
 

Versie 1.1 – 20 mei 2019 
 

Veelgestelde vragen Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg  
 

Voor de verpleeghuiszorg is voor de komende jaren budget beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de 

kwaliteit in verpleeghuizen. De meeste zorgaanbieders hebben hiervoor een plan ingediend met een 

begroting voor de aanvraag van een kwaliteitsbudget. Om het aangevraagde kwaliteitsbudget te kunnen 

onderbouwen en de besteding van het kwaliteitsbudget te monitoren, is het tijdelijke Portaal 

Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg ontwikkeld.  

 

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over hoe u dit moet doen en waarom dit nodig is. Daarom 

hebben we een aantal veelgestelde vragen en antwoorden opgesteld. Heeft u een vraag die hieronder niet 

beantwoord wordt? Stuur deze dan naar portaalkwaliteitsbudget@zn.nl onder vermelding van: Portaal 

Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg. We zorgen ervoor dat deze vraag binnen vijf werkdagen beantwoord 

wordt. Onderstaande lijst wordt aan de hand van deze vragen op 20 mei aangevuld. 

 

Naast de veelgestelde vragen over het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg verschijnen er binnenkort 

ook veelgestelde vragen over de verantwoording van het kwaliteitsbudget. Dit valt samen met de publicatie 

van het accountantsprotocol.  

 

Vraag 1: wanneer moet een zorgaanbieder gegevens opgeven over de besteding van het 

kwaliteitsbudget 2019? 

Zorgaanbieders voeren via het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg op vier momenten 

realisatiegegevens in over de besteding van het kwaliteitsbudget 2019. Dit doen zij altijd cumulatief en op de 

volgende momenten: 

- Tussen 1 en 31 mei 2019  

- Tussen 1 en 31 juli 2019  

- Tussen 1 en 31 oktober 2019  

- Tussen 1 januari en 31 maart 2020  

 

Vraag 2: welke realisatiegegevens voert een zorgaanbieder per moment in het Portaal Kwaliteitsbudget 

Verpleeghuiszorg in?  

Bij de periodieke opgave in mei, juli en oktober levert de zorgaanbieder een raming van het gemiddelde aantal 

fte tot en met de betreffende periode aan met gemiddelde jaarlijkse loonkosten, een inschatting van het 

aantal declarabele dagen en van de overige investeringen (15% van het kwaliteitsbudget). Bij de opgave over 

heel 2019 levert de zorgaanbieder het gemiddelde aantal fte met een aantal aanvullende waarden in die 

overeenkomen met de ingediende begrotings- en verantwoordingstool. In de Toelichting en invulinstructie 

Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg V1.0 staat concreet uitgelegd welke gegevens per moment 

ingevoerd moeten worden. 

 

Vraag 3: over welke periode moet een zorgaanbieder per moment realisatiegegevens opgeven over de 

besteding van het kwaliteitsbudget 2019? 

Tussen 1 mei en 31 mei: gegevens over de periode 1 januari tot en met 30 april 2019 

Tussen 1 en 31 juli 2019: gegevens over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2019 

Tussen 1 en 31 oktober 2019: gegevens over de periode 1 januari tot en met 30 september 2019 

Tussen 1 januari en 31 maart 2020: gegevens over de periode 1 januari tot en met 31 december 2019 

 
Vraag 4: op welk niveau moet de zorgaanbieder haar realisatiegegevens opgeven over het 

kwaliteitsbudget 2019? 

Een zorgaanbieder voert de realisatiegegevens in per onderneming gekoppeld aan het contractniveau per 
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zorgkantoor. Een zorgaanbieder die een kwaliteitsbudget toegekend heeft gekregen van meerdere 

zorgkantoren voert de realisatiegegevens dus voor ieder budget in.   

 

Vraag 5: kan een zorgaanbieder tussendoor altijd haar gegevens aanpassen in het Portaal 

Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg? 

Voor de momenten in mei, juli en oktober heeft een zorgaanbieder altijd één maand de tijd om de 

realisatiegegevens in te voeren. Daarna sluit het Portaal en is wijziging van deze gegevens niet meer mogelijk. 

Binnen dezelfde maand is het mogelijk de realisatiegegevens te wijzigen. De realisatiegegevens die aan het 

eind van het opgavemoment staan ingevuld worden door zorgkantoren en andere stakeholders gebruikt. Voor 

de opgave van de realisatie over heel 2019 heeft de zorgaanbieder tussen 1 januari en 31 maart 2020 om de 

gegevens in te voeren. Daarna sluit het Portaal en is wijziging van deze gegevens niet meer mogelijk. De 

meerjarenbegroting die zorgaanbieders hebben ingediend bij de aanvraag voor het kwaliteitsbudget worden 

geautomatiseerd ingelezen in het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg. De begrotingen kunnen 

aangepast worden tussen 1 september en 31 december van een betreffend jaar.  

 

Vraag 6: wie is ervoor verantwoordelijk dat de gegevens juist en volledig worden opgegeven? 

Zorgaanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van hun realisatiegegevens. In 

de Overeenkomst addendum extra middelen kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2019 worden zorgaanbieders 

gewezen op de verplichting tot aanlevering van deze gegevens. 

 

Vraag 7: wanneer en op welke wijze vindt de herverdeling van de kwaliteitsbudgetten plaats?  

Herverdeling van de afspraken van de toegekende budgetten vindt plaats na het tweede moment dat 

zorgaanbieders hun gegevens hebben ingevoerd: na 31 juli 2019. De herverdeling vindt plaats op basis van de 

gegevens uit het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg en altijd in overleg tussen zorgaanbieder en 

zorgkantoor. Tussentijds kan een voorschot op het kwaliteitsbudget op basis van de realisatiegegevens 

aangepast worden in overleg met de zorgaanbieder. De definitieve vaststelling en afrekening van het 

kwaliteitsbudget volgt bij de nacalculatie in 2020. 

 

Vraag 8: tot wanneer gebruiken zorgaanbieders en zorgkantoren het Portaal Kwaliteitsbudget 

Verpleeghuiszorg voor de besteding en verantwoording van het kwaliteitsbudget? 

Het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg is van tijdelijke aard en wordt gebruikt zolang er sprake is van 

een kwaliteitsbudget.  

 

Vraag 9: welke partijen hebben zicht in het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg en de gegevens 

die hieruit komen? 

Zorgaanbieders werken met het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg en voeren hun gegevens in. 

Vektis presenteert de ingevoerde gegevens aan verschillende gebruikers: de zorgkantoren, het ministerie van 

VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland. Zorgkantoren krijgen inzage in de gegevens 

van zorgaanbieders. De andere partijen krijgen op geaggregeerd niveau (vanaf zorgkantoorniveau) inzage in 

de gegevens uit het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg.  

 

Vraag 10: dienen zorgaanbieders de begrotings- en verantwoordingstool (Zorgverzekeraars Nederland, 

aug ’18) nog steeds te gebruiken nu het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg beschikbaar is?  

Het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg vervangt de begrotings- en verantwoordingstool die 

zorgaanbieders eerder gebruikten. Deze hoeft in het vervolg dus niet meer ingediend te worden bij 

zorgkantoren. De begrotings- en verantwoordingstool kan nog wel van pas komen als rekenhulp voor 

zorgaanbieders bij intern gebruik. De meerjarenbegroting die zorgaanbieders hebben ingediend bij de 

aanvraag voor het kwaliteitsbudget wordt geautomatiseerd ingelezen in het Portaal Kwaliteitsbudget 

Verpleeghuiszorg. 

 

https://assets.zn.nl/32768/?k=aHyn8n3Kk9ch_GFgG7TdJk-DFCl-ZaBOna0WUSvqYBfhdggUuSR_pbVF6YbO6SYcLfOb1hUzC7Ur-M10wjbfr9alx5XDs233Da9Rvf5HWsR2FVwobjdxOBisd0nUcHImzOg299DPH4bMRnK3-tmtSmw1KoMRiYJhFwc2SZd_sYB9CxRwrsMgCVJ9oV951KNzKixy5as0c-6IfTvSO4_dEyM24_WsuuhDn8gGcOghyk1AbA3qbifI5A1iK6CD_D99_efb4GnIfjfuUIWPq6iKH9cjoYIouKk5hqDrErXYGyZqceILv97nq2pG3qVtQmcDrsAMbWIVZqF-OzqP-EFPT-BVsMdfg0ZZyJlFaYlrD7uWGcBkygffQjMTNdbNpJMBHrcXWWpaSdr9GyOAXE9biO_RZepac6lpiw9vtrrgDIai61QvpcIvk7Z-5uO5xGk8IEowlbSGcN9F4jRKlh-KCBYLofCZTqhEtmSI5nYtaOt1gxCkK7kn6XpE9ehwheLA9MwBSOYNHcgUzZkKwigFaJPiUtfgWnzLWdEhekO6KUJhpnO8zVT1HbkCLn1JdEJ_78FOSvcINdV2g-5DirbqhYd9FbvkbR4gdbdVB9kXj390XTH-tVIdIeCFEkMYeGVZGLTvoaWbZaJiMX5CG87kEDktBVdj4CYSNuzk_XbBAlSPEWyc5ovCjwMCZEuVdwKfv8_xECtNMFlYhHrFQAdCpsoLXRHg7ygk2LqbpyPdFOpqDcHxAGZ-V2-3PuSUSu3M4xRpTliIbjTF8qbpQ48cbNdtcaZgJACAKXLPccIIHJtVtHPwbcMSNHTTBzvr-DI2CqlyATiEyS8zi1PPEW-VCbnxYJpRXxgwunyPJD5fiWCNBrZL8AM201S9FPFgxD_sIif8UKRSob47olQ7MRkEzg==&u=
https://assets.zn.nl/p/32768/files/Tool%20kwaliteitsbudget%202019%20V1_22.xlsx
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Vraag 11: welke gegevens moeten zorgaanbieders opgeven wanneer de facturen van bijvoorbeeld inhuur 

de maand erna pas binnenkomen? 

Bij de periodieke opgave is het gewenst dat een raming van de realisatie wordt ingevuld tot en met de 

betreffende periode.  

 

Vraag 12: klopt het dat het portaal geen output verstrekt aan een zorgaanbieder? 

Het klopt dat het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg vooralsnog geen output verstrekt aan de 

zorgaanbieder die de realisatiegegevens opgeeft. 

 

Vraag 13: op welke wijze wordt in het portaal rekening gehouden met een verschuiving in zorgzwaarte 

(zzp-mix)? 

Bij de periodieke opgave wordt niet gecorrigeerd voor de wijziging in zorgzwaarte. Er wordt een benadering 

aangehouden door uit te gaan van de correctie die is opgegeven in de begroting. Bij de opgave over heel 2019 

wordt gebruik gemaakt van de declaratiegegevens die beschikbaar zijn op 1 mei 2020. Vektis ontvangt deze 

gegevens van de zorgaanbieders.   

 

Vraag 14: er is in het portaal nergens plaats om de werkelijke realisatiegegevens over 2018 in te voeren. 

Hoe kun je dan afrekenen op een verschil in realisatie tussen 2018 en 2019? 

Vektis is momenteel bezig de gegevens over 2018 en 2019 geautomatiseerd in te lezen. Zorgaanbieders 

hoeven dit niet zelf te doen. Zorgaanbieders ontvangen bericht wanneer deze gegevens in het portaal staan 

en ze de werkelijke cijfers over 2018 kunnen opgeven.   

 

Vraag 15: waarom wordt gesproken over peildatum 31 december 2019 en daadwerkelijke realisatie op dat 

moment? 

Bij het invoeren van realisatiegegevens kan worden uitgegaan van gemiddelde fte over het gehele jaar. We 

hebben dit inmiddels verduidelijkt in de toelichting en invulinstructie van het portaal. 

 

Vraag 16: waarom wordt in het portaal gevraagd naar 'Realisatie declarabele dagen' wanneer dit gegeven 

onvoldoende informatie geeft om een correctiefactor te berekenen voor wijzigingen in de productie? 

Bij de periodieke opgave wordt niet gecorrigeerd voor de wijziging in zorgzwaarte. Er wordt een benadering 

aangehouden door uit te gaan van de correctie die is opgegeven in de begroting. Er wordt daarnaast gevraagd 

naar de gerealiseerde declarabele dagen om een globaal beeld te krijgen van eventuele toe- of afname in de 

omzet. Bij de opgave over heel 2019 wordt gebruik gemaakt van de declaratiegegevens die beschikbaar zijn 

na 1 mei 2020. 

 

Vraag 17: hoe kan een zorgaanbieder zich registreren wanneer er met meerdere zorgkantoren budgetten 

overeen zijn gekomen? 

In het geval dat er voor meerdere budgetten realisatiegegevens opgegeven moeten worden, maar onduidelijk 

is welk budget bij welke agb-code hoort, kan contact opgenomen worden via portaalkwaliteitsbudget@zn.nl. 

Zij helpen zorgaanbieders graag verder. 

 

Vraag 18: waarom dient een zorgaanbieder (periodiek) realisatiegegevens op te geven over het 

kwaliteitsbudget? 

Zorgaanbieders geven om meerdere redenen (periodiek) realisatiegegevens op: 

- Zorgkantoren kunnen op basis van de periodieke realisatiegegevens de voortgang van de besteding 

van het kwaliteitsbudget monitoren. 

- Op basis van de periodieke monitoring kunnen zorgkantoren in overleg met de zorgaanbieder de 

bevoorschotting van het kwaliteitsbudget van zorgaanbieders aanpassen. Dat kan een verlaging of 

een verhoging zijn.  
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- Zorgkantoren kunnen op basis van de periodieke realisatie van zorgaanbieders de toekenning van het 

kwaliteitsbudget aanpassen. Eventueel kan er budget herverdeeld worden als er verschil zit in tempo 

waarin zorgaanbieders ingroeien in lijn met het Kwaliteitskader. Er zijn naar verwachting 

zorgaanbieders die meer of minder personeel aan kunnen nemen dan begroot. Zorgkantoren streven 

er naar om het voorschot hierop aan te laten sluiten.  

- Zorgkantoren kunnen op basis van realisatiecijfers van de tweede periode die zorgaanbieders 

invoeren (dit gaat over de periode 1 januari t/m 30 juni 2019) herverdelingsafspraken maken met de 

zorgaanbieder over het kwaliteitsbudget. Definitieve vaststelling van het kwaliteitsbudget vindt 

plaats bij de nacalculatie (na 1 mei 2020). 

 

Vraag 19: met welke gegevens worden de gegevens die in juli voor de herverdeling worden ingediend 

vergeleken? 

De herverdeling van de gegevens is gebaseerd op de begroting voor 2019. Daarnaast wordt gekeken hoe de 

besteding van het budget zich de eerste perioden van 2019 heeft ontwikkeld. Er volgt nog nadere informatie 

op welke wijze de herverdeling wordt vormgegeven. Hierover zal het zorgkantoor met de zorgaanbieder in 

gesprek gaan. 

 

Vraag 20: hoe kan een zorgaanbieder getallen invoeren in het portaal tot op twee decimalen achter de 

komma? 

In de huidige versie van het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg kunnen zorgaanbieders gehele 

getallen invoeren. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing zodat voor fte en bedragen op twee decimalen 

ingevoerd kan worden. 

 

Vraag 21: hoe wordt in het portaal rekening gehouden met de gemotiveerde afwijking? 

Zorgaanbieders hoeven de gemotiveerde afwijking bij de periodieke opgave niet in te vullen. Er wordt een 

benadering aangehouden door uit te gaan van de gemotiveerde afwijking die is opgegeven in de begroting. Bij 

de opgave over heel 2019 dient de zorgaanbieder de daadwerkelijke gemotiveerde afwijking op te geven, 

voorzien van een toelichting. 

 

Vraag 22: voor welke agb-codes dient een zorgaanbieder een account aan te maken om 

realisatiegegevens in te voeren? 

Zorgaanbieders dienen zich per agb-code gekoppeld aan een onderneming waarvoor een kwaliteitsbudget is 

aangevraagd te registreren. Deze agb-codes corresponderen met de NZa-code en een zorgkantoor. Als een 

zorgaanbieder inzicht wil hebben in welke agb-codes dit zijn, kan gemaild worden naar: 

portaalkwaliteitsbudget@zn.nl.  

 

Vraag 23: dient een zorgaanbieder bij de periodieke opgave de cumulatieve loonkosten van 4 maanden 

per fte op te geven of moeten deze loonkosten per FTE geëxtrapoleerd worden naar jaarbasis?      

Zorgaanbieders geven de gemiddelde jaarlijkse loonkosten per fte gedifferentieerd naar niveaus 

zorgpersoneel in voor de betreffende periode. De tweede periode betreft de gemiddelde loonkosten per fte 

vanaf 1 januari tot en met 30 juni (cumulatief).  

 

Vraag 24: wat is het verschil tussen dit portaal en het portaal van Desan over de kwaliteitsindicatoren? 

Het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg is bedoeld om de besteding van de kwaliteitsbudgetten en 

tussentijdse groei aan fte te monitoren. Het Desan portaal is in gebruik om inhoudelijke kwaliteitsindicatoren 

aan te leveren bij het Zorginstituut Nederland die voortkomen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De 

portalen hebben dus een ander doel en vragen een andere uitvraag. 
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Vraag 25: dient een zorgaanbieder bij het invullen van de realisatiegegevens t.b.v. het kwaliteitsbudget 

te corrigeren voor andere geldstromen binnen de Wlz? 

Het kwaliteitsbudget is alleen beschikbaar voor aanbieders die geclusterde VPT 4-10 VV of ZZP 4-10 VV 

leveren. Zorgkantoren gaan er vanuit dat dit alleen gaat om de omzet 2017 VPT4-10 VV of ZZP 4-10 VV 

exclusief overige middelen zoals middelen vanuit Waardigheid en Trots en sectorvreemde ZZP's. De lijn die is 

aangehouden bij het indienen van de meerjarenbegroting dient dus te worden voortgezet.  

 

Vraag 26: hoe wordt omgegaan met de bevoorschotting wanneer uit de verantwoording blijkt dat 

zorgaanbieders nu al richting de 100% lopen? 

In het geval dat zorgaanbieders richting de 100% lopen dient er met de zorginkoper in gesprek te gaan over de 

bevoorschotting. 


