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Introductie 
Door de uitbraak van corona in 2020 ontstond het risico dat geplande opleidingsactiviteiten niet langer in 
dezelfde vorm of helemaal niet konden plaatsvinden. Voor 2020 zijn daarom bestuurlijke afspraken gemaakt 
tussen NVZ, NFU en het ministerie van VWS. Ook in 2021 zullen ziekenhuizen de effecten van corona merken bij 
de uitvoering van hun opleidingsbeleid. Daarom zijn door VWS, NVZ en NFU op bestuurlijk niveau afspraken 
gemaakt over de consequenties hiervan voor de KiPZ-regeling (zie bijlage). Via deze link zijn de afspraken met 
VWS tevens terug te lezen. De afspraken zijn van toepassing op alle ontvangers van KiPZ-subsidie voor 2021 en 
VWS onderschrijft de onderstaande uitwerking van de bestuurlijke afspraken. 
 

Uitwerking bestuurlijke afspraken 
Ad 1 en 2  
De hier genoemde afspraken zijn conform de KiPZ-regeling en in feite ongewijzigd gebleven. Ook in 2019 was 
het mogelijk om andere opleidingsactiviteiten op te nemen in de verantwoording dan aanvankelijk gepland. 
Scholingen die zijn georganiseerd voor medewerkers, zodat zij konden worden ingezet op COVID-afdelingen of 
andere COVID-gerelateerde zorg, kunnen op deze wijze worden opgenomen in de verantwoording. Een vereiste 
is dat de wijzigingen ten opzichte van de subsidieaanvraag expliciet worden beschreven in het 
activiteitenverslag bij de verantwoording. Daarbij moet de werknemersvertegenwoordiging instemmen met 
het activiteitenverslag en daarmee ook met wijzigingen in opleidingsactiviteiten. Het blijft uiteraard vereist dat 
de middelen worden besteed aan opleidingsactiviteiten die voldoen aan de subsidievoorwaarden zoals 
omschreven in de KiPZ-regeling. Dubbelfinanciering vanuit andere regelingen is niet toegestaan. 
 

Ad 3 
Eerder konden alleen kosten worden opgenomen als de opleidingsactiviteiten ook daadwerkelijk hadden 
plaatsgevonden in het betreffende subsidiejaar. Dit is voor 2020 en 2021 losgelaten. Dit maakt het mogelijk om 
de kosten die ter voorbereiding van een activiteit zijn gemaakt op te voeren in de verantwoording 2021, ook als 
de opleidingsactiviteit is vervallen of uitgesteld. De opleidingsactiviteiten die zijn vervallen of uitgesteld zullen 
moeten terugkomen in het activiteitenverslag, zodat er aantoonbaar een link zal zijn tussen de kosten en de 
activiteiten uit het activiteitenverslag. Ook hier geldt dat dubbelfinanciering vanuit andere regelingen niet is 
toegestaan.  
 
Voorbeelden van kosten die onder deze afspraak opgevoerd mogen worden:  
 Formatie van het leerhuis (of anders genoemde afdeling voor leren en ontwikkelen). Zowel de uren als 

de operationele kosten en kosten van advies mogen opgevoerd worden. 
 Extra ondersteuningskosten. 
 Licentiekosten. 
 (Annulerings)kosten cursussen, bijeenkomsten, congressen, etc. Ook de kosten voor extern ingehuurde 

opleiders kunnen hieronder vallen. 
 Kosten voor het omzetten van opleidingen naar digitale vorm. 
 Verleturen van medewerkers die aan een opleidingsactiviteit zouden deelnemen die niet is 

doorgegaan. 
 
Is er sprake van andere kosten die naar mening van de instelling onder deze afspraak zouden kunnen vallen? Of 
is er discussie tussen de instelling en de accountant over het opvoeren van de kosten vallende onder deze 
afspraak? Dan kan dit ter goedkeuring aan het ministerie van VWS worden voorgelegd. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/12/18/afspraken-subsidieregeling-kipz
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-59932.html


Deze kosten voor de activiteiten die niet zijn doorgegaan kunnen als volgt meegenomen worden in de 
verantwoording 2021:  
 
Spoor 1 (werkelijke kosten) 
 Uren deelnemers (verletkosten) en daadwerkelijk gemaakte uren ter voorbereiding opleiders en 

adviesdiensten (loonkosten) en interne en externe kosten. 
Spoor 2 (standaard uurtarief)  
 Uren deelnemers (verletkosten) en daadwerkelijk gemaakte uren ter voor voorbereiding opleiders en 

adviesdiensten plus opslag 30% én externe kosten (middels externe facturen) van activiteiten die niet 
zijn doorgegaan;  

 Voor de verletkosten van deelnemers geldt dat voor de accountant voldoende aantoonbaar moet zijn 
dat deze uren gemaakt zouden zijn (aan de hand van roosters, planningen e.d.).  

 

Ad 4  
Met de eerder gepubliceerde wijzigingsregeling is bepaald dat VWS ook voor 2021 een beoordelingsverklaring 
zal vragen in plaats van een controleverklaring. En ook in 2021 mag gerapporteerd worden op basis van 
deelname (vastgestelde uren norm) in plaats van op daadwerkelijk gemaakte uren.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-62450.html


Bijlage: afspraken subsidieregeling KiPZ 2021 
 
Door de uitbraak van corona in 2020 ontstond het risico dat geplande opleidingsactiviteiten niet langer in 
dezelfde vorm of helemaal niet konden plaatsvinden. Voor 2020 zijn daarom bestuurlijke afspraken gemaakt 
tussen NVZ, NFU en VWS hoe om te gaan met een eventuele onderrealisatie. Ook in 2021 zullen ziekenhuizen 
de effecten van corona merken bij de uitvoering van hun opleidingsbeleid. Voor meer flexibiliteit in de besteding 
van KIPZ-middelen wordt afgesproken dat: 
 

1. Ziekenhuizen zo goed als mogelijk hun opleidingsactiviteiten uitvoeren passend binnen hun ambities 
van het strategisch opleidingsplan en het jaarplan 2021.  

2. Ziekenhuizen ook in 2021 de mogelijkheid hebben om alternatieve opleidingsactiviteiten uit te voeren 
die passen binnen de regeling. Deze wijzigingen ten opzichte van het opleidingsplan moeten 
verantwoord worden in hun activiteitenverslag.  

3. Hebben ziekenhuizen wel kosten gemaakt ter voorbereiding op een KiPZ-activiteit? Maar hebben zij 
deze activiteit niet volledig kunnen uitvoeren als gevolg van COVID-19? En is een alternatieve activiteit 
niet mogelijk? Dan kunnen de al gemaakte kosten, volgens de regeling en de werkwijze 2020, worden 
opgevoerd in de verantwoording. Een voorbeeld zijn de al ingeboekte verletkosten voor de betreffende 
geplande en niet volledig uitgevoerde opleidingsactiviteit. Mits de verantwoording van deze kosten 
voldoet aan de daarvoor gestelde eisen dan wordt niet teruggevorderd.  

4. VWS ook voor 2021 en 2022 een lichter verantwoordingsregime zal hanteren. Dat betekent concreet 
dat ook voor 2021 en 2022 i.p.v. een controleverklaring een zogenaamde beoordelingsverklaring van 
de accountant noodzakelijk is. Ziekenhuizen kunnen daarnaast rapporteren op deelname aan activiteit, 
in plaats van op daadwerkelijk gemaakte uren.  

5. Voor de zomer van 2021 zullen VWS, NVZ en NFU een overleg voeren over de besteding van de KiPZ-
gelden door de ziekenhuizen in 2020 en 2021. De koepelorganisaties worden gevraagd om deze 
informatie op te halen bij hun achterban. Mocht uit deze informatie blijken dat door COVID-19 
opleidingsactiviteiten niet kunnen plaatsvinden en/of door COVID de verantwoording lastig is en dat 
daardoor onderrealisatie verwacht wordt, zullen waar nodig aanvullende afspraken over 2021 worden 
gemaakt.  
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