
 
 

Uitwerking webinar VCZA – effecten Corona op zorgadministratie 

Datum: 4 juni 2020; 15.00 – 16.30 uur (pauze van 15.33-15.40) 

Aantal deelnemers: 39 

 

Deze notulen dienen ter aanvulling op de presentatie 

 

Ellis Vlessert opent het webinar. 

 

Marit Roovers geeft een toelichting op de agenda en gaat door met de actualiteiten 

 

Actualiteiten: 
 

Informatie per financieringsvorm 

 

Wlz 

Beleidsregel Wlz; scheiding omzetderving en extra kosten (niet voor extra zorg maar de zaken die 

nodig zijn om de zorg veilig te kunnen leveren). Alleen geleverde zorg wordt gedeclareerd. De rest 

wordt via regeling omzetderving verantwoord. 

 

Zvw 

Veel zorg binnen ZVW wordt uitgesteld en volgt waarschijnlijk later 

Aanmelding continuïteitsbijdrage via portaal Vecozo. Let op de AGB code! 

 

In de beleidsregel is uitgewerkt welke meerkosten vergoed worden. 

Ook hier; alleen declareren wat geleverd wordt. Omzetderving aparte verantwoordingsroute. 

 

Wmo 

Gemiste omzet: er komen meer middelen vanuit rijk beschikbaar voor gemeenten. 

Ook hier geldt: factureren wat geleverd is. Omzetderving aparte route per gemeente. 

 

PGB 

Niet geleverde, geplande, zorg mag wél gedeclareerd worden. PGB houder kan extra budget 

aanvragen. Onderscheid geleverde en niet geleverde zorg moet wel gemaakt worden (apart 

gefactureerd worden). 

 

Verschil begrippen:  

Wlz: omzetderving (minder inkomsten door uitval; bv sluiten dagbesteding), extra kosten 

(gebruikelijk zorg veilig leveren ivm Corona; bv handschoenen), extra kosten vallen buiten 

productieafspraken; er komt een apart formulier van NZa om dit in te vullen.  

 

ZVW: continuïteitsbijdrage (continuïteit zorg zonder dat financiële nood ontstaat, voorwaarde is dat 

zorg jan-feb-mrt zorg is geleverd en min. 5% verwachte jaaromzet is geweest. Uitvraag kan tot 30 

juni. Uitbetaling volgt in mei, juni, juli. In 2021 definitief bedrag vastgesteld). Meerkosten 

(gebruikelijk zorg veilig leveren ivm Corona; bv meer handschoenen/mondkapjes). Het is voor ons 

nog niet bekend hoe meerkosten in ZVW gedeclareerd mogen worden. 

 

Tips administratie: 

- Zowel geleverde als niet geleverde zorg vastleggen 

- Hanteer één bronsysteem (ECD) waar mogelijk om dit vast te leggen 

- Leg berekeningen omzetderving vast 

- Tip; bekijk welke afdelingen samen extra kosten en meerkosten kunnen vaststellen 

- Het ketenbureau I-Sociaal domein geeft administratie adviezen nav landelijke richtlijnen 

VNG. Advies is bij afwijkingen van gemeenten met gemeenten in gesprek te gaan. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Vragen in chat 

 

Vraag 1: 

Via Vecozo vragen zorgverzekeraars of aanbieders in het Ubo-register zijn ingeschreven 

(doorgeven bestuurder); nog niet geregistreerd bij zorgverzekeraars; er is een inhaalslag bezig en 

wordt op deze wijze uitgevraagd. De wet die deze uitvraag veroorzaakt is er nog niet doorheen.  

 

Vraag 2: 

Moet geplande niet geleverde zorg en geleverde zorg op één specificatie of twee specificaties? Het 

moeten twee verschillende facturen zijn. Ook de SVB vraagt 2 aparte specificaties. Conclusie is 

ook; SVB communiceert verschillende informatie, dat is verwarrend.  

 

Vraag 3: 

Moet omzetderving op instellingsniveau worden berekend? Ja, dit moet op instellingsniveau, niet op 

cliëntniveau. 

 

Casussen: 
 

Casus 1: 

Hoe omgaan met tijdelijke afwezigheid (cliënten die naar huis zijn gegaan b.v.)?:  

 

WLZ 

De geldende wet- en regelgeving is van kracht. 14 dagen door declareren en daarna stopt het. De 

rest valt onder ‘omzetderving’. 

 

Tip: 

- Bij administratie verwerken afwezigheid altijd de reden (ivm Corona) meegeven zodat dit 

later inzichtelijk gemaakt kan worden.  

 

Let op: 

Er zijn ook zorgkantoren die aangeven wél door te declareren (VGZ) 

 

Vragen: 

Hoe zit het met de eigen bijdrage verblijf?  

Een client uit zorg melden is de enige manier om een client geen eigen bijdrage te laten betalen. 

Deze loopt echter in principe gewoon door. Het CAK bevestigt dit. Zorgkantoren (bv zilveren kruis) 

adviseren ook om cliënten NIET uit zorg te melden. 

 

Aanvullende diensten wel of niet door laten lopen?  

Dat is intern beleid. Bij tijdelijke afwezigheid wordt stopzetten meestal gedaan. 

 

Client overzetten naar een andere aanbieder; valt dit onder omzetderving? 

Of dit valt onder omzetverlies hangt af van de casus. Als de client normaal zou blijven, is het 

omzetderving. Anders niet.  

 

 

 



 
 

Cliënten gaan naar huis, maar er wordt wel begeleiding geboden. Hoe omgaan met deze 

afwezigheid?  

Antwoord; 3 opties: 1) doordeclareren 2) MPT aanvragen (administratieve rompslomp) of 3) beste 

is via omzetderving te verantwoorden, van daaruit kan de begeleiding vergoed worden.  

 

Wmo / Jw 

Let op Wmo; eigen bijdrage wordt hier wel stopgezet voor de maanden april en mei. Wel 

doordeclareren!  

 

 

Casus 2 

Hoe gaan anderen om met PGB budgethouders die niet bereid zijn de facturen met niet 

geleverde zorg te betalen? SVB geeft duidelijk aan dat het potje voor PBG houders door de 

financierden partijen wordt aangevuld. Toch blijft het lastig voor PBG houders te betalen. Tips van 

deelnemers: 

- In gesprek met PBG houders. Veel budgethouders geven weerstand of weigeren. 

- Zorgkantoren hebben het druk en geven nog geen gehoor op deze problematiek 

- De SVB verwijst terug naar de budgethouder 

 

Let op; er moeten twee facturen gemaakt worden. Één voor geleverde en één voor niet geleverde 

zorg. Het indienen van twee facturen door de budgethouder bij PGB lijkt niet mogelijk (maximaal 

1). SVB heeft verzekerd dat budgethouders 2 facturen mogen uploaden. 

 

Het lijkt erop dat deelnemers verschillende input krijgen vanuit SVB. De afspraak is dat we elkaar 

op de hoogte blijven houden (via LinkedIn). 

 

Hoe om te gaan met alternatieve levering en niet geleverd? Alternatieve zorg factureren als 

geleverde zorg. Daarnaast factuur met niet geleverde zorg, waarop staat ‘normale zorg’ min de 

alternatief geleverde zorg. Dus bijvoorbeeld normaal 8 uur, nu 0,5 uur alternatief. Dus een factuur 

met geleverde zorg van 0,5 uur en een factuur met 7,5 uur niet geleverd. 

 

Casus 3 

Hoe gaan anderen om met gemeenten die toch van de landelijke adviezen afstappen? 

De manier en het waarop geleverde/ niet geleverde zorg wordt aangeleverd wijkt soms bij 

gemeenten af.  

 

Een deelnemer geeft aan: Wij gaan werken conform landelijke richtlijnen. Dit communiceren we 

met gemeenten. Het is niet te doen om voor alle gemeenten andere werkwijzen te hanteren. Hoe 

dit gaat uitpakken is nog niet helder. 

 

Casus 4 

Hoe gaan anderen om met vergoedingen aan onderaannemers? 

Alle afspraken worden geacht vertaald te worden naar onderaannemers. ZN communiceert: 

Hoofdaannemer is verantwoordelijk voor berekeningen van omzetderving. De hoofdaannemer 

betaalt onderaannemer door.  

 

Soms zijn onderaannemers grote zorgaanbieders. Tip van een deelnemer: We betalen volledig 

door, maar laten medewerkers van onderaannemers inzetten bij onze organisatie.  

 

Indicaties overzetten van onderaannemers naar hoofdaannemers is nadrukkelijk niet de bedoeling.  

 

Er zijn deelnemers die alleen de feitelijk geleverde zorg aan onderaannemers betalen. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen 1) kleine onderaannemers (zorgboeren) die een voorschot een 



 
ontvangen en collega instellingen (grote aanbieders) krijgen alleen de werkelijk geleverde zorg 

betaald (daar zijn afspraken over gemaakt).  

 

Casus 5:  

Hoe omgaan met cliënten die wonen excl dagbesteding en elders naar dagbesteding 

gaan? 

 

Niet omzetten naar incl. dagbesteding. Het betreft dan wel extra kosten die de woonlocatie maakt. 

 

Casus 6 

Hoe gaan anderen om met de registratie van dagbesteding en het vervoer in het ECD? 

Zie uitwerking in de presentatie 

 

Ellis Vlessert toetst bij de deelnemers of er nog aanvullende vragen zijn. Dit is niet het geval. Ellis 

bedankt de deelnemers en hoopt iedereen 3 november te zien tijdens de volgende 

ledenbijeenkomst. 


