB € 340,50 € -0,28 € 340,22 

V095 Per dag VPT 9bVV excl.BH incl.DB € 176,66 € -0,14 € 176,52 

V097 Per dag VPT 9bVV incl.BH incl. DB € 234,39 € -0,20 € 234,19 

V101 Per dag VPT 10VV excl.BH incl.DB € 391,51 € -0,32 € 391,19 

V103 Per dag VPT 10VV incl.BH incl.DB € 386,19 € -0,32 € 385,87 

Z041 Per dag ZZP 4VV excl.BH incl.DB € 137,47 € -0,09 € 137,38 

Z043 Per dag ZZP 4VV incl.BH incl.DB € 162,02 € -0,11 € 161,91 

Z051 Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB € 237,42 € -0,17 € 237,25 

Z053 Per dag ZZP 5VV incl.BH incl.DB € 261,73 € -0,19 € 261,54 

Z061 Per dag ZZP 6VV excl.BH incl.DB € 218,68 € -0,16 € 218,53 

Z063 Per dag ZZP 6VV incl.BH incl.DB € 244,62 € -0,18 € 244,44 

Z071 Per dag ZZP 7VV excl.BH incl.DB € 279,74 € -0,21 € 279,54 

Z073 Per dag ZZP 7VV incl.BH incl.DB € 317,14 € -0,24 € 316,90 

Z081 Per dag ZZP 8VV excl.BH incl.DB € 362,10 € -0,27 € 361,83 

Z083 Per dag ZZP 8VV incl.BH incl.DB € 390,61 € -0,29 € 390,32 

Z095 Per dag ZZP 9bVV excl.BH incl.DB € 206,41 € -0,14 € 206,27 

Z097 Per dag ZZP 9bVV incl.BH incl.DB € 288,13 € -0,21 € 287,92 

Z101 Per dag ZZP 10VV excl.BH incl.DB € 422,55 € -0,32 € 422,23 

Z103 Per dag ZZP 10VV incl.BH incl.DB € 431,57 € -0,33 € 431,24 
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Voor de zorg die wel in de aangewezen postcodegebieden wordt geleverd 
gelden de aparte prestaties en tarieven, op basis van de optelsom van de 
tariefcomponenten in tabel 9, de component nbf en de generieke korting 
in tabel 16. Dit zijn bandbreedtetarieven, waarbij het minimumtarief 
gelijk is aan de component nbf in tabel 16, en het maximumtarief gelijk 
is aan optelsom van de tariefcomponenten in tabel 9, verlaagd met de 
generieke korting, en opgehoogd met de component nbf in tabel 16. 
 
Tabel 18 – Bandbreedtetarieven i.v.m. nbf, prijspeil 2019 
(voorcalculatorisch) 

Zorg-
prestatie 

Omschrijving Totaal 
compo-

nenten tabel 
9

Generieke 
korting nbf

Minimum-
tarief 

(=compo-
nent nbf) 

Maximum-
tarief

VN041 Per dag VPT 4VV excl.BH incl.DB € 102,47 € -0,08 € 0,87 € 103,26

VN043 Per dag VPT 4VV incl.BH incl.DB € 113,55 € -0,09 € 0,97 € 114,43

VN051 Per dag VPT 5VV excl.BH incl.DB € 202,49 € -0,16 € 1,75 € 204,08

VN053 Per dag VPT 5VV incl.BH incl.DB € 216,21 € -0,18 € 1,87 € 217,91

VN061 Per dag VPT 6VV excl.BH incl.DB € 179,36 € -0,15 € 1,54 € 180,75

VN063 Per dag VPT 6VV incl.BH incl.DB € 194,20 € -0,16 € 1,68 € 195,71

VN071 Per dag VPT 7VV excl.BH incl.DB € 247,04 € -0,20 € 2,14 € 248,97

VN073 Per dag VPT 7VV incl.BH incl.DB € 265,39 € -0,22 € 2,31 € 267,48

VN081 Per dag VPT 8VV excl.BH incl.DB € 326,57 € -0,27 € 2,84 € 329,14

VN083 Per dag VPT 8VV incl.BH incl.DB € 340,50 € -0,28 € 2,97 € 343,19

VN095 Per dag VPT 9bVV excl.BH incl.DB € 176,66 € -0,14 € 1,52 € 178,04

VN097 Per dag VPT 9bVV incl.BH incl. DB € 234,39 € -0,20 € 2,07 € 236,27

VN101 Per dag VPT 10VV excl.BH incl.DB € 391,51 € -0,32 € 3,41 € 394,60

VN103 Per dag VPT 10VV incl.BH incl.DB € 386,19 € -0,32 € 3,36 € 389,23

ZN041 Per dag ZZP 4VV excl.BH incl.DB € 137,47 € -0,09 € 0,93 € 138,30

ZN043 Per dag ZZP 4VV incl.BH incl.DB € 162,02 € -0,11 € 1,15 € 163,06

ZN051 Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB € 237,42 € -0,17 € 1,81 € 239,06

ZN053 Per dag ZZP 5VV incl.BH incl.DB € 261,73 € -0,19 € 2,01 € 263,55

ZN061 Per dag ZZP 6VV excl.BH incl.DB € 218,68 € -0,16 € 1,64 € 220,17

ZN063 Per dag ZZP 6VV incl.BH incl.DB € 244,62 € -0,18 € 1,86 € 246,30

ZN071 Per dag ZZP 7VV excl.BH incl.DB € 279,74 € -0,21 € 2,17 € 281,71

ZN073 Per dag ZZP 7VV incl.BH incl.DB € 317,14 € -0,24 € 2,50 € 319,40

ZN081 Per dag ZZP 8VV excl.BH incl.DB € 362,10 € -0,27 € 2,89 € 364,71

ZN083 Per dag ZZP 8VV incl.BH incl.DB € 390,61 € -0,29 € 3,12 € 393,44

ZN095 Per dag ZZP 9bVV excl.BH incl.DB € 206,41 € -0,14 € 1,54 € 207,80

ZN097 Per dag ZZP 9bVV incl.BH incl.DB € 288,13 € -0,21 € 2,19 € 290,11

ZN101 Per dag ZZP 10VV excl.BH incl.DB € 422,55 € -0,32 € 3,42 € 425,65

ZN103 Per dag ZZP 10VV incl.BH incl.DB € 431,57 € -0,33 € 3,48 € 434,72
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6. Deeltijdverblijf per 202012 

In 2020 zijn voor vv 4 t/m 813 aparte declaratiecodes voor deeltijdverblijf 
van toepassing.  
Deeltijdverblijf omvat de zzp’s exclusief behandeling. De tarieven voor 
deeltijdverblijf zijn dus gelijk aan die van de zzp’s exclusief behandeling. 
In de tabellen hieronder geven we berekende tarieven weer op prijspeil 
2019 (voorcalculatorisch) voor de declaratiecodes voor deeltijdverblijf; 
deze komen overeen met de tarieven in tabel 17 en 18. 
 
 
Tabel 19 – Maximumtarieven zonder component nbf, prijspeil 
2019 (voorcalculatorisch) - Deeltijdverblijf 

Declaratie-
code 

Omschrijving Totaal 
compo-

nenten tabel 
9

Generieke 
korting nbf

Tarief 

D041 Per dag ZZP 4VV excl.BH 
incl.DB 

€ 137,47 € -0,09 € 137,38 

D051 Per dag ZZP 5VV excl.BH 
incl.DB 

€ 237,42 € -0,17 € 237,25 

D061 Per dag ZZP 6VV excl.BH 
incl.DB 

€ 218,68 € -0,16 € 218,53 

D071 Per dag ZZP 7VV excl.BH 
incl.DB 

€ 279,74 € -0,21 € 279,54 

D081 Per dag ZZP 8VV excl.BH 
incl.DB 

€ 362,10 € -0,27 € 361,83 

 
 
 
Tabel 20 – Bandbreedtetarieven i.v.m. nbf, prijspeil 2019 
(voorcalculatorisch) - Deeltijdverblijf 

Declaratie-
code 

Omschrijving Totaal 
compo-

nenten tabel 
9

Generieke 
korting nbf

Minimum-
tarief 

(=compo-
nent nbf) 

Maximum-
tarief

DN041 Per dag ZZP 4VV excl.BH 
incl.DB 

€ 137,47 € -0,09 € 0,93 € 138,30

DN051 Per dag ZZP 5VV excl.BH 
incl.DB 

€ 237,42 € -0,17 € 1,81 € 239,06

DN061 Per dag ZZP 6VV excl.BH 
incl.DB 

€ 218,68 € -0,16 € 1,64 € 220,17

DN071 Per dag ZZP 7VV excl.BH 
incl.DB 

€ 279,74 € -0,21 € 2,17 € 281,71

DN081 Per dag ZZP 8VV excl.BH 
incl.DB 

€ 362,10 € -0,27 € 2,89 € 364,71

 
 

                                               
12 Onder voorbehoud van inwerkingtreding van de wijziging van de Regeling langdurige 
zorg waarbij met ingang van 2020 deeltijdverblijf mogelijk wordt gemaakt. 
13 Deeltijdverblijf is ook van toepassing op andere prestaties; zie beleidsregel 
Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig 
pakket thuis 2020 - BR/REG-20124. Omdat dit rapport alleen ingaat op vv 4 t/m 10 
presenteren we hier alleen de declaratiecodes voor deeltijdverblijf die hieronder vallen 
(vv 4 t/m 8). 
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7. Indexering naar prijspeil 2020 
(voorcalculatorisch) 

In dit hoofdstuk voeren we de laatste stap in de tariefberekening uit: de 
indexering naar prijspeil 2020 (voorcalculatorisch). De tarieven 
(beleidsregelwaarden) in dit hoofdstuk sluiten daarmee aan bij de 
beleidsregelwaarden in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en 
tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2020 - BR/REG-
20124. 
 
 
7.1 Indexering 

De volgende tabel toont de indices waarmee we de indexering naar 
prijspeil 2020 (voorcalculatorisch) uitvoeren: 
 
Tabel 21 – Indices  

Tariefcomponent Definitief 2019 Voorlopig 2020

Loon 3,42% 2,52%

Materieel 2,49% 1,45%

(Voor de indexering van de nhc en nic wordt verwezen naar de specifieke 
beleidsregels.) 
 
In de nhc en nic van 2020 zijn naast de indexering de volgende effecten 
verwerkt:  
a. Ophoging van de nhc vanwege duurzaamheid (0,18%); 
b. Aanpassing van de nic voor roerende voorzieningen.  
 
 
De weging van de indexering van de verschillende componenten die tot 
en met 2019 reeds in het tarief waren verwerkt is beschreven in tabel 
10. De nieuwe componenten (component nbf, generieke korting nbf per 
2020, en de kwaliteitstoeslagen per 2021) worden met de volgende 
weging geïndexeerd: 
 
Tabel 22 – Weging indexering per tariefcomponent  

Index Component nbf Generieke 
korting nbf

kwaliteitstoeslag 

Loon (Overheidsbijdrage in de 
Arbeidskostenontwikkeling) 

75% 75% 85% 

Materieel (prijsindexcijfer 
particuliere consumptie uit 
Centraal Economisch Plan) 

25% 25% 15% 

 
Voor de nbf rekenen we met bovenstaande verhoudingen omdat de 
compensatie berekend is als percentage van de grondslag nbf (loon en 
materieel). 
 
Voor de kwaliteitstoeslag houden we (vooralsnog, in de indicatieve 
berekening) de verhouding 85% loonkostenindex en 15% materiële 
kostenindex aan, omdat dit aansluit bij de beleidslijn van de minister van 
VWS: 85% van de kwaliteitsgelden in de tranches 2019 en 2020 is 
bedoeld voor extra personeel, en 15% voor overige kosten.  
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7.2 Tarieven (beleidsregelwaarden) 2020 

In deze paragraaf tonen we de tarieven (beleidsregelwaarden) voor de 
verschillende prestaties zoals deze zijn opgenomen in de Beleidsregel 
prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig 
pakket thuis 2020 - BR/REG-20124.  
 
Voor de zorg die niet in de aangewezen postcodegebieden met 
kostenverhogende omstandigheden wordt geleverd gelden de volgende 
prestaties en tarieven, op prijspeil 2020 (voorcalculatorisch). 
 
Tabel 23 – Maximumtarieven zonder component nbf, prijspeil 
2020 (voorcalculatorisch) 

Zorg-
prestatie 

Omschrijving Tarief

V041 Per dag VPT 4VV excl.BH incl.DB € 104,32

V043 Per dag VPT 4VV incl.BH incl.DB € 115,46

V051 Per dag VPT 5VV excl.BH incl.DB € 206,15

V053 Per dag VPT 5VV incl.BH incl.DB € 219,93

V061 Per dag VPT 6VV excl.BH incl.DB € 182,62

V063 Per dag VPT 6VV incl.BH incl.DB € 197,54

V071 Per dag VPT 7VV excl.BH incl.DB € 251,48

V073 Per dag VPT 7VV incl.BH incl.DB € 269,98

V081 Per dag VPT 8VV excl.BH incl.DB € 332,33

V083 Per dag VPT 8VV incl.BH incl.DB € 346,39

V095 Per dag VPT 9bVV excl.BH incl.DB € 179,80

V097 Per dag VPT 9bVV incl.BH incl. DB € 238,44

V101 Per dag VPT 10VV excl.BH incl.DB € 398,44

V103 Per dag VPT 10VV incl.BH incl.DB € 392,85

Z041 Per dag ZZP 4VV excl.BH incl.DB € 140,51

Z043 Per dag ZZP 4VV incl.BH incl.DB € 165,03

Z051 Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB € 242,65

Z053 Per dag ZZP 5VV incl.BH incl.DB € 266,47

Z061 Per dag ZZP 6VV excl.BH incl.DB € 223,59

Z063 Per dag ZZP 6VV incl.BH incl.DB € 249,07

Z071 Per dag ZZP 7VV excl.BH incl.DB € 285,73

Z073 Per dag ZZP 7VV incl.BH incl.DB € 322,86

Z081 Per dag ZZP 8VV excl.BH incl.DB € 369,90

Z083 Per dag ZZP 8VV incl.BH incl.DB € 397,61

Z095 Per dag ZZP 9bVV excl.BH incl.DB € 211,58

Z097 Per dag ZZP 9bVV incl.BH incl.DB € 293,41

Z101 Per dag ZZP 10VV excl.BH incl.DB € 431,01

Z103 Per dag ZZP 10VV incl.BH incl.DB € 439,29
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Voor de zorg die in de aangewezen postcodegebieden met 
kostenverhogende omstandigheden wordt geleverd gelden de volgende 
prestaties en tarieven, op prijspeil 2020 (voorcalculatorisch). 
 

Tabel 24 – Bandbreedtetarieven i.v.m. nbf, prijspeil 2020 
(voorcalculatorisch) 

Zorg-
prestatie 

Omschrijving Minimum-
tarief 

(=compo-
nent nbf)

Maximum-
tarief

VN041 Per dag VPT 4VV excl.BH incl.DB  € 0,89 € 105,21

VN043 Per dag VPT 4VV incl.BH incl.DB  € 0,99 € 116,45

VN051 Per dag VPT 5VV excl.BH incl.DB  € 1,78 € 207,93

VN053 Per dag VPT 5VV incl.BH incl.DB  € 1,91 € 221,84

VN061 Per dag VPT 6VV excl.BH incl.DB  € 1,57 € 184,18

VN063 Per dag VPT 6VV incl.BH incl.DB  € 1,71 € 199,25

VN071 Per dag VPT 7VV excl.BH incl.DB  € 2,17 € 253,66

VN073 Per dag VPT 7VV incl.BH incl.DB  € 2,35 € 272,33

VN081 Per dag VPT 8VV excl.BH incl.DB  € 2,89 € 335,22

VN083 Per dag VPT 8VV incl.BH incl.DB  € 3,02 € 349,42

VN095 Per dag VPT 9bVV excl.BH incl.DB  € 1,55 € 181,35

VN097 Per dag VPT 9bVV incl.BH incl. DB  € 2,11 € 240,55

VN101 Per dag VPT 10VV excl.BH incl.DB  € 3,47 € 401,91

VN103 Per dag VPT 10VV incl.BH incl.DB  € 3,42 € 396,27

ZN041 Per dag ZZP 4VV excl.BH incl.DB  € 0,94 € 141,45

ZN043 Per dag ZZP 4VV incl.BH incl.DB  € 1,17 € 166,20

ZN051 Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB  € 1,84 € 244,49

ZN053 Per dag ZZP 5VV incl.BH incl.DB  € 2,05 € 268,52

ZN061 Per dag ZZP 6VV excl.BH incl.DB  € 1,67 € 225,26

ZN063 Per dag ZZP 6VV incl.BH incl.DB  € 1,89 € 250,96

ZN071 Per dag ZZP 7VV excl.BH incl.DB  € 2,21 € 287,94

ZN073 Per dag ZZP 7VV incl.BH incl.DB  € 2,54 € 325,40

ZN081 Per dag ZZP 8VV excl.BH incl.DB  € 2,94 € 372,83

ZN083 Per dag ZZP 8VV incl.BH incl.DB  € 3,18 € 400,79

ZN095 Per dag ZZP 9bVV excl.BH incl.DB  € 1,56 € 213,14

ZN097 Per dag ZZP 9bVV incl.BH incl.DB  € 2,23 € 295,64

ZN101 Per dag ZZP 10VV excl.BH incl.DB  € 3,49 € 434,50

ZN103 Per dag ZZP 10VV incl.BH incl.DB  € 3,54 € 442,83
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Voor het deeltijdverblijf gelden de volgende tarieven op prijspeil 2020 
(voorcalculatorisch). 
 
Tabel 25 – Maximumtarieven zonder component nbf, prijspeil 
2020 (voorcalculatorisch) - Deeltijdverblijf 

Declaratiecode Omschrijving Tarief

D041 Per dag ZZP 4VV excl.BH incl.DB € 140,51

D051 Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB € 242,65

D061 Per dag ZZP 6VV excl.BH incl.DB € 223,59

D071 Per dag ZZP 7VV excl.BH incl.DB € 285,73

D081 Per dag ZZP 8VV excl.BH incl.DB € 369,90

 
 
 
Tabel 26 – Bandbreedtetarieven i.v.m. nbf, prijspeil 2020 
(voorcalculatorisch) - Deeltijdverblijf 

Declaratiecode Omschrijving Minimum-
tarief 

(=compo-
nent nbf)

Maximum-
tarief

DN041 Per dag ZZP 4VV excl.BH incl.DB  € 0,94 € 141,45

DN051 Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB  € 1,84 € 244,49

DN061 Per dag ZZP 6VV excl.BH incl.DB  € 1,67 € 225,26

DN071 Per dag ZZP 7VV excl.BH incl.DB  € 2,21 € 287,94

DN081 Per dag ZZP 8VV excl.BH incl.DB  € 2,94 € 372,83

 
 
 
In de volgende tabellen presenteren we de grondslagen per zorgprestatie 
voor de toedeling van de kwaliteitsgelden, het herijkingseffect per 
zorgprestatie, en de indicatieve berekening van de kwaliteitstoeslagen 
2021 per zorgprestatie op prijspeil 2020 (voorcalculatorisch). Deze 
informatie sluit aan bij respectievelijk tabel 3, tabel 11c, en tabel 13 die 
in prijspeil 2019 (voorcalculatorisch) zijn weergegeven. 

Deze informatie is bedoeld om zorgaanbieders en zorgkantoren te 
faciliteren bij het maken van de afspraken over de kwaliteitsbudgetten 
2020. 
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7.3 Grondslag voor toedeling kwaliteitsgelden 

De grondslag per zorgprestatie voor de toedeling van de kwaliteitsgelden 
is in de volgende tabel weergegeven op prijspeil 2020 
(voorcalculatorisch). De grondslag is weergegeven voor alle prestaties 
waarvoor vanaf 2021 de kwaliteitstoeslag zal gelden, dus de prestaties 
met en zonder nbf component.  

Tabel 27 – Grondslag voor toedeling kwaliteitsgelden per 
zorgprestatie, prijspeil 2020 (voorcalculatorisch) 

Zorg-
prestatie 

Zorg-
prestatie 

Declaratie-
code 

Declaratie-
code 

Omschrijving Grondslag

V041 VN041   Per dag VPT 4VV excl.BH incl.DB € 93,01

V043 VN043   Per dag VPT 4VV incl.BH incl.DB € 93,01

V051 VN051   Per dag VPT 5VV excl.BH incl.DB € 186,54

V053 VN053   Per dag VPT 5VV incl.BH incl.DB € 186,54

V061 VN061   Per dag VPT 6VV excl.BH incl.DB € 164,37

V063 VN063   Per dag VPT 6VV incl.BH incl.DB € 164,37

V071 VN071   Per dag VPT 7VV excl.BH incl.DB € 228,20

V073 VN073   Per dag VPT 7VV incl.BH incl.DB € 228,20

V081 VN081   Per dag VPT 8VV excl.BH incl.DB € 303,35

V083 VN083   Per dag VPT 8VV incl.BH incl.DB € 303,35

V095 VN095   Per dag VPT 9bVV excl.BH incl.DB € 162,75

V097 VN097   Per dag VPT 9bVV incl.BH incl. DB € 162,75

V101 VN101   Per dag VPT 10VV excl.BH incl.DB € 364,41

V103 VN103   Per dag VPT 10VV incl.BH incl.DB € 364,41

Z041 ZN041 D041 DN041 Per dag ZZP 4VV excl.BH incl.DB € 98,83

Z043 ZN043   Per dag ZZP 4VV incl.BH incl.DB € 98,83

Z051 ZN051 D051 DN051 Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB € 192,96

Z053 ZN053   Per dag ZZP 5VV incl.BH incl.DB € 192,96

Z061 ZN061 D061 DN061 Per dag ZZP 6VV excl.BH incl.DB € 175,38

Z063 ZN063   Per dag ZZP 6VV incl.BH incl.DB € 175,38

Z071 ZN071 D071 DN071 Per dag ZZP 7VV excl.BH incl.DB € 232,03

Z073 ZN073   Per dag ZZP 7VV incl.BH incl.DB € 232,03

Z081 ZN081 D081 DN081 Per dag ZZP 8VV excl.BH incl.DB € 308,32

Z083 ZN083   Per dag ZZP 8VV incl.BH incl.DB € 308,32

Z095 ZN095   Per dag ZZP 9bVV excl.BH incl.DB € 163,97

Z097 ZN097   Per dag ZZP 9bVV incl.BH incl.DB € 163,97

Z101 ZN101   Per dag ZZP 10VV excl.BH incl.DB € 365,80

Z103 ZN103   Per dag ZZP 10VV incl.BH incl.DB € 365,80
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7.4 Herijkingseffect per zorgprestatie 

Het herijkingseffect per zorgprestatie is in de volgende tabel 
weergegeven op prijspeil 2020 (voorcalculatorisch). Het herijkingseffect 
berekenen we voor de prestaties met en zonder nbf component, maar 
niet voor de declaratiecodes voor deeltijdverblijf. 

Met het herijkingseffect per zorgprestatie kunnen zorgaanbieders en 
zorgkantoren de compensatiecomponent (bedoeld voor het neutraliseren 
van negatieve herijkingseffecten op instellingsniveau / contractniveau) 
binnen het kwaliteitsbudget 2020 berekenen. 
 
Tabel 28 – Herijkingseffect per zorgprestatie, prijspeil 2020 
(voorcalculatorisch) 

Zorg-
prestatie 

Zorg-
prestatie 

Omschrijving Herijkings-
effect 

V041 VN041 Per dag VPT 4VV excl.BH incl.DB -€ 34,17 

V043 VN043 Per dag VPT 4VV incl.BH incl.DB -€ 46,28 

V051 VN051 Per dag VPT 5VV excl.BH incl.DB € 15,64 

V053 VN053 Per dag VPT 5VV incl.BH incl.DB € 4,37 

V061 VN061 Per dag VPT 6VV excl.BH incl.DB -€ 8,26 

V063 VN063 Per dag VPT 6VV incl.BH incl.DB -€ 18,38 

V071 VN071 Per dag VPT 7VV excl.BH incl.DB € 28,31 

V073 VN073 Per dag VPT 7VV incl.BH incl.DB € 12,93 

V081 VN081 Per dag VPT 8VV excl.BH incl.DB € 74,14 

V083 VN083 Per dag VPT 8VV incl.BH incl.DB € 54,33 

V095 VN095 Per dag VPT 9bVV excl.BH incl.DB -€ 5,15 

V097 VN097 Per dag VPT 9bVV incl.BH incl. DB -€ 15,77 

V101 VN101 Per dag VPT 10VV excl.BH incl.DB € 116,66 

V103 VN103 Per dag VPT 10VV incl.BH incl.DB € 77,14 

Z041 ZN041 Per dag ZZP 4VV excl.BH incl.DB -€ 31,84 

Z043 ZN043 Per dag ZZP 4VV incl.BH incl.DB -€ 38,76 

Z051 ZN051 Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB € 18,16 

Z053 ZN053 Per dag ZZP 5VV incl.BH incl.DB € 8,20 

Z061 ZN061 Per dag ZZP 6VV excl.BH incl.DB -€ 1,19 

Z063 ZN063 Per dag ZZP 6VV incl.BH incl.DB -€ 10,34 

Z071 ZN071 Per dag ZZP 7VV excl.BH incl.DB € 26,67 

Z073 ZN073 Per dag ZZP 7VV incl.BH incl.DB € 20,02 

Z081 ZN081 Per dag ZZP 8VV excl.BH incl.DB € 71,64 

Z083 ZN083 Per dag ZZP 8VV incl.BH incl.DB € 55,31 

Z095 ZN095 Per dag ZZP 9bVV excl.BH incl.DB -€ 8,33 

Z097 ZN097 Per dag ZZP 9bVV incl.BH incl.DB -€ 17,07 

Z101 ZN101 Per dag ZZP 10VV excl.BH incl.DB € 109,08 

Z103 ZN103 Per dag ZZP 10VV incl.BH incl.DB € 73,36 

 
 
  



Tariefberekening zzp en vpt vv4 t/m 10 

44 
 

7.5 Kwaliteitstoeslagen per 2021 (indicatieve 
berekening) 

De indicatief berekende kwaliteitstoeslagen (zie ook het voorbehoud bij 
tabel 13) zijn in de volgende tabel weergegeven op prijspeil 2020 
(voorcalculatorisch). 

Tabel 29 – Kwaliteitstoeslag per zorgprestatie per 2021,  prijspeil 
2020 (voorcalculatorisch) – indicatieve berekening 

Zorg-
prestatie 

Zorg-
prestatie 

Declaratie-
code 

Declaratie-
code 

Omschrijving Kwaliteits-
toeslag per 

2021

V041 VN041   Per dag VPT 4VV excl.BH incl.DB € 14,77

V043 VN043   Per dag VPT 4VV incl.BH incl.DB € 14,77

V051 VN051   Per dag VPT 5VV excl.BH incl.DB € 29,61

V053 VN053   Per dag VPT 5VV incl.BH incl.DB € 29,61

V061 VN061   Per dag VPT 6VV excl.BH incl.DB € 26,09

V063 VN063   Per dag VPT 6VV incl.BH incl.DB € 26,09

V071 VN071   Per dag VPT 7VV excl.BH incl.DB € 36,22

V073 VN073   Per dag VPT 7VV incl.BH incl.DB € 36,22

V081 VN081   Per dag VPT 8VV excl.BH incl.DB € 48,14

V083 VN083   Per dag VPT 8VV incl.BH incl.DB € 48,14

V095 VN095   Per dag VPT 9bVV excl.BH incl.DB € 25,83

V097 VN097   Per dag VPT 9bVV incl.BH incl. DB € 25,83

V101 VN101   Per dag VPT 10VV excl.BH incl.DB € 57,83

V103 VN103   Per dag VPT 10VV incl.BH incl.DB € 57,83

Z041 ZN041 D041 DN041 Per dag ZZP 4VV excl.BH incl.DB € 15,69

Z043 ZN043   Per dag ZZP 4VV incl.BH incl.DB € 15,69

Z051 ZN051 D051 DN051 Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB € 30,63

Z053 ZN053   Per dag ZZP 5VV incl.BH incl.DB € 30,63

Z061 ZN061 D061 DN061 Per dag ZZP 6VV excl.BH incl.DB € 27,84

Z063 ZN063   Per dag ZZP 6VV incl.BH incl.DB € 27,84

Z071 ZN071 D071 DN071 Per dag ZZP 7VV excl.BH incl.DB € 36,83

Z073 ZN073   Per dag ZZP 7VV incl.BH incl.DB € 36,83

Z081 ZN081 D081 DN081 Per dag ZZP 8VV excl.BH incl.DB € 48,93

Z083 ZN083   Per dag ZZP 8VV incl.BH incl.DB € 48,93

Z095 ZN095   Per dag ZZP 9bVV excl.BH incl.DB € 26,03

Z097 ZN097   Per dag ZZP 9bVV incl.BH incl.DB € 26,03

Z101 ZN101   Per dag ZZP 10VV excl.BH incl.DB € 58,05

Z103 ZN103   Per dag ZZP 10VV incl.BH incl.DB € 58,05

 
 
 


