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Toelichting bij het CZ Zorginkoopdocument GGZ Wlz 2021 n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: 
 
Indien een vraag betrekking heeft op tekst die letterlijk terug te vinden is in de inkoopdocumenten, een vraag de situatie van de individuele 
zorgaanbieder betreft of indien de gestelde vraag geen feitelijke vraag betreft, dan is deze niet opgenomen. Het kan dus voorkomen dat uw 
gestelde vraag niet (letterlijk) terugkomt in dit document. Hebben vragen of bezwaren alleen betrekking op landelijk uniform beleid, dan zijn de 
antwoorden opgenomen in het landelijke ZN document.  

 

Vragen die gesteld zijn over de inschrijvingsverklaring en de overeenkomst 2021-2023 Deel I Zorgaanbieder gebonden deel en Deel II Regio 

gebonden deel, zijn opgenomen aan het eind van het document. 

  

Publicatiedatum:  

28 juni 2019 
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Hoofdstuk Par. Vraag Antwoord 

1. Voorwoord 1. Vraag: U wenst samen met de zorgaanbieder de 
zorg duurzaam te houden; hoe denkt u het begrip 
duurzaam in te kunnen vullen als het tarief voor de 
zorgaanbieders verlieslatend is? 

Zorg leveren binnen de kwaliteitskaders is een basisvereiste voor het 
leveren van Wlz-zorg. Dat verwachten we van alle zorgaanbieders en 
monitoren we (onder meer) via de kwaliteitsdialoog. Daarom geldt het 
basistariefpercentage voor alle zorgaanbieders, ongeacht hun omzet.  
Zorgaanbieders kunnen een hoger tariefpercentage ontvangen dan het  
basistariefpercentage. Met maatwerkafspraken kunnen zorgaanbieders in 
aanmerking komen voor een vaste opslag van 2%. Er is dan ook geen 
sprake van een tariefkorting van minimaal 2%. Voor de toekenning van 
deze opslag vragen we een specifieke inzet van zorgaanbieders, gericht 
op de grote opgave die we op ons af zien komen in de langdurige zorg. 
We moeten ons allen inzetten  om ook in de toekomst klanten die 
afhankelijk zijn van langdurige zorg van passende zorg te blijven voorzien. 
We verwachten dat zorgaanbieders kijken naar mogelijkheden om de zorg 
doelmatiger te organiseren, zodat de kwaliteit nu en in de toekomst 
geborgd blijft.  
 
Verder geeft u aan dat het tarief verlieslatend is voor uw organisatie. De 
NZa is verantwoordelijk voor het bepalen van de tarieven. Een eventuele 
structurele toename van kosten verdisconteert de NZa in de vastgestelde 
maximum tarieven. Wij zijn ervan overtuigd dat de hoogte van het 
basistarief recht doet aan wat passend is binnen de markt. Voor dat tarief 
verwachten wij dan ook dat u de (kwaliteit van) zorg aan onze klanten 
moet kunnen waarborgen. 

1. Voorwoord 1.  Op welke wijze houdt het zorgkantoor in zijn beleid 
rekening met de rechtstreekse toegang tot de Wlz 
per 2021? 

Helaas is deze vraag niet helder.  

1. Voorwoord 1. Vraag: a) U geeft aan in de afgelopen maanden 
“met zorg” te hebben gewerkt aan het 
zorginkoopbeleid: hoe heeft u daaraan invulling 
gegeven? b) Hoe heeft u overleg gepleegd met 
individuele ggz- zorgaanbieders? c) Hoe heeft u 
wensen van de verzekerden meegenomen? 

Zorgkantoren spreken het hele jaar door met cliëntenraden, cliënten en/of 
cliëntvertegenwoordigers. Zij worden ook uitgenodigd bij overleggen met 
de bestuurders en bij de kwaliteitsdialogen. Wij baseren ons landelijk 
inkoopkader onder andere op de input die wij uit deze gesprekken 
ophalen en betrekken daarbij ook klantsignalen die wij op andere wijze 
ontvangen. Wij vinden dat we met de keuze voor de kernelementen 
passende zorg en innovatie de belangen van de verzekerden hebben 
meegenomen. Deze twee thema’ s dragen bij aan de verbetering van de 
(kwaliteit) van de zorg en daarmee aan het welbevinden van de klant. 
Zorgkantoren hebben daarnaast de brancheorganisaties en 
vertegenwoordigers van cliëntorganisaties geconsulteerd over dit Landelijk 
Inkoopkader. Op deze wijze hebben wij geborgd dat de opgehaalde 
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informatie over klantwensen en belangen van zorgaanbieders zijn 
meegewogen.  

1. Voorwoord 1.   Wlz weer toegankelijk Vraag: U geeft aan dat het 
doel is samen te komen tot passende zorg; meent u 
dat momenteel geen sprake is van passende zorg? 
Zo nee, waarom? 

In algemene zin is er veelal sprake van passende zorg, echter zien wij nog 
wel (regionale) knelpunten. Hierover gaan wij graag het gesprek aan met 
zorgaanbieders.  

2. Strategie, visie en goede 
praktijkvoorbeelden 

2.1  Wat is voor CZ een juiste balans? Betekent dit dat 
de balans nu niet goed is?  

Dit is een strategisch doel voor de komende jaren en moet nog verder 
worden doorontwikkeld.  

2. Strategie, visie en goede 
praktijkvoorbeelden 

2.1  Op basis van welke criteria zoekt CZ haar 
partnerschappen uit?  

Dit is een strategisch doel voor de komende jaren en moet nog verder 
worden doorontwikkeld.  

2. Strategie, visie en goede 
praktijkvoorbeelden 

2.1  Zijn hiervoor extra middelen beschikbaar 
(ontwikkelgelden) of gaat CZ ervan uit dat deze 
initiatieven ook plaatsvinden in de 2% opslag?  

Dit is een strategisch doel voor de komende jaren en moet nog verder 
worden doorontwikkeld.  

2. Strategie, visie en goede 
praktijkvoorbeelden 

2.1  Vraag: U geeft aan dat dat uw doel is: “Ons beleid 
en handelen is transparant en uitlegbaar”; meent u 
dat het inkoopkader/inkoopdocument dat nog nader 
ingevuld gaat worden, waarvan de doelen nog niet 
concreet zijn beschreven en waarbij uitgegaan wordt 
van een tarief dat verliesgevend is voor onze 
organisatie “transparant en uitlegbaar” is? b) Zo ja, 
waarom? c) vindt u voorgaande een “juiste balans”? 
d)   vindt u voorgaande getuigen van “partnerschap” 
en een goede basis voor “co-creatie”? e) zo ja, 
waarom? 

Met dit inkoopkader willen zorgkantoren een bijdrage leveren aan de 
uitdagingen in de langdurige zorg. Zorgaanbieders die zich inspannen om 
tot oplossingen te komen voor de vraagstukken die spelen, worden 
financieel beloond. Dit is vormgegeven door een basistarief, waarbij 
opslagen gehanteerd worden voor vier kernelementen: passende zorg, 
innovatie, bedrijfsvoering en duurzaamheid. De NZa publiceert maximum 
tarieven. Dit betekent dat zorgkantoren de mogelijkheid hebben om lagere 
tarieven af te spreken, zorgkantoren hebben die vrijheid overigens ook.  
En dat is ook nodig, om binnen de (door de NZa vastgestelde en daardoor 
begrensde) contracteerruimte zoveel mogelijk klanten die een beroep 
doen op Wlz-zorg te kunnen helpen. In de Kamerbrief van VWS van 29 
mei 2020 heeft de minister aangegeven het nieuwe Wlz-zorginkoopkader, 
inclusief het uniforme basistarief en een opslag, passend te vinden bij de 
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(door)ontwikkeling van de rol die het zorgkantoor binnen het zorgstelsel 
heeft. De zorg moet blijven voldoen aan gestelde kwaliteitseisen. Als u 
een lager tariefpercentage ontvangt dan afgelopen jaren dan verwachten 
we dat u kijkt naar mogelijkheden om de zorg doelmatiger te organiseren, 
zodat de kwaliteit geborgd blijft. Partnerschap betekent hierin dat wij 
samen met u in dialoog zoeken naar verbetering van het aanbod, met 
waarborging van het financieel kader.  

2. Strategie, visie en goede 
praktijkvoorbeelden 

2.1  Het zorgkantoor faciliteert zorgaanbieders die 
gezamenlijk werken aan innovatie bijvoorbeeld met 
budget. Hoe kan een zorgaanbieder hier aanspraak 
op maken? 

Dit is een strategisch doel voor de komende jaren en moet nog verder 
worden doorontwikkeld.  

2. Strategie, visie en goede 
praktijkvoorbeelden 

2.1  We concentreren de meest complexe zorg in één of 
enkele instellingen in onze regio's '.  
Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor 
het leveren van deze complexe zorg voor een 
instelling? Wie bepaalt welke instellingen dit mogen 
leveren? Wanneer is bekend of een instelling in 
aanmerking komt voor leveren van complexe zorg? 
Hoe weet een instelling dat zij beleid moeten 
ontwikkeling voor het leveren van complexe zorg?  

Dit is een onderwerp van gesprek tussen zorgaanbieders en het 
Zorgkantoor. In aanvang blijven cliënten bij de huidige zorgaanbieders of 
aanbieders die in CIZ indicaties als voorkeur worden aangegeven. In 
principe verhuizen cliënten niet. Uw zorginkoper gaat gedurende het jaar 
echter wel het gesprek met u aan of de voorwaarden voor het leveren van 
(complexe) zorg in orde zijn. Zo niet, dan wordt in gezamenlijkheid bepaalt 
welke stappen genomen dienen te worden.   

2. Strategie, visie en goede 
praktijkvoorbeelden 

2.1  Het zorgkantoor verbind zich in een partnerschap 
aan zorgaanbieders. Hoe ziet dit partnerschap eruit? 
Hoe komt een zorgaanbieder hiervoor in 
aanmerking? 

Dit is een strategisch doel voor de komende jaren en moet nog verder 
worden doorontwikkeld.  

2. Strategie, visie en goede 
praktijkvoorbeelden 

2.2  Kunt u een nadere specificering geven over de 
invulling zorgplicht voor de Wlz GGZ?  

Voor de invulling van de zorgplicht van de Wlz-uitvoerders verwijzen wij 
naar artikel 4.2.1 van de Wet langdurige zorg. Deze zorgplicht is voor alle 
sectoren gelijk. 
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2. Strategie, visie en goede 
praktijkvoorbeelden 

2.2  Wat zijn de eisen voor sector GGZ rondom facilitaire 
zaken t.a.v. wonen/verblijf die worden er gesteld? 

Facilitair personeel dient adequaat te zijn opgeleid om veilige en 
passende randvoorwaarden te creëren. CZ Zorgkantoor heeft geen 
specifieke eisen hiervoor opgesteld.  

2. Strategie, visie en goede 
praktijkvoorbeelden 

2.2  Kan een instelling die aan één patiënt zowel verblijf 
als behandeling biedt, maar geen AGZ (omdat de 
patiënt al jaren een eigen huisarts heeft in de wijk 
waar zij/hij woont) gebruik maken van het modulaire 
model, zodat ook de huisarts / apotheek / etc. de 
eigen zorg rechtstreeks kan factureren? 

In principe kan dat. Het is wel belangrijk om goed af te wegen wat de 
voordelen zijn om modulair te bekostigen ten opzichte van integrale 
bekostiging, zowel voor de cliënt, zorgaanbieder als het zorgkantoor. Uw 
zorginkoper gaat hierover graag het gesprek met u aan.  

2. Strategie, visie en goede 
praktijkvoorbeelden 

2.2  Is het als instelling mogelijk om gebruik te maken 
van zowel het integrale als het modulaire model als 
je als instelling beide vormen van zorg biedt?   

Dat is mogelijk.  

2. Strategie, visie en goede 
praktijkvoorbeelden 

2.2  Hoe moet een zorgaanbieder omgegaan met 
uitplaatsing van cliënten die in verband met gedrag 
niet meer op een bepaalde locatie kunnen 
verblijven? Welke rol heeft het zorgkantoor bij het 
zoeken naar een passende plek voor cliënten met 
specifieke zorgvraag en ontwrichtend gedrag 
(waarbij o.a. veiligheid van medebewoners en 
medewerkers in gedrang is)? 

Het is belangrijk dat cliënten passende zorg ontvangen. U voert hierover 
het met uw zorginkoper het gesprek of dat binnen uw organisatie mogelijk 
is. Daarnaast zoekt u natuurlijk proactief samenwerking met collega 
aanbieders met betrekking tot het plaatsen van cliënten. Komt u hier niet 
uit, dan zoekt u samen met uw zorginkoper naar een oplossing. CZ 
zorgkantoor probeert daarin een verbindende rol in de regio te vervullen.  

2. Strategie, visie en goede 
praktijkvoorbeelden 

2.2  Welke eisen worden er gesteld aan personeel 
(opleiding) voor sector GGZ? 

Het zorgpersoneel dient adequaat opgeleid te zijn om passende en veilige 
zorg te leveren aan cliënten. Richtlijnen hiervoor zijn in landelijke 
beleidsstukken terug te vinden. Indien u twijfelt of uw personeel past bij de 
zorgvraag van uw cliënten, gaat u het gesprek hierover aan met uw 
zorginkoper.  
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2. Strategie, visie en goede 
praktijkvoorbeelden 

2.2  Daar waar het ZN document aangeeft dat de 
samenwerking met het sociale domein nog 
verbeteringen behoeft vragen wij de zorgkantoren 
en specifiek CZ met ons de herstelvisie prominent te 
blijven of te gaan uitdragen. Dit lijkt bijna een 
aandachtspunt van de laatste 3 jaar dat nu niet meer 
aan de orde is. We zien dat er anders wordt 
aangekeken tegen cliënten met een BW indicatie 
(ontwikkeling) dan mensen met een WLZ indicatie 
(rust en geen resultaat nodig). wat kunnen we 
concreet van CZ verwachten in het nastreven van 
de herstelvisie?  

Zoals omschreven in zowel het landelijk als het regionaal inkoopkader 
ondersteunen wij de herstelgedachte binnen de Wlz.  

2. Strategie, visie en goede 
praktijkvoorbeelden 

2.2  Kunnen de 10 geboden voor goede zorg aan 
cliënten gedeeld worden? 

De 10 geboden zijn publieke informatie. Het staat aanbieders dus vrij om 
deze met cliënten te delen.  

2. Strategie, visie en goede 
praktijkvoorbeelden 

2.2  Kan de definitie van co-makership verduidelijkt 
worden? 

Naast de rol van inkoop en financiering, ontwikkelt CZ zorgkantoor een rol 
waarbij meer nadrukkelijk samengewerkt wordt met zorgaanbieders. 
Expertise over de zorg, kwaliteit en innovatie daarvan, wordt samen 
ontwikkeld en gedeeld.  

2. Strategie, visie en goede 
praktijkvoorbeelden 

2.2  De belangrijkste verandering voor de GGz in 2021 is 
de instroom van GGz patienten in de WLZ. In de 
NZa publicatie 'Informatiekaart toegang tot de WLZ 
voor mensen met een psychische stoornis' staat in 
hoofdstuk 2 dat zorgaanbieder en zorgkantoor 
samen bepalen welk model van bekostiging zij gaan 
gebruiken. In het inkoopbeleid van CZ staat niets 
over dit onderwerp. Kunt u mij uitleggen op basis 
van welke argumenten gekozen kan worden voor 
welk model?  

De afweging om tot een model te komen is aanbieder en zorg specifiek, 
wat betekent dat u met uw zorginkoper het gesprek aan gaat om samen te 
kijken naar het best passende model.  
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2. Strategie, visie en goede 
praktijkvoorbeelden 

2.2  in paragraaf kwaliteit is opgenomen "de voorlopige 
kwaliteitsuitgangspunten treft u hier aan: 
Kwaliteitsuitgangspunten GGZ wlz. Waar zijn deze 
kwaliteitsuitgangspunten GGZ wlz te raadplegen? 
Het is geen separaat inkoopdocument. 

Zowel in het landelijk inkoopkader als in het regionaal inkoopkader is de 
link naar de kwaliteitsuitgangspunten toegevoegd. U kunt de 
uitgangspunten ook vinden op: www.informatielangdurigezorg.nl of via 
deze link: 
https://www.informatielangdurigezorg.nl/documenten/publicaties/2020/ggz-
naar-wlz/publicaties/voorlopige-kwaliteitsuitgangspunten-ggz-in-wlz  

2. Strategie, visie en goede 
praktijkvoorbeelden 

2.2  Hoe moet een zorgaanbieder omgegaan met 
uitplaatsing van cliënten die in verband met gedrag 
niet meer op een bepaalde locatie kunnen 
verblijven? Welke rol heeft het zorgkantoor bij het 
zoeken naar een passende plek voor cliënten met 
specifieke zorgvraag en ontwrichtend gedrag 
(waarbij o.a. veiligheid van medebewoners en 
medewerkers in gedrang is)? 

Het is belangrijk dat cliënten passende zorg ontvangen. U voert hierover 

met uw zorginkoper het gesprek of dat binnen uw organisatie mogelijk is. 

Daarnaast zoekt u natuurlijk proactief de samenwerking met collega 

aanbieders met betrekking tot het plaatsen van cliënten. Komt u hier niet 

uit, dan zoekt u samen met uw zorginkoper naar een oplossing. CZ 

zorgkantoor probeert daarin een verbindende rol in de regio te vervullen.  

3. Het meerjarig perspectief 2021-
2023 

3.1 Wat verstaat het zorgkantoor onder 'basiskwaliteit'? Onder basiskwaliteit verstaan wij zorg die past binnen de opgestelde 
richtlijnen beschreven in het inkoopdocument en de vigerende kwaliteit 
uitgangspunten en kwaliteitskaders.  

3. Het meerjarig perspectief 2021-
2023 

3.2  Zorgkantoor hanteert afslagen op de Nza-tarieven 
ten aanzien van ggz in de wlz. Deze tarieven dekken 
de kostprijs van de ggz in de wlz niet.  
Wij verzoeken het zorgkantoor gemotiveerd toe te 
lichten waarom het zorgkantoor meent dat wij tegen 
een verlieslatend tarief zorg moeten aanbieden? 

Het basistarief wordt verlaagd om differentiatie mogelijk te maken.  
Differentiatie stimuleert efficiëntie, kwaliteitsverbetering en innovatie. We 
vragen een specifieke inzet van zorgaanbieders, gericht op de grote 
opgave die we op ons af zien komen in de langdurige zorg. Hiervoor 
krijgen zorgaanbieders een opslag op het basistarief. We moeten ons 
allen inzetten om ook in de toekomst klanten die afhankelijk zijn van 
langdurige zorg van passende zorg te blijven voorzien. De zorg moet 
voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. We verwachten dat u kijkt naar 
mogelijkheden om de zorg doelmatiger te organiseren, zodat de kwaliteit 
geborgd blijft. 

3. Het meerjarig perspectief 2021-
2023 

3.2  Zorgkantoor hanteert een basistarief met een 
opslagmogelijkheid als wordt voldaan aan bepaalde 
voorwaarden. 

Met dit inkoopkader willen zorgkantoren een bijdrage leveren aan de 
uitdagingen in de langdurige zorg. Zorgaanbieders die zich inspannen om 
tot oplossingen te komen voor de vraagstukken die spelen, worden 
financieel beloond. Dit is vormgegeven door een basistarief, waarbij 
opslagen gehanteerd worden voor vier kernelementen: passende zorg, 
innovatie, bedrijfsvoering en duurzaamheid. De NZa publiceert maximum 
tarieven. Dit betekent dat zorgkantoren de mogelijkheid hebben om lagere 
tarieven af te spreken, zorgkantoren hebben die vrijheid overigens ook.  
En dat is ook nodig, om binnen de (door de NZa vastgestelde en daardoor 
begrensde) contracteerruimte zoveel mogelijk klanten die een beroep 
doen op Wlz-zorg te kunnen helpen. In de Kamerbrief van VWS van 29 
mei 2020 heeft de minister aangegeven het nieuwe Wlz-zorginkoopkader, 
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inclusief het uniforme basistarief en een opslag, passend te vinden bij de 
(door)ontwikkeling van de rol die het zorgkantoor binnen het zorgstelsel 
heeft. De zorg moet blijven voldoen aan gestelde kwaliteitseisen. Als u 
een lager tariefpercentage ontvangt dan afgelopen jaren dan verwachten 
we dat u kijkt naar mogelijkheden om de zorg doelmatiger te organiseren, 
zodat de kwaliteit geborgd blijft.  

3. Het meerjarig perspectief 2021-
2023 

3.2  U geeft aan dat u samen met de zorgaanbieders 
regionale plannen 2022 en 2023 wilt ontwikkelen. U 
geeft aan dat u vaststelt welke behoefte er is 
aanpassende zorg en u gaat ambities formuleren 
om tot draagvlak te komen. Tot heden heeft u nog 
geen enkel overleg gepleegd met de 
zorgaanbieders. a) Denkt u dat deze aanpak de 
zorgaanbieders vertrouwen geeft? b) Denkt u niet 
dat vertrouwen tussen partijen en echt 
samenwerken met de zorgaanbieders leidt tot 
oplossing van de problemen in de zorg? c) Zo ja, 
hoe denkt u vertrouwen en echt samenwerken te 
realiseren? 

CZ Zorgkantoor heeft met alle gecontracteerde aanbieders bestuurlijk 
overleggen gevoerd met betrekking tot de inhoud van zorg en bestuurlijke 
thema's. Deze lijn zullen wij de komende jaren gaan intensiveren, waarbij 
we ook in gezamenlijkheid met aanbieders zullen optrekken om de 
kwaliteit van zorg toegankelijk en betaalbaar te houden en door te 
ontwikkelen op kwaliteit. 

3. Het meerjarig perspectief 2021-
2023 

3.2  Het zorgkantoor wil samen met de zorgaanbieders 
in de regio vaststellen wat de regionale speerpunten 
op deze twee kernelementen zijn om te bepalen 
welke initiatieven gerealiseerd kunnen worden. Op 
welke wijze gaat het zorgkantoor dit doen? 

Hierover gaan we in de tweede helft van 2021 het overleg met u aan om 
speerpunten voor 2022 op te stellen.  

3. Het meerjarig perspectief 2021-
2023 

3.3.  Op  welke wijze denkt het Zorgkantoor dat 
zorgaanbieders innovaties kunnen gaan realiseren 
als het basistarief niet eens voldoende is voor het 
leveren van de standaard zorg? Het starten van 
innovaties en vervolgens implementeren kost meer 
tijd en geld dan de ophoging van het tarief van1% 
zal dekken. 

De NZa is verantwoordelijk voor het bepalen van de tarieven. Een 
eventuele structurele toename van kosten verdisconteert de NZa in de 
vastgestelde maximum tarieven. Wij zijn ervan overtuigd dat de hoogte 
van het basistarief recht doet aan wat passend is binnen de markt. Voor 
dat tarief verwachten wij dan ook dat u de (kwaliteit van) zorg aan onze 
klanten moet kunnen waarborgen o.a. door te innoveren  

3. Het meerjarig perspectief 2021-
2023 

3.3.  In deze passage gaat CZ zorgkantoor nader in op 
de kernelementen. Een belangrijk kernelement voor 
2021 is innovatie. Wij hebben in de afgelopen jaren 
regelmatig gepleit voor een mogelijkheid om buiten 
ZZP's en Meerzorg, ruimte beschikbaar te stellen 
voor innovatie. Als aanbieder hebben we de 
afgelopen jaren, naast een steeds complexer 
wordende doelgroep, geïnnoveerd. CZ verwacht van 

Zorg leveren binnen de kwaliteitskaders is een basis vereiste voor het 
leveren van Wlz-zorg. Dat verwachten we van alle zorgaanbieders en 
monitoren we (onder meer) via de kwaliteitsdialoog. Daarom geldt het 
basistariefpercentage voor alle zorgaanbieders, ongeacht hun omzet.  
Zorgaanbieders kunnen een hoger tariefpercentage ontvangen dan het  
basistariefpercentage. Met maatwerkafspraken kunnen zorgaanbieders in 
aanmerking komen voor een vaste opslag van 2%. Er is dan ook geen 
sprake van een tariefkorting van minimaal 2%. Voor de toekenning van 



10 
 

de aanbieder dat deze toekomt met het lage 
basistarief van 94% voor de reguliere zorg en 
daarnaast de 2% opslag gebruikt voor o.a. innovatie. 
Dat is niet haalbaar. De 96% van het NZA tarief is al 
niet toereikend voor de basiszorg voor een steeds 
complexere problematiek. Kan het zorgkantoor 
aangeven hoe ze verwachten dat inzet van middelen 
voor innovatie mogelijk is wanneer het maximale 
tarief al niet de kosten dekt voor de basiszorg?  

deze opslag vragen we een specifieke inzet van zorgaanbieders, gericht 
op de grote opgave die we op ons af zien komen in de langdurige zorg. 
We moeten ons allen inzetten  om ook in de toekomst klanten die 
afhankelijk zijn van langdurige zorg van passende zorg te blijven voorzien. 
We verwachten dat zorgaanbieders kijken naar mogelijkheden om de zorg 
doelmatiger te organiseren, zodat de kwaliteit nu en in de toekomst 
geborgd blijft.  
 
Verder geeft u aan dat de problematieken in de toekomst steeds 
complexer zullen worden. De NZa is verantwoordelijk voor het bepalen 
van de tarieven. Een eventuele structurele toename van kosten 
verdisconteert de NZa in de vastgestelde maximum tarieven. Wij zijn 
ervan overtuigd dat de hoogte van het basistarief recht doet aan wat 
passend is binnen de markt. Voor dat tarief verwachten wij dan ook dat u 
de (kwaliteit van) zorg aan onze klanten moet kunnen waarborgen. 

3. Het meerjarig perspectief 2021-
2023 

3.3.  De cliënt kan kiezen uit een gedifferentieerd 
zorgaanbod (qua leveringsvormen en doelgroepen). 
Hoe verhoudt zich dat tot de toepassing van diverse 
bekostigingsmodellen binnen één (geïntegreerde) 
ggz-instelling? (zie ook voorhangbrief VWS, d.d. 14 
april 2020) 

Welk bekostigingsmodel wordt toegepast is afhankelijk van overleg tussen 
CZ en de zorgaanbieder. De cliënt kan een aanbieder als voorkeur 
aangeven. Als de aanbieder geen geïntegreerde zorg levert kan de cliënt 
aanvullende zorg krijgen, passend bij de CIZ indicatie.  

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.1  Het zorgkantoor geeft aan dat eventuele wijzigingen 
van het inkoopbeleid bijvoorbeeld voortvloeiend uit 
de nog te publiceren beleidsregels, kenbaar worden 
gemaakt middels een nota van inlichtingen. 
Zorgaanbieder neemt aan dat vanaf het moment van 
publicatie hiervan zorgaanbieder 20 dagen de tijd 
heeft om bezwaar aan te tekenen en een eventueel 
kort geding te starten. Klopt dit? 

Zoals opgenomen in het inkoopdocument sector GGZ Wlz (hoofdstuk 6, 
paragraaf 6.3), kunt u bezwaar maken dan wel een kort geding aanhangig 
maken tegen de publicatie van ieder document dat betrekking heeft op de 
inkoopprocedure (dus ook een Nota van Inlichtingen) binnen een termijn 
van 20 dagen na publicatie. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.1  Het zorgkantoor geeft aan dat een tekort (al dan niet 
vanuit een andere regio) kan worden verrekend over 
alle partijen die een vergoeding ontvangen. Dit 
brengt veel onzekerheid met zich mee over de 
hoogte van de vergoeding voor een zorgaanbieder. 
Verwacht het zorgkantoor van deze mogelijkheid 
gebruik te moeten maken? Wanneer is over 
uitvoering van deze maatregel duidelijkheid? Wat is 
de maximale omvang van het risico voor een 
zorgaanbieder? 

Op dit moment is nog niet bekend wat de contracteerruimte is voor 2021. 
Deze kan gedurende 2021 ook nog aangepast worden. Wat de 
contracteerruimte is en de uitnutting daarvan wordt gepubliceerd op onze 
website. Wanneer tekorten ontstaan zal het zorgkantoor in gesprek gaan 
met het ministerie van VWS 
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4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.1  Het blijft vreemd dat de zorgkantoren aangeven dat 
bij een te geringe contracteerruimte gemaakte 
productie niet vergoed zou kunnen worden. Immers 
de WLz is een voorziening die mensen met een 
indicatie recht geeft op zorg. het is daarmee een 
open eind financiering. Kan het zorgkantoor 
garanderen dat de zorg die geleverd is, altijd 
bekostigd wordt en dat bij een tekort aan 
contracteerruimte het zorgkantoor verantwoordelijk 
is voor een eventuele cliëntenstop?  

In samenwerking met zorgaanbieders bewaken we het budget. We 
streven ernaar om persoonsvolgend in te kopen zodat knelpunten worden 
voorkomen. Een adequate bewaking en communicatie tussen 
zorgaanbieders en CZ zorgkantoor is hierbij van groot belang. Indien er 
tekorten dreigen te ontstaan in het macro budgettair kader, zullen wij een 
beroep doen op VWS en de NZa voor een toekenning van extra middelen. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.1  U geeft kort samengevat aan dat een tekort aan 
contracteerruimte in 2021 wordt verdeeld over de 
zorgaanbieders. Daarmee geeft u aan dat de 
zorgaanbieders gehouden zijn om de zorg te leveren 
zoals overeengekomen (die voldoet aan alle eisen, 
ook wat betreft innovatie) maar dat het tarief in de 
loop van het jaar verlaagd kan worden. Daarmee 
wordt alle risico van de contracteerruimte (waarop 
de zorgaanbieder geen enkele invloed heeft) bij de 
zorgaanbieder gelegd. A) Vindt u dat redelijk, 
zorgvuldig en transparant jegens de zorgaanbieder? 
B) Hoe kan een zorgaanbieder op deze basis in 
redelijkheid zijn organisatie inrichten en leiden? 

CZ zorgkantoor vindt het belangrijk om in gezamenlijkheid met aanbieders 
te zorgen voor kwalitatief goede zorg voor cliënten. Dit betekent dat wij 
continu in overleg met zorgaanbieders zijn over kansen en risico's. Indien 
u risico's ziet voor uw bedrijfsvoering, dan gaat uw zorginkoper hierover 
graag het gesprek met u aan.  

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.1  De beleidsregels zijn nog niet bekend. Hoe worden 
deze concreet ingeweven in het verdere 
inkooptraject en de contracteerruimte? 

Op het moment van de publicatie van het Inkoopkader zijn de NZa 
beleidsregels 2021 inderdaad nog niet bekend. Zodra de beleidsregels 
bekend zijn en dit aanleiding geeft tot aanpassing van het inkoopbeleid 
zullen wij dit via een Nadere Nota van Inlichtingen publiceren.  

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.2  Wij zijn een bestaande maar voor CZ een nieuwe 
aanbieder. Ontvangen wij een overeenkomst voor 
2021-2023 of een eenjarige overeenkomst? 

Een zorgaanbieder die nieuw is voor het zorgkantoor waar ingeschreven 
wordt, maar op het moment van inschrijven al wel een overeenkomst heeft 
met tenminste één ander zorgkantoor voor minimaal het hele kalenderjaar 
2020, waarbij hij ten minste vanaf 1-1-2020 ook daadwerkelijk zorgkosten 
declareert.   
 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.2  Bestaande zorgaanbieders kunnen in aanmerking 
komen voor een overeenkomst van 3 jaar waarbij 
tarief, volume en de overeenkomst zelf jaarlijks 
worden vastgesteld. Betekent dit dat de 
zorgaanbieder de mogelijkheid heeft de 
overeenkomst op te zeggen na 2021 als zij zich niet 
kan vinden in de aangepaste voorwaarden? Is het 

Bestaande zorgaanbieders kunnen in aanmerking komen voor een 
overeenkomst van 3 jaar waarbij tarief, volume en de overeenkomst zelf 
jaarlijks worden vastgesteld. Met uw inschrijving en het ondertekenen van 
de bestuursverklaring stemt u in met het geschetste perspectief voor de 
zorginkoop voor de komende drie jaar. Voor de jaren 2022 en 2023 
publiceren we een geactualiseerd beleid met daarin ook het 
basistariefpercentage en de mogelijke maatwerkafspraken voor het 
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op dat moment voor zorgaanbieder mogelijk om 
bezwaar in te stellen en eventuele andere 
gerechtelijke procedures? 

betreffende jaar. Dit doen wij zoals altijd uiterlijk 1 juni van het jaar 
voorafgaand aan de ingangsdatum van het beleid. Zoals gebruikelijk 
vragen wij u te zijner tijd om instemming met het geformuleerde beleid 
voor de contractering Wlz en met de voorwaarden van de overeenkomst 
Wlz van het betreffende jaar. Op dat moment kunt u ook bezwaar maken 
tegen de gepubliceerde aanvullingen. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.3  Op pagina 13 staat vermeld op welke wijze 
zorgkantoor de plannen beoordeelt, maar een 
toelichting op de monitoring m.b.t. de uitvoering en 
de resultaten ontbreekt. Evenzo of en zo ja, welke 
consequenties er worden toegepast bij niet of 
onvoldoende behaalde resultaten. Dit geeft 
zorgaanbieder gedurende het overgangsjaar 2021 
geen zekerheid over de houdbaarheid van de 
tariefopslag van 2%. 
Kan zorgkantoor aangeven of de plannen over 
meerdere jaren mogen/dienen te lopen en of de 
instellingen dan gelegenheid krijgen om de plannen 
jaarlijks bij te stellen? 

Het jaar 2021 is een overgangsjaar. De plannen zullen wel inhoudelijk 
worden besproken, maar er zijn geen toetsingscriteria om de plannen 
inhoudelijk te beoordelen. Wij zullen alleen beoordelen of de investeringen 
die nodig zijn voor de ontwikkeling of de uitvoering van het plan bijdragen 
aan de verbetering van de zorg en of deze investeringen worden gedaan 
het jaar 2021. De plannen mogen meerdere jaren omvatten en kunnen 
worden bijgesteld. De tariefopslag is echter alleen voor het jaar 2021 van 
toepassing.  

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.3  Op pagina 13 staat vermeld op welke wijze 
zorgkantoor de plannen beoordeelt, maar een 
toelichting op de monitoring m.b.t. de uitvoering en 
de resultaten ontbreekt. Evenzo of en zo ja, welke 
consequenties er worden toegepast bij niet of 
onvoldoende behaalde resultaten. Dit geeft 
zorgaanbieder gedurende het overgangsjaar 2021 
geen zekerheid over de houdbaarheid van de 
tariefopslag van 2%. 
Kan zorgkantoor aangeven wat zorgkantoor bedoeld 
met op hoofdlijnen beoordelen? 

Uw zorginkoper gaat met u het gesprek aan over de evaluatie van de 
plannen. Uit deze evaluatie moet duidelijk worden of de plannen 
inderdaad zo zijn uitgevoerd als vooraf bedacht, of dat er gedurende het 
jaar zaken zijn bijgeschaafd en waarom. Dit is een traject dat op 
hoofdlijnen geëvalueerd wordt waarbij het schetsen van een algemeen 
beeld voldoende inzicht moet bieden. Uw zorginkoper gaat graag met u 
het gesprek aan indien u hier afspraken over wilt maken.  

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.3  Zorgkantoor geeft aan dat de tariefopslag van 2% 
voorlopig wordt meegenomen in het tarief 2021. 
Voorlopig kan betekenen dat later alsnog 
terugvordering kan plaatsvinden, terwijl op basis van 
dit hogere tarief is gedeclareerd en betaald. 
Bovendien zal een (groot) deel van de extra 
middelen zijn ingezet om uitwerking te kunnen 
geven aan het plan met de twee kernelementen. 
Hiermee loopt de zorgaanbieder een substantieel 
financieel risico. Dit vinden wij onaanvaardbaar in 

Het jaar 2021 is een overgangsjaar. De plannen zullen wel inhoudelijk 
worden besproken, maar er zijn geen toetsingscriteria om de plannen 
inhoudelijk te beoordelen. Wij zullen alleen beoordelen of de investeringen 
die nodig zijn voor de ontwikkeling of de uitvoering van het plan bijdragen 
aan de verbetering van de zorg en of deze investeringen worden gedaan 
het jaar 2021. 
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een overgangsjaar met vele veranderingen op 
stapel. 
Hoe denkt zorgkantoor de houdbaarheid van de 
tariefopslag van 2% te garanderen? 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.3  CZ kiest voor de kernelementen passende zorg en 
innovatie. In paragraaf 4.3 is dit nader omschreven. 
Telkens wordt gesproken over en/of.  

Het staat de zorgaanbieders vrij om voor één van de kernelementen te 
kiezen, dan wel beide. Voor 2021 voldoet een GGZ aanbieder dus 
wanneer er wordt gekozen voor slechts één van de twee kernelementen.  

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.3  2021 is een overgangsjaar waarin een beknopt plan 
moet worden ingediend wat ook uit mag gaan van 
lopende ontwikkelingen. Wat bedoelt CZ in deze 
context dan met dat de inzet van middelen passend 
moet zijn bij de tariefopslag van 2%? Hoe 
beoordeelt CZ dit?  

Een plan dat proportioneel is aan de 2% opslag die de aanbieder hiervoor 
ontvangt.  

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.3  Komt er een format voor de plannen of zijn deze 
vormvrij? 

In de Nota van Inlichtingen is een format opgenomen dat u kunt 
gebruiken.  

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.3  Kan CZ ervoor kiezen om de opslag niet of deels toe 
te kennen op basis van het ingediende plan? Op 
basis waarvan besluit CZ hiertoe? 

CZ kan er voor kiezen om de opslag niet toe te kennen indien het plan niet 
wordt uitgevoerd. Indien plannen worden bijgesteld is het zaak dat u 
hierover tijdig in overleg gaat met uw zorginkoper.   

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.3  Zorgaanbieder neemt aan dat de toegekende opslag 
niet ingetrokken kan worden door CZ op het moment 
dat zorgaanbieder zich aantoonbaar inspant voor de 
realisatie van de plannen. Klopt dit? 

Indien de plannen niet volledig uitgevoerd zijn zoals voorafgaand 
afgesproken zal uw zorginkoper het gesprek met u aangaan over de 
reden en de inspanning die u geleverd heeft. U zult dan in overleg een 
besluit nemen over de opslag.  

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.3  Zorgaanbieder is van mening dat met 94% van het 
Nza-tarief, al dan niet met opslag, het niet mogelijk 
is om tegen kostendekkende tarieven passende 
zorg conform wet- en regelgeving en 
kwaliteitsuitgangspunten te leveren. Is het 
zorgkantoor bereid met zorgaanbieder een 
maatwerkafspraak te maken over de hoogte van het 
tarief? Zo ja, hoe verloopt dit proces. Zo nee, 
waarom niet? 

Wij zijn ervan overtuigd dat de hoogte van basistarief recht doet aan wat 
passend is binnen de markt. Voor dat tarief verwachten wij dan ook dat u 
de (kwaliteit van) zorg aan onze klanten moet kunnen waarborgen.  
Het is aan aanbieders om te beoordelen of zij bereid zijn op basis van het 
landelijk inkoopkader, de regionale inkoopdocumenten en de Nota van 
Inlichtingen hun inschrijving in te dienen.  
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4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.3  Op pagina 13 staat vermeld op welke wijze 
zorgkantoor de plannen beoordeelt, maar een 
toelichting op de monitoring m.b.t. de uitvoering en 
de resultaten ontbreekt. Evenzo of en zo ja, welke 
consequenties er worden toegepast bij niet of 
onvoldoende behaalde resultaten. Dit geeft 
zorgaanbieder gedurende het overgangsjaar 2021 
geen zekerheid over de houdbaarheid van de 
tariefopslag van 2%. 
Kan zorgkantoor een toelichting geven op de wijze 
van rapporteren door zorgaanbieders en 
beoordeling door zorgkantoor van de behaalde 
resultaten n.a.v. de uitvoering van de plannen? 

Uw zorginkoper zal ter voorbereiding op 2021 en gedurende 2021 
afspraken met u maken over de monitoring en haalbaarheid van de 
plannen.   

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.3  Wat moeten we onder deze paragraaf verstaan. Wij 
gaan ervan uit dat het mogelijk is om met de 
zorgkantoren afwijkende afspraken over 
tariefpercentages te maken indien nodig en gaan 
ervan uit dat dit ook om een verhoging van de 
tariefpercentages gaat. Is dit correct?  

Dit is incorrect. Wij hanteren een basistarief van 94%, met mogelijkheid 
voor een opslag van 2% bij goedkeuring van plannen omtrent 
kernelementen. Dit is voor alle aanbieders gelijk.  

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.3  De zin over vastgoed is bijzonder vaag. In navolging 
van het ZN document vragen wij ons af wat CZ 
hiermee beoogt. Graag horen we van u met welk 
expliciet doel deze gesprekken gevoerd worden?  

Het doel van de gesprekken is een duurzame visie te ontwikkelen op 
gebied van vastgoed binnen de zorg. De gesprekken zullen in dialoog 
gevoerd worden, waarbij in gezamenlijkheid de onderwerpen bepaald 
worden. CZ Zorgkantoor wil informatie uit deze gesprekken, net zoals de 
gesprekken op gebied van kwaliteit van zorg en innovatie, gebruiken om 
te leren en verbeteren. Uw zorginkoper gaat het gesprek met u aan over 
de inhoud. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.3  Op welke wijze wordt door het zorgkantoor getoetst 
op realisatie van de plannen? 

Uw zorginkoper gaat met u het gesprek aan over de evaluatie van de 
plannen. Uit deze evaluatie moet duidelijk worden of de plannen 
inderdaad zo zijn uitgevoerd als vooraf bedacht, of dat er gedurende het 
jaar zaken zijn bijgeschaafd en waarom. Dit is een traject dat op 
hoofdlijnen geëvalueerd wordt waarbij het schetsen van een algemeen 
beeld voldoende inzicht moet bieden. Uw zorginkoper gaat graag met u 
het gesprek aan indien u hier afspraken over wilt maken.  

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.3  Zorgaanbieder neemt aan dat zeker gezien sprake 
is van een overgangsjaar de toetsing van de 
plannen licht is en aanbieder en CZ met elkaar in 
overleg kunnen treden over de uitkomst van de 
toetsing en eventueel tot bijstelling kunnen komen 
voordat CZ besluit de opslag niet of deels toe te 
kennen. Klopt dit? 

Dat klopt. 
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4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.4 Wij zijn een reeds gecontracteerde CZ Wlz 
aanbieder, momenteel sector V&V. Van onze 
huidige WMO Beschermd Wonen cliënten krijgt een 
groot deel een Wlz GGZ indicatie. Deze cliënten zijn 
niet vertegenwoordigd in de productieafspraak 2020. 
Conform hetgeen beschreven is onder 4.4 zouden 
deze buiten de initiële afspraak vallen, terwijl we nu 
al weten dat ze per 1-1-2021 onderdeel zullen zijn 
van de Wlz. Hoe kunnen wij realiseren dat ook deze 
cliënten vanaf 1-1-2021 in de initiële afspraak vallen. 

Bij de budgetafspraak 2021 per medio november 2020 wordt het budget 
dat nodig is om de GGZ-W cliënten te financieren nog niet meegenomen 
in de productieafspraak. De onderliggende reden is dat de spreiding van 
het aantal cliënten over de aanbieders nog niet goed in beeld is. We 
hebben een goede hoop dat we in december een beter beeld hebben 
t.a.v. de GGZ-W instroom per aanbieder. De intentie van het Zorgkantoor 
is om uiterlijk medio januari 2021 een afspraak te maken met de zorg in 
natura aanbieders. Met dit tijdspad borgen we dat bestaande aanbieders 
vanaf januari inclusief GGZ-W bevoorschot kunnen worden. Nieuwe 
zorgaanbieders worden volgens het zorginkoopdocument betaald op basis 
van ingediende declaraties. Dit alles met in achtneming van de 
beschikbare contracteerruimte. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.4  De Wlz GGZ kent ZZP's inclusief en exclusief 
dagbesteding. Het CIZ geeft geen indicaties 
dagbesteding af. Hoe wordt de dagbesteding 
ingekocht en de hoeveelheden bepaald? 

Dit moet blijken uit de omschrijving van de NZa beleidsregels. Deze zijn 
op dit moment nog niet gepubliceerd. Indien er nog steeds onduidelijkheid 
voor u is nadat de beleidsregels zijn gepubliceerd, kunt u contact 
opnemen met uw zorginkoper.  

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.4  CZ geeft aan in 2021 te willen starten met een 
volume afspraak die 95% van de herschikte 
gerealiseerde productie van juni 2020 bedraagt. Dit 
is volstrekt onvoldoende in een jaar waarin 1. de 
indicaties voor cliënten grotendeels pas in de 
tweede helft van het jaar worden afgegeven en 2. er 
ook in 2021 extra instroom in de WLZ zal 
plaatsvinden. we vragen CZ ofwel een hogere (en 
reëel) volume afspraak te maken danwel een 
garantie te geven dat eventuele overproductie (op 
de afspraak) altijd gefinancierd gaat worden.  Bent u 
daar toe bereid?  

In samenwerking met zorgaanbieders bewaken we het budget. We 
streven ernaar om persoonsvolgend in te kopen zodat knelpunten worden 
voorkomen. Een adequate bewaking en communicatie tussen 
zorgaanbieders en CZ zorgkantoor is hierbij van groot belang. Indien er 
tekorten dreigen te ontstaan in het macrobudgettair kader, zullen wij een 
beroep doen op VWS en de NZa voor een toekenning van extra middelen.  

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.4  De initiële afspraak 2021 wordt gebaseerd op de 
realisatie van 2020.  
Dit klinkt logisch voor grondslag psychiatrie WLZ-B. 
Echter niet voor WLZ-Wonen met grondslag 
psychiatrie 
Kan toelichting worden gegeven waarom dit 
passend wordt verondersteld voor bestaande 
aanbieders, daar waar de grondslag psychiatrie nu 
nog niet van toepassing is en er dus een extra 

Bij de budgetafspraak 2021 per medio november 2020 wordt het budget 
dat nodig is om de GGZ-W cliënten te financieren nog niet meegenomen 
in de productieafspraak. De onderliggende reden is dat de spreiding van 
het aantal cliënten over de aanbieders nog niet goed in beeld is. We 
hebben een goede hoop dat we in december een beter beeld hebben 
t.a.v. de GGZ-W instroom per aanbieder. De intentie van het Zorgkantoor 
is om uiterlijk medio januari 2021 een afspraak te maken met de zorg in 
natura aanbieders. Met dit tijdspad borgen we dat bestaande aanbieders 
vanaf januari inclusief GGZ-W bevoorschot kunnen worden. Nieuwe 
zorgaanbieders worden volgens het zorginkoopdocument betaald op basis 
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aanbod van WLZ-instroom is te verwachten per 
2021? 
Bent u het eens dat ook al is er sprake van 
cliëntvolgende budgetten, die maandelijks bijgesteld 
worden, er zo altijd een 'achterstand' op de 
bekostiging van ten minste een maand is? 

van ingediende declaraties. Beide zijn met in achtneming van de 
beschikbare contracteerruimte. Indien er gekozen wordt voor 
cliëntvolgende bekostiging, dan dient dat te gebeuren op basis van 
declaraties. Deze dienen dus eerst binnen te zijn, alvorens wij over 
kunnen gaan tot herschikken.  

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.4  Vraag: Uit paragraaf 4.3 vloeit voort dat het 
maximum tarief kan stijgen van 94% naar 96% van 
de kostprijs als er een onderbouwd plan (dat gaat 
over innovatie) is waaruit blijkt dat de inzet en 
middelen om dat plan uit te voeren past bij de 2% 
tariefopslag. Uit paragraaf 4.4 blijkt vervolgens dat 
dit tarief wordt verlaagd naar 95% van de kostprijs. 
A) Betekent dit dan ook dat het plan dat past bij de 
2% maar voor de helft uitgevoerd hoeft te worden? 
B) vindt u deze systematiek redelijk, transparant en 
zorgvuldig? 

Deze vraag bevat een aantal verkeerde aannames. Het maximumtarief 
dat is vastgesteld door de NZa is niet de kostprijs. De NZa publiceert 
maximum tarieven. Dit betekent dat zorgkantoren de mogelijkheid hebben 
om lagere tarieven af te spreken, zorgkantoren hebben die vrijheid 
overigens ook.  En dat is ook nodig, om binnen de (door de NZa 
vastgestelde en daardoor begrensde) contracteerruimte zoveel mogelijk 
klanten die een beroep doen op Wlz-zorg te kunnen helpen. Ten tweede 
mag er gekozen worden tussen één of beide kernelementen Passende 
zorg & Innovatie om in aanmerking te komen voor de 2% opslag. Tot slot 
wordt niet het tarief bijgesteld naar 95%, maar de volumeafspraak wordt 
bijgesteld naar 95%.  

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.4  Uit de tekst is niet op te maken dat er vanwege de 
nieuwe instroom van GGZ patiënten in de WLZ een 
budget zal worden toegevoegd aan de bestaande 
afspraken. Mogelijk wordt dit bedoeld met de zin:' 5) 
effecten als gevolg van overheidsmaatregelen'. Is 
dat correct? 

Bij de budgetafspraak 2021 per medio november 2020 wordt het budget 
dat nodig is om de GGZ-W cliënten te financieren nog niet meegenomen 
in de productieafspraak. De onderliggende reden is dat de spreiding van 
het aantal cliënten over de aanbieders nog niet goed in beeld is. We 
hebben een goede hoop dat we in december een beter beeld hebben 
t.a.v. de GGZ-W instroom per aanbieder. De intentie van het Zorgkantoor 
is om uiterlijk medio januari 2021 een afspraak te maken met de zorg in 
natura aanbieders. Met dit tijdspad borgen we dat bestaande aanbieders 
vanaf januari inclusief GGZ-W bevoorschot kunnen worden. Nieuwe 
zorgaanbieders worden volgens het zorginkoopdocument betaald op basis 
van ingediende declaraties. Beide zijn met in achtneming van de 
beschikbare contracteerruimte. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.4  Wat wordt bedoeld met de laatste woorden eerste 
alinea: 'niet het omzetniveau dat we indienen bij de 
NZa'?  

Het omzetniveau is de afspraak die via het herschikkings- en 
budgetformulier wordt ingediend op het NZa-portaal. Als in de tekst wordt 
gesproken over de productieafspraak wordt daarmee de afspraak bedoeld 
zoals die maandelijks wordt gecommuniceerd in de pdf die het 
zorgkantoor naar de zorgaanbieder stuurt. Die kan afwijken van het 
omzetniveau zoals die wordt vastgelegd in het herschikkings- en 
budgetformulier. 
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4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.4  Even onduidelijk is op dezelfde bladzijde 14 laatste 
paragraaf de zin: 'Het vastgestelde budget op basis 
van de laatst gemaakte productieafspraak is het 
maximumbedrag voor vergoeding van de geleverde 
zorg'. Wat vraagt het zorgkantoor van de 
zorgaanbieder als er meer patiënten een beroep 
doen op zorg dan dit budget toelaat? 

Het zorgkantoor vraagt de zorgaanbieder in verband met de zorgplicht de 
zorg te leveren. Het zorgkantoor zal in de herschikking beoordelen of de 
extra productie gefinancierd kan worden binnen de beschikbare 
contracteerruimte.  

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.4  Het voor te stellen productievolume bedraagt 95% 
van de herschikte productieafspraak 2020. Waarom 
is gekozen voor 95%? 

CZ zorgkantoor houdt een deel van de middelen beschikbaar om de 
keuze van de cliënt te volgen en om knelpunten in 2021 op te lossen. De 
eerste vier maanden zijn er nog geen (volledige) declaratiegegevens op 
basis waarvan de initiële afspraak herschikt kan worden. Na april wordt 
gekeken hoe en waar de beschikbare middelen het beste ingezet kunnen 
worden. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen wordt de eerste vier 
maanden wel op 100% bevoorschot. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.4  Ook de volgende vraag die we o.b.v. het ZN stuk 
hebben gesteld, willen we CZ voorleggen: 
Zorgkantoren willen aanbieders die bijdragen aan 
het op langere termijn betaalbaar en toegankelijk 
houden van de Wlz extra stimuleren. We vinden het 
niet stimulerend dat de zorgkantoren het tarief eerst 
uitkleden naar een tarief dat de basiszorg niet 
mogelijk maakt om daarna te zeggen dat je een 
variabel percentage kunt verdienen door extra in te 
zetten op duurzame zorg. Kan het zorgkantoor 
uitleggen waaruit het extra stimuleren bestaat als 
het maximaal te bereiken tarief gelijk of lager is dan 
in 2020?  

Met dit inkoopkader willen zorgkantoren een bijdrage leveren aan de 
uitdagingen in de langdurige zorg. Zorgaanbieders die zich inspannen om 
tot oplossingen te komen voor de vraagstukken die spelen, worden 
financieel beloond. Dit is vormgegeven door een basistarief, waarbij 
opslagen gehanteerd worden voor vier kernelementen: passende zorg, 
innovatie, bedrijfsvoering en duurzaamheid. De NZa publiceert maximum 
tarieven. Dit betekent dat zorgkantoren de mogelijkheid hebben om lagere 
tarieven af te spreken, zorgkantoren hebben die vrijheid overigens ook.  
En dat is ook nodig, om binnen de (door de NZa vastgestelde en daardoor 
begrensde) contracteerruimte zoveel mogelijk klanten die een beroep 
doen op Wlz-zorg te kunnen helpen. In de Kamerbrief van VWS van 29 
mei 2020 heeft de minister aangegeven het nieuwe Wlz-zorginkoopkader, 
inclusief het uniforme basistarief en een opslag, passend te vinden bij de 
(door)ontwikkeling van de rol die het zorgkantoor binnen het zorgstelsel 
heeft. De zorg moet blijven voldoen aan gestelde kwaliteitseisen. Als u 
een lager tariefpercentage ontvangt dan afgelopen jaren dan verwachten 
we dat u kijkt naar mogelijkheden om de zorg doelmatiger te organiseren, 
zodat de kwaliteit geborgd blijft.  

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.4  U spreekt van correctie van volumes. Bedoelt u 
hiermee de geëxtrapoleerde realisatie van jan-juni 
2020? 

De correctie van de volumes heeft betrekking op de 5% reservering. De 
correctie wordt toegepast op de herschikking van het totale budget van 
2020 zoals tijdens de herschikking in het najaar van 2020 
overeengekomen tussen zorgaanbieder en Zorgkantoor. 
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4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.4  Als zorgaanbieder prestatie wil leveren voor 
prestatie waarvoor geen productieafspraken gelden, 
dient dit gemotiveerd te worden. 
Geldt dit voor alle geïntegreerde ggz-instellingen? 
Immers, WLZ-wonen is nieuwe prestatie in de WLZ 
dit zou betekenen dat de geïntegreerde ggz-
instellingen, met onderdelen beschermd wonen, dit 
dient te motiveren? 
Zorginkoper bepaalt of aanvullende 
productieafspraken gemaakt kunnen/moeten 
worden. Hoe verhoudt zich dit tot de continuïteit van 
zorg voor die cliënten die nu WMO-beschermd 
wonen beschikking hebben? 

Continuïteit van zorg, inclusief wonen, wordt gewaarborgd bij de overgang 
naar Wlz. CZ zorgkantoor is op de hoogte van cliënten die nu een WMO 
beschikking beschermd wonen hebben en bespreekt productieafspraken, 
inclusief wonen, met zorgaanbieders om de overgang soepel te laten 
verlopen.  

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.4  Kan gedefinieerd worden wat de 
betaalbaarheidsafspraken zijn? 

CZ zorgkantoor heeft naast een focus op kwaliteit van zorg en 
toegankelijkheid, ook een focus op het betaalbaar houden van de zorg. 
Wij maken afspraken met zorgaanbieders om op duurzame wijze zorg 
toegankelijk en betaalbaar te houden.  

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.4  Hoe verhoudt het niet afsluiten van volume 
afspraken bij nieuwe zorgaanbieders zich tot de 
aanbieders beschermd wonen? 
idem bij geïntegreerde ggz-instellingen? 
Hoe worden cowboys geweerd, zie de perikelen bij 
WMO? 

CZ maakt inkoopafspraken met aanbieders die voldoen aan GGZ 
kwaliteitsuitgangspunten, zoals aangegeven in landelijke inkoopdocument. 
Tijdens de looptijd van het contract zullen zorgaanbieders hier blijvend op 
getoetst worden en op signalen wordt adequaat gereageerd, evenals bij 
andere dan GGZ contracten met zorgaanbieders van CZ zorgkantoor.  

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.5  Hoe kan zorgkantoor stellen dat de inkoop 
clientvolgend is, terwijl er anderzijds t.b.v. de IPA 
2021 een omzetniveau op basis van historische 
realisatie en feiten wordt vastgesteld, welke geen 
enkele garantie over de daadwerkelijke financiering 
geeft? 
Deze twee uitgangspunten stroken ons inziens niet 
met elkaar bij het model 'geld-volgt-klant'. 
Kan zorgkantoor hier een toelichting op geven? 

De initiële productieafspraak is de basis om de eerste drie maanden 
zorgaanbieders te kunnen bevoorschotten. Aangezien declaraties uiterlijk 
na 3 maanden binnen zijn, kan er vanaf april persoonsvolgend bekostigd 
worden op basis van de realisatie, tot aan de handmatige 
herschikkingsronde in het najaar. Deze werkwijze is voldoende toegelicht 
in het inkoopkader.  

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 
2021 

4.6  Het zorgkantoor kiest bij beperkte contracteerruimte 
voor voorrang voor VPT ten opzichte van ZZP bij de 
herschikking. Zorgaanbieder biedt voor een deel 
groot deel voortgezet verblijf. Voor deze ZZP's is de 
leveringsvorm VPT niet mogelijk. Hoe zorgt het 
zorgkantoor ervoor dat bij toepassing van deze 
maatregel aanbieders die hier geen invloed op uit 

In samenwerking met zorgaanbieders bewaken we het budget. We 
streven ernaar om persoonsvolgend in te kopen zodat knelpunten worden 
voorkomen. Een adequate bewaking en communicatie tussen 
zorgaanbieders en CZ zorgkantoor is hierbij van groot belang. Indien er 
tekorten dreigen te ontstaan in het macro budgettair kader, zullen wij een 
beroep doen op VWS en de NZa voor een toekenning van extra middelen.  
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kunnen oefenen, hier niet door geraakt worden en 
geleverde zorg uiteindelijk niet bekostigd krijgen? 

5. Inkoopproces 2021 5.1  Vraag: U geeft aan dat bezwaar aangetekend kan 
worden tegen de inkoopdocumenten binnen vier 
weken na de publicatie ervan. Maar dan verloopt 
deze termijn nog voordat het antwoord op de vragen 
is ontvangen. Dat betekent dat in het bezwaar deze 
antwoorden niet meegenomen kunnen worden en 
dat het bezwaar voor een deel wellicht achterhaald 
of niet to the point zal zijn. Waarom start de 
bezwaartermijn niet na de NVI? 

In het inkoopdocument van de sector GGZ staat op pagina 23 de 
informatie over de bezwaarprocedure en het kort geding beschreven.  
Kort samengevat leest u dat de aanbieder 20 dagen na publicatie van de 
NvI de mogelijkheid heeft een bezwaar in te dienen of een kort geding aan 
te spannen. 

5. Inkoopproces 2021 5.1  U geeft aan dat er een vervaltermijn is voor het 
indienen van een kort geding. A) Waarom denkt u 
dat dat redelijk is?  B) Hoe past deze vervaltermijn 
naar uw mening bij de wet die mensen het recht 
geeft een kort geding te starten onder de 
voorwaarden zoals bepaald in de wet? 

In het inkoopdocument van de sector GGZ staat op pagina 23 de 
informatie over de bezwaarprocedure en het kort geding beschreven.  
Kort samengevat leest u dat de aanbieder 20 dagen na publicatie van de 
Nota van Inlichtingen de mogelijkheid heeft een bezwaar in te dienen of 
een kort geding aan te spannen. 

5. Inkoopproces 2021 5.1  Waarom is in de planning van CZ in tegenstelling tot 
de planning van ZN geen mogelijkheid opgenomen 
voor gesprek over contractering en voorwaarden? 
Zorgaanbieder verzoekt om deze mogelijkheid wel 
op te nemen om te komen tot maatwerkafspraken 
voor de zorgaanbieder. 

Een gesprek hierover is altijd mogelijk. 

5. Inkoopproces 2021 5.1  Het zorgkantoor verstuurt uiterlijk 9 oktober een 
initiële budgetafspraak voor 2021. Hoe neemt het 
zorgkantoor daar de effecten van directe toegang 
WLZ in mee? Zorgaanbieder verwacht dat er op dat 
moment nog niet voldoende informatie voorhanden 
is en begrijpt dat het zorgkantoor op dat moment 
ook nog geen toewijzingen gedaan heeft richting 
zorgaanbieders. 

Er wordt een wijziging toegepast met betrekking tot het vaststellen van de 
initiële productieafspraak voor de GGZ. Zie hiervoor vorige antwoorden.  
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5. Inkoopproces 2021 5.2  Kunt u bevestigen dat als men kwalificeert als 
'bestaande aanbieder maar nieuw in CZ regio' kan 
worden volstaan met het aanreiken van de 
inschrijvings- en bestuursverklaring en de bijlage 
voor onderaannemers? 

Dit kunnen wij bevestigen, zie ook pagina 24 van het landelijk 
inkoopdocument.  

5. Inkoopproces 2021 5.2  Mag geïntegreerde ggz-instelling zowel Zorg in 
natura als PGB leveren? 

Dat mag.  

6. Inschrijfprocedure 2021 6.1  Hoe wordt met het uitgangspunt 'inschrijving op één 
sector' omgegaan voor huidige aanbieders van zorg 
in sector V&V, maar in 2021 mogelijk een groter 
aandeel GGZ t.o.v. V&V? 

Zoals beschreven in het inkoopdocument schrijven zorgaanbieders zich in 
voor de sector waarin zij vanaf 2021 verwachten het grootste aandeel te 
hebben aan Wlz indicaties. Indien u verwacht dat het aantal GGZ 
indicaties groter dan het aantal VV indicaties zal zijn in 2021, dan schrijft u 
zich in voor de GGZ sector. Indien u momenteel al een contract heeft bij 
CZ Zorgkantoor voor een van de sectoren en u twijfelt over de inschrijving 
voor 2021, neem dan contact op met uw huidige zorginkoper.  

6. Inschrijfprocedure 2021 6.1  Moet voor elke sector waar zorg wordt geleverd een 
aparte AGB-code beschikbaar zijn? Of moet voor 
elke locatie waar zorg wordt geleverd een aparte 
AGB-code beschikbaar zijn? 

Zorgaanbieders kunnen zich slechts voor 1 sector inschrijven. Er dient een 
aparte AGB-code per sector te zijn. Afhankelijk van de omvang van de 
locatie is ook een AGB code per locatie nodig. Neem hierover contact op 
met het zorgkantoor bij welke omvang dat nodig is.   

6. Inschrijfprocedure 2021 6.1  Sectorale inschrijving: Wat is het effect van 
inschrijving op één sector, maar zorgaanbod binnen 
de Wlz voor meerdere sectoren op de toepassing 
van de kwaliteitskaders op de verschillende locaties 
(V&V en GGZ)? 

Zoals beschreven in het inkoopdocument blijven de kwaliteitskaders en 
kwaliteitsuitgangspunten voor alle drie de sectoren van pas. Indien u zorg 
verleent aan bijvoorbeeld zowel cliënten met een V&V als een GGZ 
indicatie, gaat u samen met uw zorginkoper het gesprek aan over hoe de 
kwaliteit van zorg te waarborgen.  

6. Inschrijfprocedure 2021 6.1  Sectorale inschrijving: Wat is het effect van 
inschrijving op één sector, maar zorgaanbod binnen 
de Wlz voor meerdere sectoren op de 
contactpersoon/zorginkoper vanuit CZ bij wijziging 
van sector? 

CZ zorgkantoor selecteert een zorginkoper passend bij het contract. 
Indien u wisselt van sector, zult u een andere zorginkoper toegewezen 
krijgen. 
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6. Inschrijfprocedure 2021 6.1  Sectorale inschrijving: Kan je bij inschrijving op één 
sector, maar levering van zorg voor meerdere 
sectoren (waarbij contractafspraken worden 
gemaakt met het zorgkantoor voor meerdere 
sectoren), een keuze maken voor model van 
financiering per sector (bijv. sector A met 
behandeling, sector b zonder behandeling)?  

De zorgvraag is leidend met betrekking tot de inrichting van het aanbod, 
niet de financiering. U bespreekt inhoudelijk met uw zorginkoper welke 
afspraken gemaakt worden over de te leveren prestaties.  

6. Inschrijfprocedure 2021 6.1  Heeft het leveren van zorg voor verschillende 
sectoren (bijv. GGZ en V&V) nog invloed bijv. AGB-
codes, declaratieverkeer, berichtenverkeer en 
kwaliteitseisen? 

Zoals beschreven in het inkoopdocument blijven de kwaliteitskaders en 
kwaliteitsuitgangspunten voor alle drie de sectoren van pas. Indien u zorg 
verleent aan bijvoorbeeld zowel cliënten met een V&V als een GGZ 
indicatie, gaat u samen met uw zorginkoper het gesprek aan over hoe de 
kwaliteit van zorg te waarborgen. Verder dienen administratieve aspecten 
passend te zijn bij de zorglevering. Het is afhankelijk van de huidige 
inrichting bij de aanbieder of er wijzigingen hierin moeten plaatsvinden. 

6. Inschrijfprocedure 2021 6.1  Wij hebben momenteel een Wlz contract V&V omdat 
het merendeel van onze huidige Wlz cliënten een 
V&V indicatie heeft. Met de openstelling van de Wlz 
voor GGZ cliënten zal een groot deel van onze 
Beschermd wonen WMO cliënten een Wlz GGZ 
indicatie krijgen, deze zullen vervolgens de 
meerderheid vormen. Kunnen wij inschrijven voor de 
GGZ sector zonder als nieuwe aanbieder te worden 
gezien en kunnen de huidige V&V cliënten onder 
deze indicatie gecontinueerd worden. 

U kunt zich enkel voor 1 sector inschrijven. U geeft aan een V&V contract 
te hebben met CZ zorgkantoor. Wij raden u aan het gesprek met uw 
huidige zorginkoper te voeren met betrekking tot continuïteit van zorg en 
de inschrijving.  

6. Inschrijfprocedure 2021 6.1  Er wordt aangegeven dat zorgaanbieder slechts 
voor één sector kan inschrijven. Wie bieden 
momenteel aan zowel cliënten VG als GGZ-cliënten 
ondersteuning. Betekent dit dat wij moeten kiezen 
voor één sector terwijl praktijk heeft laten zien dat 
we beide doelgroepen goed kunnen begeleiden? 
Zijn er mogelijkheden om sectorvreemde cliënten te 
ondersteunen? 

CZ zorgkantoor wil de administratieve lasten voor zorgaanbieders zo laag 
mogelijk houden. Dit betekent dat u voor één sector gecontracteerd kunt 
worden. U kunt echter wel afspraken met uw zorginkoper maken voor het 
leveren van zogeheten 'sectorvreemde prestaties'. Indien u dus een GGZ 
contract met ons aan gaat, mag u ook afspraken maken voor het leveren 
van VG of VV zorg, mits u voldoet aan de inhoudelijke eisen hiervoor.  

6. Inschrijfprocedure 2021 6.2  Kunt u bevestigen dat als men kwalificeert als 
'bestaande aanbieder maar nieuw in CZ regio' de 
bestaande AGB-code en Nza code volstaat voor 
inschrijving evenals de bestaande Vecozo 
certificaten die ook voor andere zorgkantoren en 
zorgverzekeraars (waaronder CZ) worden gebruikt?  

Als zorgaanbieder kunt u hetzelfde Vecozo-certificaat gebruiken voor de 
inschrijving die u ook bij andere zorgkantoren gebruikt. Indien u bij CZ 
zorgkantoor een overeenkomst aangeboden krijgt, dan heeft u specifiek 
voor CZ zorgkantoor een NZa-code en AGB-code(s) nodig. 
 
Graag verzoeken wij u om alvast de AGB-code door te geven op 
inschrijvingen.wlz@cz.nl. Zo kan CZ zorgkantoor zo vroeg mogelijk de 
vragenlijst koppelen aan het Vecozo-certificaat. 
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6. Inschrijfprocedure 2021 6.2  Bij de eerste bullet staat dat de zorgaanbieder een 
bestuursverklaring en inschrijvingsverklaring moet 
indienen. Klopt dit? Vorig jaar stond vermeld en/of. 
Graag duidelijk aangeven wat ingediend moet 
worden.  

Bij een lopende meerjarige overeenkomst was het niet nodig de 
bestuursverklaring in te dienen. Vanwege het feit dat er geen lopende 
meerjarige overeenkomsten meer zijn, dient iedere aanbieder zowel de 
bestuursverklaring als inschrijvingsverklaring in te dienen.  

6. Inschrijfprocedure 2021 6.2  Vermeld wordt dat door in te schrijven de 
zorgaanbieder akkoord gaat met de inhoud van het 
Zorginkoopdocument Wlz 2021 en alle daarbij 
behorende documenten. Zorgaanbieder kan niet 
akkoord gaan met een overeenkomst die 
voorzienbaar leidt tot drie jaar verlieslatende zorg. 
Daarom zal  
zorgaanbieder bezwaar aan moeten tekenen. Hoe 
verhoudt zich bovenstaande tekst zich tot een 
bezwaarprocedure en eventueel kort geding? 

Door de inschrijving verklaart de zorgaanbieder zich onvoorwaardelijk 
akkoord met alle voorwaarden van deze zorginkoopprocedure en met de 
uitkomst van deze procedure behoudens en voor zover tegen die uitkomst 
wordt opgekomen op de door CZ zorgkantoor aangegeven en door de 
zorgaanbieder aanvaarde wijze. Dit betekent dat tegen documenten of 
beslissingen bezwaar kan worden gemaakt en een kort geding aanhangig 
gemaakt kan worden. CZ zorgkantoor zal de inkoopprocedure hangende 
een beslissing in bezwaar of kort geding niet opschorten.  

6. Inschrijfprocedure 2021 6.2  CZ stuurt aanbieder een voorstel voor de afspraken 
2021. Mag zorgaanbieder uit de term voorstel 
concluderen dat op basis van dialoog tussen CZ en 
zorgaanbieder een afspraak wordt gemaakt (die dus 
kan afwijken van het voorstel) die uiteindelijk wordt 
vastgelegd in het budgetformulier? Zo nee, waarom 
niet? Wat wordt dan bedoeld met voorstel? 

De afspraak die in het budgetformulier wordt vastgelegd betreft een initiële 
afspraak. De initiële afspraak wordt gedurende het jaar herschikt op basis 
van de daadwerkelijke zorgvraag. Het voorstel is geen budgetplafond en 
geeft ook geen garantie voor de uiteindelijke afspraak. Het is dus 
belangrijk om goed in overleg met uw zorginkoper te blijven en de cijfers 
te monitoren. Zo kan er tijd bijgesteld worden indien de contracteerruimte 
dit toelaat.  

6. Inschrijfprocedure 2021 6.2  Welke inkoopdocumenten dient een partij die 
kwalificeert als 'bestaande aanbieder maar nieuw in 
CZ regio', aan te reiken bij CZ? (vergelijking tussen 
CZ en ZN inkoopdocument roepen vragen op) 

We verwijzen voor het antwoord van deze vraag naar de landelijke Nota 
van Inlichtingen.  

6. Inschrijfprocedure 2021 6.3  De deadline voor het stellen van vragen en maken 
van bezwaar is op 15 juni 2020. De antwoorden 
hierop worden gepubliceerd op 26 juni 2020. 
Logischerwijs zullen wij dan als 
vragensteller/bezwaarmakers balans willen kunnen 
opmaken en besluiten om al dan niet naar de 
rechter te stappen. Begrijpen we goed dat wij dan 
vóór inschrijvingsdatum (31 juli 2020) een 
dagvaarding dienen te betekenen bij het 
zorgkantoor? Het bepaalde op pag. 19 en 23 van 
het CZ Zorginkoopdocument 2021 Sector GGZ WLZ 
is hier namelijk niet eenduidig over. Als lezer zou je 

In het inkoopdocument van de sector GGZ staat op pagina 23 de 
informatie over de bezwaarprocedure en het kort geding beschreven.  
Kort samengevat leest u dat de aanbieder 20 dagen na publicatie van de 
Nota van Inlichtingen de mogelijkheid heeft een bezwaar in te dienen of 
een kort geding aan te spannen. 
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ook kunnen lezen dat eventuele bezwaren tegen het 
zorginkoopbeleid uiterlijk 20 kalenderdagen na 
publicatie van het inkoopbeleid (dus uiterlijk 17 juni 
2020) moeten worden gemaakt en op straffe van 
rechtsverwerking ook een dagvaarding uitgebracht 
moet worden, zonder dat het duidelijk is hoe het 
zorgkantoor reageert op de ingekomen vraag of 
bezwaar. Dit is niet logisch en overigens ook in strijd 
met het proportionaliteitsbeginsel. Gelet op het 
belang voor ons, zien we uw antwoord graag uiterlijk 
11 juni 2020 tegemoet. 

6. Inschrijfprocedure 2021 6.3  Zorgkantoor behoudt zich het uitdrukkelijke recht 
voor de afspraken in de loop van de 
inkoopprocedure alsnog aan te passen indien de 
omvang van de contracteerruimte daartoe 
aanleiding geeft. De stelselwijziging WLZ 2021 
brengt met zich mee dat de cliëntenpopulatie WLZ 
per 2021 fors zal toenemen.  
Hoe kan zorgkantoor de liquiditeit voor de 
zorgaanbieder garanderen, indien de 
contracteerruimte tekort zou schieten? 

Wanneer de tarieven en de contracteerruimte voor 2021 duidelijk zijn 
kunnen wij pas bepalen wat de gevolgen zijn voor het gestelde 
tariefpercentage. Wanneer hierin wijzigingen komen publiceren wij hier 
aanvullend over via een Nadere Nota van Inlichtingen. De beleidsregels 
van de NZa worden gewoonlijk begin juli gepubliceerd, de definitieve 
contracteerruimte wordt later bekend. Met uw inschrijving gaat u akkoord 
met alle voorwaarden in het zorginkoopbeleid. Voor de inzet van de 
gebruikelijke rechtsmiddelen verwijzen wij u naar regionaal inkoopbeleid.  
 
In samenwerking met zorgaanbieders bewaken we het budget. We 
streven ernaar om persoonsvolgend in te kopen zodat knelpunten worden 
voorkomen. Een adequate bewaking en communicatie tussen 
zorgaanbieders en CZ zorgkantoor is hierbij van groot belang. Indien er 
tekorten dreigen te ontstaan in het macro budgettair kader, zullen wij een 
beroep doen op VWS en de NZa voor een toekenning van extra middelen.  

6. Inschrijfprocedure 2021 6.3  Vraag; U behoudt zich het recht voor om de 
informatie in inkoopdocument aan te vullen of te 
wijzigen en het verloop van de inkoopprocedure te 
wijzigen, zonder enige restrictie. A) Vindt u dat 
zorgvuldig en redelijk jegens de zorgaanbieders? b) 
En hoe verhoudt zich dat tot de bepaling dat de 
zorgaanbieder geacht wordt een onherroepelijk 
aanbod moet doen, op basis van een document en 
informatie die op elk moment gewijzigd kan worden? 

Wanneer de tarieven en de contracteerruimte voor 2021 duidelijk zijn 
kunnen wij pas bepalen wat de gevolgen zijn voor het gestelde 
tariefpercentage. Wanneer hierin wijzigingen komen publiceren wij hier 
aanvullend over via een Nadere Nota van Inlichtingen. De beleidsregels 
van de NZa worden gewoonlijk begin juli gepubliceerd, de definitieve 
contracteerruimte wordt later bekend. Met uw inschrijving gaat u akkoord 
met alle voorwaarden in het zorginkoopbeleid.  
 
Er kunnen zich omstandigheden voordoen die buiten de invloedsfeer van 
CZ zorgkantoor liggen (bijv. ten aanzien van politieke besluitvorming, 
wijzigingen in de wet- en regelgeving, rechterlijke tussenkomst). Wij 
verwijzen u hiervoor naar hetgeen is genoemd op pagina 22-23 van het 
inkoopdocument sector GGZ Wlz. Gelet op voorgaande is een dergelijk 
voorbehoud niet onzorgvuldig of onredelijk jegens zorgaanbieders. 
Aangezien het wijzigingen betreft die buiten de invloedsfeer van CZ 
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zorgkantoor worden doorgevoerd (zoals wijzigingen in politieke 
besluitvorming en wet- en regelgeving), is het het geval dat zowel CZ 
zorgkantoor als de zorgaanbieder dit moeten volgen en hieraan gebonden 
zijn. 

 Bijlage 1 
Betalingen over 
2021 

Bevoorschotting maanden jan t/m apr is o.b.v. de 
IPA 2021, waarbij volume wordt omgerekend naar 
100%. Daarna wordt betaald o.b.v. de tussentijdse 
en definitief herschikte productieafspraak 2021 
minus de verwachte onderproductie 2021 op 
jaarbasis, gebaseerd op de declaraties van de 
voorgaande maanden M.a.w. vanaf mei o.b.v. de 
goedgekeurde declaraties, geëxtrapoleerd naar 
jaarbasis gedeeld door 12. 
Kan zorgkantoor toelichten waarom er een 95% 
volume afspraak wordt gemaakt, als de 
bevoorschotting in de eerste 4 maanden toch op 
100% van het volume van de initiële 
productieafspraak wordt gesteld? 

CZ zorgkantoor houdt een deel van de middelen beschikbaar om de 
keuze van de cliënt te volgen en om knelpunten in 2021 op te lossen. De 
eerste vier maanden zijn er nog geen (volledige) declaratiegegevens op 
basis waarvan de initiële afspraak herschikt kan worden. Na april wordt 
gekeken hoe en waar de beschikbare middelen het beste ingezet kunnen 
worden. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen wordt de eerste vier 
maanden wel op 100% bevoorschot. 

 Bijlage 1 
Betalingen over 
2021 

Betalingen vinden plaats op basis van initiële 
afspraak (periode t/m april), hoe wordt de 
verrekening van cliëntvolgende budgetten toegepast 
voor deze periode? 
Mei t/m oktober, is er actuele herschikking, hoe 
wordt overproductie en onderproductie 
verwerkt/toegepast/ 
definitieve productieafspraak in november, hoe 
wordt overproductie t.g.v. cliëntvolgende budgetten 
verwerkt/toegepast? 

In de periode januari tot en met april wordt bevoorschot op 100% van de 
initiële afspraak. Daarna wordt op basis van declaraties en aanbieder 
specifieke situaties de productieafspraak maandelijks herschikt met in 
achtneming van de beschikbare contracteerruimte. 

 Bijlage 2 
Sanctiebeleid  

deze bijlage past ons inziens niet in het 
uitgesproken vertrouwen in de eerste paragrafen 
van het inkoopdocument en het streven naar 
gelijkwaardigheid en partnership. CZ geeft veel 
mogelijkheden waarop zij sancties kunnen 
toepassen en geven daarnaast aan discretionaire 
bevoegdheden te hebben en die  als zo nodig te 
zullen toepassen. Is het zorgkantoor bereid om de 
procedure en de rechten van de zorgaanbieder 
inclusief de mogelijkheden van beroep en bezwaar 

Wij zien geen reden om het sanctiebeleid aan te passen. Uitgangspunt is 
dat bij het niet voldoen aan/of handelen conform de voorwaarden en 
regels zoals die zijn overeenkomst en de bijlagen (niet nakoming), een 
gesprek volgt tussen de zorginkoper en de zorgaanbieder en indien nodig 
verbeterafspraken worden gemaakt. Als er geen verbetering optreedt, kan 
CZ zorgkantoor een sanctie opleggen.  
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in deze bijlage op te nemen zodat een 
gelijkwaardiger positie ontstaat?  

 Inschrijvings- 
verklaring Wlz 
2021 

Is het de bedoeling dat we dit formulier naast de 
bestuursverklaring en het ondernemingsplan 
insturen? In de aangepaste procedure kan ik niet 
terugvinden dat dit document meegestuurd moet 
worden. 

Voor de inschrijving is ook de inschrijvingsverklaring verplicht. Alle 
verplichte vragen komen terug in de inschrijving op het Vecozo-portaal 

 Inschrijvings- 
verklaring Wlz 
2021 

Wij zitten momenteel in een fusietraject en zijn per 
1-1-2021 een volwaardige fusiestichting. Onze naam 
is nog niet bekend gemaakt en we willen vooralsnog 
eerst per aparte entiteit inschrijven. Kunt u ons 
aangeven waar we rekening mee dienen te houden? 

Aangezien dit een zorgaanbieder gebonden vraag is, raden wij u aan 
contact op te nemen met uw zorginkoper 

 Overeenkomst 
Wlz 2021-2023  
Deel I: 
Zorgaanbieder 
gebonden deel 

Hoe gaat het zorgkantoor om met eventuele 
aanpassingen in het Voorschrift Zorgtoewijzing WLZ 
wat in november gepubliceerd zal worden en welke 
wellicht financiële consequenties heeft, waardoor 
een deel van de afslag van 6% niet 
gerechtigvaardigd is? 

Aanpassingen in het Voorschrift Zorgtoewijzing hebben geen invloed op 
de tariefafspraak. 

 Overeenkomst 
Wlz 2021-2023  
Deel I: 
Zorgaanbieder 
gebonden deel 

Hoe gaat het zorgkantoor om met eventuele 
aanvullende eisen in het kwaliteitskader GGZ, welke 
wellicht financiële consequenties heeft, waardoor 
een deel van de afslag van 6% niet 
gerechtigvaardigd is? 

Deze vraag is onduidelijk. Ten eerste is er (nog) geen kwaliteitskader 
GGZ, wel zijn er kwaliteitsuitgangspunten. Het tweede deel van de vraag 
is niet goed te plaatsen. Wij raden u aan contact op te nemen met uw 
zorginkoper om deze vraag te verduidelijken. 

 Overeenkomst 
Wlz 2021-2023  
Deel I: 
Zorgaanbieder 
gebonden deel 

is er een document met wijzigingen van de teksten 
in de overeenkomst ten opzichte van de 
overeenkomst 2020? 

Nee, zo'n document is er niet. 
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 Overeenkomst 
Wlz 2021-2023  
Deel I: 
Zorgaanbieder 
gebonden deel 

Wordt aanbieder met betrekking tot de inkoop voor 

de GGZ clienten gezien als een nieuwe of 

bestaande aanbieder? 

 

Indien u in 2020 in één van de sectoren GZ, VV of GGZ een contract had 

met CZ zorgkantoor, dan wordt u gezien als bestaande aanbieder. 

 

 Overeenkomst 
Wlz 2021-2023  
Deel I: 
Zorgaanbieder 
gebonden deel 

Vraag: Waarom geeft u in de overwegingen zo 
weinig aandacht aan de positie en wettelijke en 
maatschappelijke plicht en verantwoordelijkheid van 
de zorgaanbieders? 

Het zorgkantoor heeft in de overwegingen een aantal belangrijke aspecten 
genoemd, zonder daarbij volledigheid na te streven. Dat wat daadwerkelijk 
overeen gekomen wordt, staat vervolgens in de overeenkomst centraal. 

 Overeenkomst 
Wlz 2021-2023  
Deel II: Regio 
gebonden deel 

Waarom vraagt het zorgkantoor dat wij als 
aanbieder de mondzorgprofessional controleren op 
gepaste zorg. Het zorgkantoor is toch bij uitstek 
geschikt om hier op te controleren? 

Bij verblijf en behandeling door dezelfde zorginstelling heeft de cliënt recht 
op tandheelkundige zorg vanuit de Wlz. Als dossierhouder is de 
verblijfsaanbieder verantwoordelijk voor de coördinatie van alle te leveren 
zorg. Ook als daarvoor een tandarts wordt ingehuurd. 

 Overeenkomst 
Wlz 2021-2023  
Deel II: Regio 
gebonden deel  

Welke sancties kunnen er opgelegd worden? Zie bijlage 2 van het CZ zorginkoopdocument. 

 Overeenkomst 
Wlz 2021-2023  

Deel II: Regio 

gebonden deel 

In art. 3 van deel II is in lid 3 bepaald dat bij een 
tekortkoming in de nakoming van een verplichting 
als bedoeld in lid 1 of een tekortkoming in de zin van 
art. 16 lid 1 van deel III (fraude) het Zorgkantoor 
zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de 
bevoorschotting al dan niet gedeeltelijk op te 
schorten. Dit is in afwijking van de wettelijke regeling 
(eerst een ingebrekestelling vereist). Wij zouden 
graag willen toevoegen dat dit enkel kan bij een 
“toerekenbare tekortkoming” en niet bij een 
“tekortkoming”. 

De wettelijke regeling waar u naar verwijst is van regelend recht. Dit 
betekent dat er vrijheid is om contractueel af te wijken. CZ zorgkantoor 
past de bepaling daarom niet aan. 
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 Overeenkomst 
Wlz 2021-2023  
Deel II: Regio 
gebonden deel 

Artikel 1, lid 2; verwijzing naar de Wet zorg en 
dwang. Deze is niet van toepassing op ggz-
instellingen. 

Er is geen artikel 1, lid 2 in deel II van bijlage 1. De Wzd geldt echter 
inderdaad voor mensen met een verstandelijke beperking of 
psychogeriatrische problematiek. Gezien de overlap tussen de sectoren 
VV, GZ en GGZ zal het voor kunnen komen dat bepaalde onderdelen 
elkaar raken. Uw zorginkoper gaat hierover graag het gesprek met u aan.  

 Overeenkomst 
Wlz 2021-2023  
Deel III: 
Algemeen deel 

Art. 21 lid 3 (bevoegd forum): wij stellen voor om aan 
te wijzen de bevoegde rechter van de Rechtbank 
Limburg, locatie Maastricht (i.p.v. Rechtbank 
Zeeland-West-Brabant). Dit zou logisch zijn 
aangezien de kenmerkende prestatie onder deze 
overeenkomst wordt uitgevoerd in Zuid-Limburg. 

CZ zorgkantoor gaat niet akkoord met dit voorstel. CZ zorgkantoor 
hanteert de rechtbank Zeeland-West-Brabant als bevoegde rechtbank in 
al haar contracten met zorgaanbieders 
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	Het zorgkantoor faciliteert zorgaanbieders die gezamenlijk werken aan innovatie bijvoorbeeld met budget. Hoe kan een zorgaanbieder hier aanspraak op maken? 
	Het zorgkantoor faciliteert zorgaanbieders die gezamenlijk werken aan innovatie bijvoorbeeld met budget. Hoe kan een zorgaanbieder hier aanspraak op maken? 

	Dit is een strategisch doel voor de komende jaren en moet nog verder worden doorontwikkeld.  
	Dit is een strategisch doel voor de komende jaren en moet nog verder worden doorontwikkeld.  
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	We concentreren de meest complexe zorg in één of enkele instellingen in onze regio's '.  
	We concentreren de meest complexe zorg in één of enkele instellingen in onze regio's '.  
	Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor het leveren van deze complexe zorg voor een instelling? Wie bepaalt welke instellingen dit mogen leveren? Wanneer is bekend of een instelling in aanmerking komt voor leveren van complexe zorg? Hoe weet een instelling dat zij beleid moeten ontwikkeling voor het leveren van complexe zorg?  

	Dit is een onderwerp van gesprek tussen zorgaanbieders en het Zorgkantoor. In aanvang blijven cliënten bij de huidige zorgaanbieders of aanbieders die in CIZ indicaties als voorkeur worden aangegeven. In principe verhuizen cliënten niet. Uw zorginkoper gaat gedurende het jaar echter wel het gesprek met u aan of de voorwaarden voor het leveren van (complexe) zorg in orde zijn. Zo niet, dan wordt in gezamenlijkheid bepaalt welke stappen genomen dienen te worden.   
	Dit is een onderwerp van gesprek tussen zorgaanbieders en het Zorgkantoor. In aanvang blijven cliënten bij de huidige zorgaanbieders of aanbieders die in CIZ indicaties als voorkeur worden aangegeven. In principe verhuizen cliënten niet. Uw zorginkoper gaat gedurende het jaar echter wel het gesprek met u aan of de voorwaarden voor het leveren van (complexe) zorg in orde zijn. Zo niet, dan wordt in gezamenlijkheid bepaalt welke stappen genomen dienen te worden.   
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	Het zorgkantoor verbind zich in een partnerschap aan zorgaanbieders. Hoe ziet dit partnerschap eruit? Hoe komt een zorgaanbieder hiervoor in aanmerking? 
	Het zorgkantoor verbind zich in een partnerschap aan zorgaanbieders. Hoe ziet dit partnerschap eruit? Hoe komt een zorgaanbieder hiervoor in aanmerking? 

	Dit is een strategisch doel voor de komende jaren en moet nog verder worden doorontwikkeld.  
	Dit is een strategisch doel voor de komende jaren en moet nog verder worden doorontwikkeld.  
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	Kunt u een nadere specificering geven over de invulling zorgplicht voor de Wlz GGZ?  
	Kunt u een nadere specificering geven over de invulling zorgplicht voor de Wlz GGZ?  

	Voor de invulling van de zorgplicht van de Wlz-uitvoerders verwijzen wij naar artikel 4.2.1 van de Wet langdurige zorg. Deze zorgplicht is voor alle sectoren gelijk. 
	Voor de invulling van de zorgplicht van de Wlz-uitvoerders verwijzen wij naar artikel 4.2.1 van de Wet langdurige zorg. Deze zorgplicht is voor alle sectoren gelijk. 
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	Wat zijn de eisen voor sector GGZ rondom facilitaire zaken t.a.v. wonen/verblijf die worden er gesteld? 
	Wat zijn de eisen voor sector GGZ rondom facilitaire zaken t.a.v. wonen/verblijf die worden er gesteld? 

	Facilitair personeel dient adequaat te zijn opgeleid om veilige en passende randvoorwaarden te creëren. CZ Zorgkantoor heeft geen specifieke eisen hiervoor opgesteld.  
	Facilitair personeel dient adequaat te zijn opgeleid om veilige en passende randvoorwaarden te creëren. CZ Zorgkantoor heeft geen specifieke eisen hiervoor opgesteld.  
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	Kan een instelling die aan één patiënt zowel verblijf als behandeling biedt, maar geen AGZ (omdat de patiënt al jaren een eigen huisarts heeft in de wijk waar zij/hij woont) gebruik maken van het modulaire model, zodat ook de huisarts / apotheek / etc. de eigen zorg rechtstreeks kan factureren? 
	Kan een instelling die aan één patiënt zowel verblijf als behandeling biedt, maar geen AGZ (omdat de patiënt al jaren een eigen huisarts heeft in de wijk waar zij/hij woont) gebruik maken van het modulaire model, zodat ook de huisarts / apotheek / etc. de eigen zorg rechtstreeks kan factureren? 

	In principe kan dat. Het is wel belangrijk om goed af te wegen wat de voordelen zijn om modulair te bekostigen ten opzichte van integrale bekostiging, zowel voor de cliënt, zorgaanbieder als het zorgkantoor. Uw zorginkoper gaat hierover graag het gesprek met u aan.  
	In principe kan dat. Het is wel belangrijk om goed af te wegen wat de voordelen zijn om modulair te bekostigen ten opzichte van integrale bekostiging, zowel voor de cliënt, zorgaanbieder als het zorgkantoor. Uw zorginkoper gaat hierover graag het gesprek met u aan.  
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	Is het als instelling mogelijk om gebruik te maken van zowel het integrale als het modulaire model als je als instelling beide vormen van zorg biedt?   
	Is het als instelling mogelijk om gebruik te maken van zowel het integrale als het modulaire model als je als instelling beide vormen van zorg biedt?   

	Dat is mogelijk.  
	Dat is mogelijk.  
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	Hoe moet een zorgaanbieder omgegaan met uitplaatsing van cliënten die in verband met gedrag niet meer op een bepaalde locatie kunnen verblijven? Welke rol heeft het zorgkantoor bij het zoeken naar een passende plek voor cliënten met specifieke zorgvraag en ontwrichtend gedrag (waarbij o.a. veiligheid van medebewoners en medewerkers in gedrang is)? 
	Hoe moet een zorgaanbieder omgegaan met uitplaatsing van cliënten die in verband met gedrag niet meer op een bepaalde locatie kunnen verblijven? Welke rol heeft het zorgkantoor bij het zoeken naar een passende plek voor cliënten met specifieke zorgvraag en ontwrichtend gedrag (waarbij o.a. veiligheid van medebewoners en medewerkers in gedrang is)? 

	Het is belangrijk dat cliënten passende zorg ontvangen. U voert hierover het met uw zorginkoper het gesprek of dat binnen uw organisatie mogelijk is. Daarnaast zoekt u natuurlijk proactief samenwerking met collega aanbieders met betrekking tot het plaatsen van cliënten. Komt u hier niet uit, dan zoekt u samen met uw zorginkoper naar een oplossing. CZ zorgkantoor probeert daarin een verbindende rol in de regio te vervullen.  
	Het is belangrijk dat cliënten passende zorg ontvangen. U voert hierover het met uw zorginkoper het gesprek of dat binnen uw organisatie mogelijk is. Daarnaast zoekt u natuurlijk proactief samenwerking met collega aanbieders met betrekking tot het plaatsen van cliënten. Komt u hier niet uit, dan zoekt u samen met uw zorginkoper naar een oplossing. CZ zorgkantoor probeert daarin een verbindende rol in de regio te vervullen.  
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	Welke eisen worden er gesteld aan personeel (opleiding) voor sector GGZ? 
	Welke eisen worden er gesteld aan personeel (opleiding) voor sector GGZ? 

	Het zorgpersoneel dient adequaat opgeleid te zijn om passende en veilige zorg te leveren aan cliënten. Richtlijnen hiervoor zijn in landelijke beleidsstukken terug te vinden. Indien u twijfelt of uw personeel past bij de zorgvraag van uw cliënten, gaat u het gesprek hierover aan met uw zorginkoper.  
	Het zorgpersoneel dient adequaat opgeleid te zijn om passende en veilige zorg te leveren aan cliënten. Richtlijnen hiervoor zijn in landelijke beleidsstukken terug te vinden. Indien u twijfelt of uw personeel past bij de zorgvraag van uw cliënten, gaat u het gesprek hierover aan met uw zorginkoper.  
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	Daar waar het ZN document aangeeft dat de samenwerking met het sociale domein nog verbeteringen behoeft vragen wij de zorgkantoren en specifiek CZ met ons de herstelvisie prominent te blijven of te gaan uitdragen. Dit lijkt bijna een aandachtspunt van de laatste 3 jaar dat nu niet meer aan de orde is. We zien dat er anders wordt aangekeken tegen cliënten met een BW indicatie (ontwikkeling) dan mensen met een WLZ indicatie (rust en geen resultaat nodig). wat kunnen we concreet van CZ verwachten in het nastre
	Daar waar het ZN document aangeeft dat de samenwerking met het sociale domein nog verbeteringen behoeft vragen wij de zorgkantoren en specifiek CZ met ons de herstelvisie prominent te blijven of te gaan uitdragen. Dit lijkt bijna een aandachtspunt van de laatste 3 jaar dat nu niet meer aan de orde is. We zien dat er anders wordt aangekeken tegen cliënten met een BW indicatie (ontwikkeling) dan mensen met een WLZ indicatie (rust en geen resultaat nodig). wat kunnen we concreet van CZ verwachten in het nastre

	Zoals omschreven in zowel het landelijk als het regionaal inkoopkader ondersteunen wij de herstelgedachte binnen de Wlz.  
	Zoals omschreven in zowel het landelijk als het regionaal inkoopkader ondersteunen wij de herstelgedachte binnen de Wlz.  
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	Kunnen de 10 geboden voor goede zorg aan cliënten gedeeld worden? 
	Kunnen de 10 geboden voor goede zorg aan cliënten gedeeld worden? 

	De 10 geboden zijn publieke informatie. Het staat aanbieders dus vrij om deze met cliënten te delen.  
	De 10 geboden zijn publieke informatie. Het staat aanbieders dus vrij om deze met cliënten te delen.  
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	Kan de definitie van co-makership verduidelijkt worden? 
	Kan de definitie van co-makership verduidelijkt worden? 

	Naast de rol van inkoop en financiering, ontwikkelt CZ zorgkantoor een rol waarbij meer nadrukkelijk samengewerkt wordt met zorgaanbieders. Expertise over de zorg, kwaliteit en innovatie daarvan, wordt samen ontwikkeld en gedeeld.  
	Naast de rol van inkoop en financiering, ontwikkelt CZ zorgkantoor een rol waarbij meer nadrukkelijk samengewerkt wordt met zorgaanbieders. Expertise over de zorg, kwaliteit en innovatie daarvan, wordt samen ontwikkeld en gedeeld.  
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	De belangrijkste verandering voor de GGz in 2021 is de instroom van GGz patienten in de WLZ. In de NZa publicatie 'Informatiekaart toegang tot de WLZ voor mensen met een psychische stoornis' staat in hoofdstuk 2 dat zorgaanbieder en zorgkantoor samen bepalen welk model van bekostiging zij gaan gebruiken. In het inkoopbeleid van CZ staat niets over dit onderwerp. Kunt u mij uitleggen op basis van welke argumenten gekozen kan worden voor welk model?  
	De belangrijkste verandering voor de GGz in 2021 is de instroom van GGz patienten in de WLZ. In de NZa publicatie 'Informatiekaart toegang tot de WLZ voor mensen met een psychische stoornis' staat in hoofdstuk 2 dat zorgaanbieder en zorgkantoor samen bepalen welk model van bekostiging zij gaan gebruiken. In het inkoopbeleid van CZ staat niets over dit onderwerp. Kunt u mij uitleggen op basis van welke argumenten gekozen kan worden voor welk model?  

	De afweging om tot een model te komen is aanbieder en zorg specifiek, wat betekent dat u met uw zorginkoper het gesprek aan gaat om samen te kijken naar het best passende model.  
	De afweging om tot een model te komen is aanbieder en zorg specifiek, wat betekent dat u met uw zorginkoper het gesprek aan gaat om samen te kijken naar het best passende model.  
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	in paragraaf kwaliteit is opgenomen "de voorlopige kwaliteitsuitgangspunten treft u hier aan: Kwaliteitsuitgangspunten GGZ wlz. Waar zijn deze kwaliteitsuitgangspunten GGZ wlz te raadplegen? Het is geen separaat inkoopdocument. 
	in paragraaf kwaliteit is opgenomen "de voorlopige kwaliteitsuitgangspunten treft u hier aan: Kwaliteitsuitgangspunten GGZ wlz. Waar zijn deze kwaliteitsuitgangspunten GGZ wlz te raadplegen? Het is geen separaat inkoopdocument. 

	Zowel in het landelijk inkoopkader als in het regionaal inkoopkader is de link naar de kwaliteitsuitgangspunten toegevoegd. U kunt de uitgangspunten ook vinden op: www.informatielangdurigezorg.nl of via deze link: https://www.informatielangdurigezorg.nl/documenten/publicaties/2020/ggz-naar-wlz/publicaties/voorlopige-kwaliteitsuitgangspunten-ggz-in-wlz  
	Zowel in het landelijk inkoopkader als in het regionaal inkoopkader is de link naar de kwaliteitsuitgangspunten toegevoegd. U kunt de uitgangspunten ook vinden op: www.informatielangdurigezorg.nl of via deze link: https://www.informatielangdurigezorg.nl/documenten/publicaties/2020/ggz-naar-wlz/publicaties/voorlopige-kwaliteitsuitgangspunten-ggz-in-wlz  
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	Hoe moet een zorgaanbieder omgegaan met uitplaatsing van cliënten die in verband met gedrag niet meer op een bepaalde locatie kunnen verblijven? Welke rol heeft het zorgkantoor bij het zoeken naar een passende plek voor cliënten met specifieke zorgvraag en ontwrichtend gedrag (waarbij o.a. veiligheid van medebewoners en medewerkers in gedrang is)? 
	Hoe moet een zorgaanbieder omgegaan met uitplaatsing van cliënten die in verband met gedrag niet meer op een bepaalde locatie kunnen verblijven? Welke rol heeft het zorgkantoor bij het zoeken naar een passende plek voor cliënten met specifieke zorgvraag en ontwrichtend gedrag (waarbij o.a. veiligheid van medebewoners en medewerkers in gedrang is)? 

	Het is belangrijk dat cliënten passende zorg ontvangen. U voert hierover met uw zorginkoper het gesprek of dat binnen uw organisatie mogelijk is. Daarnaast zoekt u natuurlijk proactief de samenwerking met collega aanbieders met betrekking tot het plaatsen van cliënten. Komt u hier niet uit, dan zoekt u samen met uw zorginkoper naar een oplossing. CZ zorgkantoor probeert daarin een verbindende rol in de regio te vervullen.  
	Het is belangrijk dat cliënten passende zorg ontvangen. U voert hierover met uw zorginkoper het gesprek of dat binnen uw organisatie mogelijk is. Daarnaast zoekt u natuurlijk proactief de samenwerking met collega aanbieders met betrekking tot het plaatsen van cliënten. Komt u hier niet uit, dan zoekt u samen met uw zorginkoper naar een oplossing. CZ zorgkantoor probeert daarin een verbindende rol in de regio te vervullen.  


	3. Het meerjarig perspectief 2021-2023 
	3. Het meerjarig perspectief 2021-2023 
	3. Het meerjarig perspectief 2021-2023 

	3.1 
	3.1 

	Wat verstaat het zorgkantoor onder 'basiskwaliteit'? 
	Wat verstaat het zorgkantoor onder 'basiskwaliteit'? 

	Onder basiskwaliteit verstaan wij zorg die past binnen de opgestelde richtlijnen beschreven in het inkoopdocument en de vigerende kwaliteit uitgangspunten en kwaliteitskaders.  
	Onder basiskwaliteit verstaan wij zorg die past binnen de opgestelde richtlijnen beschreven in het inkoopdocument en de vigerende kwaliteit uitgangspunten en kwaliteitskaders.  
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	3.2  
	3.2  

	Zorgkantoor hanteert afslagen op de Nza-tarieven ten aanzien van ggz in de wlz. Deze tarieven dekken de kostprijs van de ggz in de wlz niet.  
	Zorgkantoor hanteert afslagen op de Nza-tarieven ten aanzien van ggz in de wlz. Deze tarieven dekken de kostprijs van de ggz in de wlz niet.  
	Wij verzoeken het zorgkantoor gemotiveerd toe te lichten waarom het zorgkantoor meent dat wij tegen een verlieslatend tarief zorg moeten aanbieden? 

	Het basistarief wordt verlaagd om differentiatie mogelijk te maken.  Differentiatie stimuleert efficiëntie, kwaliteitsverbetering en innovatie. We vragen een specifieke inzet van zorgaanbieders, gericht op de grote opgave die we op ons af zien komen in de langdurige zorg. Hiervoor krijgen zorgaanbieders een opslag op het basistarief. We moeten ons allen inzetten om ook in de toekomst klanten die afhankelijk zijn van langdurige zorg van passende zorg te blijven voorzien. De zorg moet voldoen aan de gestelde 
	Het basistarief wordt verlaagd om differentiatie mogelijk te maken.  Differentiatie stimuleert efficiëntie, kwaliteitsverbetering en innovatie. We vragen een specifieke inzet van zorgaanbieders, gericht op de grote opgave die we op ons af zien komen in de langdurige zorg. Hiervoor krijgen zorgaanbieders een opslag op het basistarief. We moeten ons allen inzetten om ook in de toekomst klanten die afhankelijk zijn van langdurige zorg van passende zorg te blijven voorzien. De zorg moet voldoen aan de gestelde 


	3. Het meerjarig perspectief 2021-2023 
	3. Het meerjarig perspectief 2021-2023 
	3. Het meerjarig perspectief 2021-2023 
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	Zorgkantoor hanteert een basistarief met een opslagmogelijkheid als wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. 
	Zorgkantoor hanteert een basistarief met een opslagmogelijkheid als wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. 

	Met dit inkoopkader willen zorgkantoren een bijdrage leveren aan de uitdagingen in de langdurige zorg. Zorgaanbieders die zich inspannen om tot oplossingen te komen voor de vraagstukken die spelen, worden financieel beloond. Dit is vormgegeven door een basistarief, waarbij opslagen gehanteerd worden voor vier kernelementen: passende zorg, innovatie, bedrijfsvoering en duurzaamheid. De NZa publiceert maximum tarieven. Dit betekent dat zorgkantoren de mogelijkheid hebben om lagere tarieven af te spreken, zorg
	Met dit inkoopkader willen zorgkantoren een bijdrage leveren aan de uitdagingen in de langdurige zorg. Zorgaanbieders die zich inspannen om tot oplossingen te komen voor de vraagstukken die spelen, worden financieel beloond. Dit is vormgegeven door een basistarief, waarbij opslagen gehanteerd worden voor vier kernelementen: passende zorg, innovatie, bedrijfsvoering en duurzaamheid. De NZa publiceert maximum tarieven. Dit betekent dat zorgkantoren de mogelijkheid hebben om lagere tarieven af te spreken, zorg
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	inclusief het uniforme basistarief en een opslag, passend te vinden bij de (door)ontwikkeling van de rol die het zorgkantoor binnen het zorgstelsel heeft. De zorg moet blijven voldoen aan gestelde kwaliteitseisen. Als u een lager tariefpercentage ontvangt dan afgelopen jaren dan verwachten we dat u kijkt naar mogelijkheden om de zorg doelmatiger te organiseren, zodat de kwaliteit geborgd blijft.  
	inclusief het uniforme basistarief en een opslag, passend te vinden bij de (door)ontwikkeling van de rol die het zorgkantoor binnen het zorgstelsel heeft. De zorg moet blijven voldoen aan gestelde kwaliteitseisen. Als u een lager tariefpercentage ontvangt dan afgelopen jaren dan verwachten we dat u kijkt naar mogelijkheden om de zorg doelmatiger te organiseren, zodat de kwaliteit geborgd blijft.  
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	U geeft aan dat u samen met de zorgaanbieders regionale plannen 2022 en 2023 wilt ontwikkelen. U geeft aan dat u vaststelt welke behoefte er is aanpassende zorg en u gaat ambities formuleren om tot draagvlak te komen. Tot heden heeft u nog geen enkel overleg gepleegd met de zorgaanbieders. a) Denkt u dat deze aanpak de zorgaanbieders vertrouwen geeft? b) Denkt u niet dat vertrouwen tussen partijen en echt samenwerken met de zorgaanbieders leidt tot oplossing van de problemen in de zorg? c) Zo ja, hoe denkt 
	U geeft aan dat u samen met de zorgaanbieders regionale plannen 2022 en 2023 wilt ontwikkelen. U geeft aan dat u vaststelt welke behoefte er is aanpassende zorg en u gaat ambities formuleren om tot draagvlak te komen. Tot heden heeft u nog geen enkel overleg gepleegd met de zorgaanbieders. a) Denkt u dat deze aanpak de zorgaanbieders vertrouwen geeft? b) Denkt u niet dat vertrouwen tussen partijen en echt samenwerken met de zorgaanbieders leidt tot oplossing van de problemen in de zorg? c) Zo ja, hoe denkt 

	CZ Zorgkantoor heeft met alle gecontracteerde aanbieders bestuurlijk overleggen gevoerd met betrekking tot de inhoud van zorg en bestuurlijke thema's. Deze lijn zullen wij de komende jaren gaan intensiveren, waarbij we ook in gezamenlijkheid met aanbieders zullen optrekken om de kwaliteit van zorg toegankelijk en betaalbaar te houden en door te ontwikkelen op kwaliteit. 
	CZ Zorgkantoor heeft met alle gecontracteerde aanbieders bestuurlijk overleggen gevoerd met betrekking tot de inhoud van zorg en bestuurlijke thema's. Deze lijn zullen wij de komende jaren gaan intensiveren, waarbij we ook in gezamenlijkheid met aanbieders zullen optrekken om de kwaliteit van zorg toegankelijk en betaalbaar te houden en door te ontwikkelen op kwaliteit. 
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	Het zorgkantoor wil samen met de zorgaanbieders in de regio vaststellen wat de regionale speerpunten op deze twee kernelementen zijn om te bepalen welke initiatieven gerealiseerd kunnen worden. Op welke wijze gaat het zorgkantoor dit doen? 
	Het zorgkantoor wil samen met de zorgaanbieders in de regio vaststellen wat de regionale speerpunten op deze twee kernelementen zijn om te bepalen welke initiatieven gerealiseerd kunnen worden. Op welke wijze gaat het zorgkantoor dit doen? 

	Hierover gaan we in de tweede helft van 2021 het overleg met u aan om speerpunten voor 2022 op te stellen.  
	Hierover gaan we in de tweede helft van 2021 het overleg met u aan om speerpunten voor 2022 op te stellen.  
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	3.3.  
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	Op  welke wijze denkt het Zorgkantoor dat zorgaanbieders innovaties kunnen gaan realiseren als het basistarief niet eens voldoende is voor het leveren van de standaard zorg? Het starten van innovaties en vervolgens implementeren kost meer tijd en geld dan de ophoging van het tarief van1% zal dekken. 
	Op  welke wijze denkt het Zorgkantoor dat zorgaanbieders innovaties kunnen gaan realiseren als het basistarief niet eens voldoende is voor het leveren van de standaard zorg? Het starten van innovaties en vervolgens implementeren kost meer tijd en geld dan de ophoging van het tarief van1% zal dekken. 

	De NZa is verantwoordelijk voor het bepalen van de tarieven. Een eventuele structurele toename van kosten verdisconteert de NZa in de vastgestelde maximum tarieven. Wij zijn ervan overtuigd dat de hoogte van het basistarief recht doet aan wat passend is binnen de markt. Voor dat tarief verwachten wij dan ook dat u de (kwaliteit van) zorg aan onze klanten moet kunnen waarborgen o.a. door te innoveren  
	De NZa is verantwoordelijk voor het bepalen van de tarieven. Een eventuele structurele toename van kosten verdisconteert de NZa in de vastgestelde maximum tarieven. Wij zijn ervan overtuigd dat de hoogte van het basistarief recht doet aan wat passend is binnen de markt. Voor dat tarief verwachten wij dan ook dat u de (kwaliteit van) zorg aan onze klanten moet kunnen waarborgen o.a. door te innoveren  
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	In deze passage gaat CZ zorgkantoor nader in op de kernelementen. Een belangrijk kernelement voor 2021 is innovatie. Wij hebben in de afgelopen jaren regelmatig gepleit voor een mogelijkheid om buiten ZZP's en Meerzorg, ruimte beschikbaar te stellen voor innovatie. Als aanbieder hebben we de afgelopen jaren, naast een steeds complexer wordende doelgroep, geïnnoveerd. CZ verwacht van 
	In deze passage gaat CZ zorgkantoor nader in op de kernelementen. Een belangrijk kernelement voor 2021 is innovatie. Wij hebben in de afgelopen jaren regelmatig gepleit voor een mogelijkheid om buiten ZZP's en Meerzorg, ruimte beschikbaar te stellen voor innovatie. Als aanbieder hebben we de afgelopen jaren, naast een steeds complexer wordende doelgroep, geïnnoveerd. CZ verwacht van 

	Zorg leveren binnen de kwaliteitskaders is een basis vereiste voor het leveren van Wlz-zorg. Dat verwachten we van alle zorgaanbieders en monitoren we (onder meer) via de kwaliteitsdialoog. Daarom geldt het basistariefpercentage voor alle zorgaanbieders, ongeacht hun omzet.  
	Zorg leveren binnen de kwaliteitskaders is een basis vereiste voor het leveren van Wlz-zorg. Dat verwachten we van alle zorgaanbieders en monitoren we (onder meer) via de kwaliteitsdialoog. Daarom geldt het basistariefpercentage voor alle zorgaanbieders, ongeacht hun omzet.  
	Zorgaanbieders kunnen een hoger tariefpercentage ontvangen dan het  basistariefpercentage. Met maatwerkafspraken kunnen zorgaanbieders in aanmerking komen voor een vaste opslag van 2%. Er is dan ook geen sprake van een tariefkorting van minimaal 2%. Voor de toekenning van 
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	de aanbieder dat deze toekomt met het lage basistarief van 94% voor de reguliere zorg en daarnaast de 2% opslag gebruikt voor o.a. innovatie. Dat is niet haalbaar. De 96% van het NZA tarief is al niet toereikend voor de basiszorg voor een steeds complexere problematiek. Kan het zorgkantoor aangeven hoe ze verwachten dat inzet van middelen voor innovatie mogelijk is wanneer het maximale tarief al niet de kosten dekt voor de basiszorg?  
	de aanbieder dat deze toekomt met het lage basistarief van 94% voor de reguliere zorg en daarnaast de 2% opslag gebruikt voor o.a. innovatie. Dat is niet haalbaar. De 96% van het NZA tarief is al niet toereikend voor de basiszorg voor een steeds complexere problematiek. Kan het zorgkantoor aangeven hoe ze verwachten dat inzet van middelen voor innovatie mogelijk is wanneer het maximale tarief al niet de kosten dekt voor de basiszorg?  

	deze opslag vragen we een specifieke inzet van zorgaanbieders, gericht op de grote opgave die we op ons af zien komen in de langdurige zorg. We moeten ons allen inzetten  om ook in de toekomst klanten die afhankelijk zijn van langdurige zorg van passende zorg te blijven voorzien. We verwachten dat zorgaanbieders kijken naar mogelijkheden om de zorg doelmatiger te organiseren, zodat de kwaliteit nu en in de toekomst geborgd blijft.  
	deze opslag vragen we een specifieke inzet van zorgaanbieders, gericht op de grote opgave die we op ons af zien komen in de langdurige zorg. We moeten ons allen inzetten  om ook in de toekomst klanten die afhankelijk zijn van langdurige zorg van passende zorg te blijven voorzien. We verwachten dat zorgaanbieders kijken naar mogelijkheden om de zorg doelmatiger te organiseren, zodat de kwaliteit nu en in de toekomst geborgd blijft.  
	 
	Verder geeft u aan dat de problematieken in de toekomst steeds complexer zullen worden. De NZa is verantwoordelijk voor het bepalen van de tarieven. Een eventuele structurele toename van kosten verdisconteert de NZa in de vastgestelde maximum tarieven. Wij zijn ervan overtuigd dat de hoogte van het basistarief recht doet aan wat passend is binnen de markt. Voor dat tarief verwachten wij dan ook dat u de (kwaliteit van) zorg aan onze klanten moet kunnen waarborgen. 
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	De cliënt kan kiezen uit een gedifferentieerd zorgaanbod (qua leveringsvormen en doelgroepen). Hoe verhoudt zich dat tot de toepassing van diverse bekostigingsmodellen binnen één (geïntegreerde) ggz-instelling? (zie ook voorhangbrief VWS, d.d. 14 april 2020) 
	De cliënt kan kiezen uit een gedifferentieerd zorgaanbod (qua leveringsvormen en doelgroepen). Hoe verhoudt zich dat tot de toepassing van diverse bekostigingsmodellen binnen één (geïntegreerde) ggz-instelling? (zie ook voorhangbrief VWS, d.d. 14 april 2020) 

	Welk bekostigingsmodel wordt toegepast is afhankelijk van overleg tussen CZ en de zorgaanbieder. De cliënt kan een aanbieder als voorkeur aangeven. Als de aanbieder geen geïntegreerde zorg levert kan de cliënt aanvullende zorg krijgen, passend bij de CIZ indicatie.  
	Welk bekostigingsmodel wordt toegepast is afhankelijk van overleg tussen CZ en de zorgaanbieder. De cliënt kan een aanbieder als voorkeur aangeven. Als de aanbieder geen geïntegreerde zorg levert kan de cliënt aanvullende zorg krijgen, passend bij de CIZ indicatie.  
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	Het zorgkantoor geeft aan dat eventuele wijzigingen van het inkoopbeleid bijvoorbeeld voortvloeiend uit de nog te publiceren beleidsregels, kenbaar worden gemaakt middels een nota van inlichtingen. Zorgaanbieder neemt aan dat vanaf het moment van publicatie hiervan zorgaanbieder 20 dagen de tijd heeft om bezwaar aan te tekenen en een eventueel kort geding te starten. Klopt dit? 
	Het zorgkantoor geeft aan dat eventuele wijzigingen van het inkoopbeleid bijvoorbeeld voortvloeiend uit de nog te publiceren beleidsregels, kenbaar worden gemaakt middels een nota van inlichtingen. Zorgaanbieder neemt aan dat vanaf het moment van publicatie hiervan zorgaanbieder 20 dagen de tijd heeft om bezwaar aan te tekenen en een eventueel kort geding te starten. Klopt dit? 

	Zoals opgenomen in het inkoopdocument sector GGZ Wlz (hoofdstuk 6, paragraaf 6.3), kunt u bezwaar maken dan wel een kort geding aanhangig maken tegen de publicatie van ieder document dat betrekking heeft op de inkoopprocedure (dus ook een Nota van Inlichtingen) binnen een termijn van 20 dagen na publicatie. 
	Zoals opgenomen in het inkoopdocument sector GGZ Wlz (hoofdstuk 6, paragraaf 6.3), kunt u bezwaar maken dan wel een kort geding aanhangig maken tegen de publicatie van ieder document dat betrekking heeft op de inkoopprocedure (dus ook een Nota van Inlichtingen) binnen een termijn van 20 dagen na publicatie. 
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	Het zorgkantoor geeft aan dat een tekort (al dan niet vanuit een andere regio) kan worden verrekend over alle partijen die een vergoeding ontvangen. Dit brengt veel onzekerheid met zich mee over de hoogte van de vergoeding voor een zorgaanbieder. Verwacht het zorgkantoor van deze mogelijkheid gebruik te moeten maken? Wanneer is over uitvoering van deze maatregel duidelijkheid? Wat is de maximale omvang van het risico voor een zorgaanbieder? 
	Het zorgkantoor geeft aan dat een tekort (al dan niet vanuit een andere regio) kan worden verrekend over alle partijen die een vergoeding ontvangen. Dit brengt veel onzekerheid met zich mee over de hoogte van de vergoeding voor een zorgaanbieder. Verwacht het zorgkantoor van deze mogelijkheid gebruik te moeten maken? Wanneer is over uitvoering van deze maatregel duidelijkheid? Wat is de maximale omvang van het risico voor een zorgaanbieder? 

	Op dit moment is nog niet bekend wat de contracteerruimte is voor 2021. Deze kan gedurende 2021 ook nog aangepast worden. Wat de contracteerruimte is en de uitnutting daarvan wordt gepubliceerd op onze website. Wanneer tekorten ontstaan zal het zorgkantoor in gesprek gaan met het ministerie van VWS 
	Op dit moment is nog niet bekend wat de contracteerruimte is voor 2021. Deze kan gedurende 2021 ook nog aangepast worden. Wat de contracteerruimte is en de uitnutting daarvan wordt gepubliceerd op onze website. Wanneer tekorten ontstaan zal het zorgkantoor in gesprek gaan met het ministerie van VWS 
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	Het blijft vreemd dat de zorgkantoren aangeven dat bij een te geringe contracteerruimte gemaakte productie niet vergoed zou kunnen worden. Immers de WLz is een voorziening die mensen met een indicatie recht geeft op zorg. het is daarmee een open eind financiering. Kan het zorgkantoor garanderen dat de zorg die geleverd is, altijd bekostigd wordt en dat bij een tekort aan contracteerruimte het zorgkantoor verantwoordelijk is voor een eventuele cliëntenstop?  
	Het blijft vreemd dat de zorgkantoren aangeven dat bij een te geringe contracteerruimte gemaakte productie niet vergoed zou kunnen worden. Immers de WLz is een voorziening die mensen met een indicatie recht geeft op zorg. het is daarmee een open eind financiering. Kan het zorgkantoor garanderen dat de zorg die geleverd is, altijd bekostigd wordt en dat bij een tekort aan contracteerruimte het zorgkantoor verantwoordelijk is voor een eventuele cliëntenstop?  

	In samenwerking met zorgaanbieders bewaken we het budget. We streven ernaar om persoonsvolgend in te kopen zodat knelpunten worden voorkomen. Een adequate bewaking en communicatie tussen zorgaanbieders en CZ zorgkantoor is hierbij van groot belang. Indien er tekorten dreigen te ontstaan in het macro budgettair kader, zullen wij een beroep doen op VWS en de NZa voor een toekenning van extra middelen. 
	In samenwerking met zorgaanbieders bewaken we het budget. We streven ernaar om persoonsvolgend in te kopen zodat knelpunten worden voorkomen. Een adequate bewaking en communicatie tussen zorgaanbieders en CZ zorgkantoor is hierbij van groot belang. Indien er tekorten dreigen te ontstaan in het macro budgettair kader, zullen wij een beroep doen op VWS en de NZa voor een toekenning van extra middelen. 
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	U geeft kort samengevat aan dat een tekort aan contracteerruimte in 2021 wordt verdeeld over de zorgaanbieders. Daarmee geeft u aan dat de zorgaanbieders gehouden zijn om de zorg te leveren zoals overeengekomen (die voldoet aan alle eisen, ook wat betreft innovatie) maar dat het tarief in de loop van het jaar verlaagd kan worden. Daarmee wordt alle risico van de contracteerruimte (waarop de zorgaanbieder geen enkele invloed heeft) bij de zorgaanbieder gelegd. A) Vindt u dat redelijk, zorgvuldig en transpara
	U geeft kort samengevat aan dat een tekort aan contracteerruimte in 2021 wordt verdeeld over de zorgaanbieders. Daarmee geeft u aan dat de zorgaanbieders gehouden zijn om de zorg te leveren zoals overeengekomen (die voldoet aan alle eisen, ook wat betreft innovatie) maar dat het tarief in de loop van het jaar verlaagd kan worden. Daarmee wordt alle risico van de contracteerruimte (waarop de zorgaanbieder geen enkele invloed heeft) bij de zorgaanbieder gelegd. A) Vindt u dat redelijk, zorgvuldig en transpara

	CZ zorgkantoor vindt het belangrijk om in gezamenlijkheid met aanbieders te zorgen voor kwalitatief goede zorg voor cliënten. Dit betekent dat wij continu in overleg met zorgaanbieders zijn over kansen en risico's. Indien u risico's ziet voor uw bedrijfsvoering, dan gaat uw zorginkoper hierover graag het gesprek met u aan.  
	CZ zorgkantoor vindt het belangrijk om in gezamenlijkheid met aanbieders te zorgen voor kwalitatief goede zorg voor cliënten. Dit betekent dat wij continu in overleg met zorgaanbieders zijn over kansen en risico's. Indien u risico's ziet voor uw bedrijfsvoering, dan gaat uw zorginkoper hierover graag het gesprek met u aan.  
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	De beleidsregels zijn nog niet bekend. Hoe worden deze concreet ingeweven in het verdere inkooptraject en de contracteerruimte? 
	De beleidsregels zijn nog niet bekend. Hoe worden deze concreet ingeweven in het verdere inkooptraject en de contracteerruimte? 

	Op het moment van de publicatie van het Inkoopkader zijn de NZa beleidsregels 2021 inderdaad nog niet bekend. Zodra de beleidsregels bekend zijn en dit aanleiding geeft tot aanpassing van het inkoopbeleid zullen wij dit via een Nadere Nota van Inlichtingen publiceren.  
	Op het moment van de publicatie van het Inkoopkader zijn de NZa beleidsregels 2021 inderdaad nog niet bekend. Zodra de beleidsregels bekend zijn en dit aanleiding geeft tot aanpassing van het inkoopbeleid zullen wij dit via een Nadere Nota van Inlichtingen publiceren.  
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	Wij zijn een bestaande maar voor CZ een nieuwe aanbieder. Ontvangen wij een overeenkomst voor 2021-2023 of een eenjarige overeenkomst? 
	Wij zijn een bestaande maar voor CZ een nieuwe aanbieder. Ontvangen wij een overeenkomst voor 2021-2023 of een eenjarige overeenkomst? 

	Een zorgaanbieder die nieuw is voor het zorgkantoor waar ingeschreven wordt, maar op het moment van inschrijven al wel een overeenkomst heeft met tenminste één ander zorgkantoor voor minimaal het hele kalenderjaar 2020, waarbij hij ten minste vanaf 1-1-2020 ook daadwerkelijk zorgkosten declareert.   
	Een zorgaanbieder die nieuw is voor het zorgkantoor waar ingeschreven wordt, maar op het moment van inschrijven al wel een overeenkomst heeft met tenminste één ander zorgkantoor voor minimaal het hele kalenderjaar 2020, waarbij hij ten minste vanaf 1-1-2020 ook daadwerkelijk zorgkosten declareert.   
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	Bestaande zorgaanbieders kunnen in aanmerking komen voor een overeenkomst van 3 jaar waarbij tarief, volume en de overeenkomst zelf jaarlijks worden vastgesteld. Betekent dit dat de zorgaanbieder de mogelijkheid heeft de overeenkomst op te zeggen na 2021 als zij zich niet kan vinden in de aangepaste voorwaarden? Is het 
	Bestaande zorgaanbieders kunnen in aanmerking komen voor een overeenkomst van 3 jaar waarbij tarief, volume en de overeenkomst zelf jaarlijks worden vastgesteld. Betekent dit dat de zorgaanbieder de mogelijkheid heeft de overeenkomst op te zeggen na 2021 als zij zich niet kan vinden in de aangepaste voorwaarden? Is het 

	Bestaande zorgaanbieders kunnen in aanmerking komen voor een overeenkomst van 3 jaar waarbij tarief, volume en de overeenkomst zelf jaarlijks worden vastgesteld. Met uw inschrijving en het ondertekenen van de bestuursverklaring stemt u in met het geschetste perspectief voor de zorginkoop voor de komende drie jaar. Voor de jaren 2022 en 2023 publiceren we een geactualiseerd beleid met daarin ook het basistariefpercentage en de mogelijke maatwerkafspraken voor het 
	Bestaande zorgaanbieders kunnen in aanmerking komen voor een overeenkomst van 3 jaar waarbij tarief, volume en de overeenkomst zelf jaarlijks worden vastgesteld. Met uw inschrijving en het ondertekenen van de bestuursverklaring stemt u in met het geschetste perspectief voor de zorginkoop voor de komende drie jaar. Voor de jaren 2022 en 2023 publiceren we een geactualiseerd beleid met daarin ook het basistariefpercentage en de mogelijke maatwerkafspraken voor het 
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	op dat moment voor zorgaanbieder mogelijk om bezwaar in te stellen en eventuele andere gerechtelijke procedures? 
	op dat moment voor zorgaanbieder mogelijk om bezwaar in te stellen en eventuele andere gerechtelijke procedures? 

	betreffende jaar. Dit doen wij zoals altijd uiterlijk 1 juni van het jaar voorafgaand aan de ingangsdatum van het beleid. Zoals gebruikelijk vragen wij u te zijner tijd om instemming met het geformuleerde beleid voor de contractering Wlz en met de voorwaarden van de overeenkomst Wlz van het betreffende jaar. Op dat moment kunt u ook bezwaar maken tegen de gepubliceerde aanvullingen. 
	betreffende jaar. Dit doen wij zoals altijd uiterlijk 1 juni van het jaar voorafgaand aan de ingangsdatum van het beleid. Zoals gebruikelijk vragen wij u te zijner tijd om instemming met het geformuleerde beleid voor de contractering Wlz en met de voorwaarden van de overeenkomst Wlz van het betreffende jaar. Op dat moment kunt u ook bezwaar maken tegen de gepubliceerde aanvullingen. 
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	Op pagina 13 staat vermeld op welke wijze zorgkantoor de plannen beoordeelt, maar een toelichting op de monitoring m.b.t. de uitvoering en de resultaten ontbreekt. Evenzo of en zo ja, welke consequenties er worden toegepast bij niet of onvoldoende behaalde resultaten. Dit geeft zorgaanbieder gedurende het overgangsjaar 2021 geen zekerheid over de houdbaarheid van de tariefopslag van 2%. 
	Op pagina 13 staat vermeld op welke wijze zorgkantoor de plannen beoordeelt, maar een toelichting op de monitoring m.b.t. de uitvoering en de resultaten ontbreekt. Evenzo of en zo ja, welke consequenties er worden toegepast bij niet of onvoldoende behaalde resultaten. Dit geeft zorgaanbieder gedurende het overgangsjaar 2021 geen zekerheid over de houdbaarheid van de tariefopslag van 2%. 
	Kan zorgkantoor aangeven of de plannen over meerdere jaren mogen/dienen te lopen en of de instellingen dan gelegenheid krijgen om de plannen jaarlijks bij te stellen? 

	Het jaar 2021 is een overgangsjaar. De plannen zullen wel inhoudelijk worden besproken, maar er zijn geen toetsingscriteria om de plannen inhoudelijk te beoordelen. Wij zullen alleen beoordelen of de investeringen die nodig zijn voor de ontwikkeling of de uitvoering van het plan bijdragen aan de verbetering van de zorg en of deze investeringen worden gedaan het jaar 2021. De plannen mogen meerdere jaren omvatten en kunnen worden bijgesteld. De tariefopslag is echter alleen voor het jaar 2021 van toepassing.
	Het jaar 2021 is een overgangsjaar. De plannen zullen wel inhoudelijk worden besproken, maar er zijn geen toetsingscriteria om de plannen inhoudelijk te beoordelen. Wij zullen alleen beoordelen of de investeringen die nodig zijn voor de ontwikkeling of de uitvoering van het plan bijdragen aan de verbetering van de zorg en of deze investeringen worden gedaan het jaar 2021. De plannen mogen meerdere jaren omvatten en kunnen worden bijgesteld. De tariefopslag is echter alleen voor het jaar 2021 van toepassing.
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	Op pagina 13 staat vermeld op welke wijze zorgkantoor de plannen beoordeelt, maar een toelichting op de monitoring m.b.t. de uitvoering en de resultaten ontbreekt. Evenzo of en zo ja, welke consequenties er worden toegepast bij niet of onvoldoende behaalde resultaten. Dit geeft zorgaanbieder gedurende het overgangsjaar 2021 geen zekerheid over de houdbaarheid van de tariefopslag van 2%. 
	Op pagina 13 staat vermeld op welke wijze zorgkantoor de plannen beoordeelt, maar een toelichting op de monitoring m.b.t. de uitvoering en de resultaten ontbreekt. Evenzo of en zo ja, welke consequenties er worden toegepast bij niet of onvoldoende behaalde resultaten. Dit geeft zorgaanbieder gedurende het overgangsjaar 2021 geen zekerheid over de houdbaarheid van de tariefopslag van 2%. 
	Kan zorgkantoor aangeven wat zorgkantoor bedoeld met op hoofdlijnen beoordelen? 

	Uw zorginkoper gaat met u het gesprek aan over de evaluatie van de plannen. Uit deze evaluatie moet duidelijk worden of de plannen inderdaad zo zijn uitgevoerd als vooraf bedacht, of dat er gedurende het jaar zaken zijn bijgeschaafd en waarom. Dit is een traject dat op hoofdlijnen geëvalueerd wordt waarbij het schetsen van een algemeen beeld voldoende inzicht moet bieden. Uw zorginkoper gaat graag met u het gesprek aan indien u hier afspraken over wilt maken.  
	Uw zorginkoper gaat met u het gesprek aan over de evaluatie van de plannen. Uit deze evaluatie moet duidelijk worden of de plannen inderdaad zo zijn uitgevoerd als vooraf bedacht, of dat er gedurende het jaar zaken zijn bijgeschaafd en waarom. Dit is een traject dat op hoofdlijnen geëvalueerd wordt waarbij het schetsen van een algemeen beeld voldoende inzicht moet bieden. Uw zorginkoper gaat graag met u het gesprek aan indien u hier afspraken over wilt maken.  
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	Zorgkantoor geeft aan dat de tariefopslag van 2% voorlopig wordt meegenomen in het tarief 2021. Voorlopig kan betekenen dat later alsnog terugvordering kan plaatsvinden, terwijl op basis van dit hogere tarief is gedeclareerd en betaald. Bovendien zal een (groot) deel van de extra middelen zijn ingezet om uitwerking te kunnen geven aan het plan met de twee kernelementen. Hiermee loopt de zorgaanbieder een substantieel financieel risico. Dit vinden wij onaanvaardbaar in 
	Zorgkantoor geeft aan dat de tariefopslag van 2% voorlopig wordt meegenomen in het tarief 2021. Voorlopig kan betekenen dat later alsnog terugvordering kan plaatsvinden, terwijl op basis van dit hogere tarief is gedeclareerd en betaald. Bovendien zal een (groot) deel van de extra middelen zijn ingezet om uitwerking te kunnen geven aan het plan met de twee kernelementen. Hiermee loopt de zorgaanbieder een substantieel financieel risico. Dit vinden wij onaanvaardbaar in 

	Het jaar 2021 is een overgangsjaar. De plannen zullen wel inhoudelijk worden besproken, maar er zijn geen toetsingscriteria om de plannen inhoudelijk te beoordelen. Wij zullen alleen beoordelen of de investeringen die nodig zijn voor de ontwikkeling of de uitvoering van het plan bijdragen aan de verbetering van de zorg en of deze investeringen worden gedaan het jaar 2021. 
	Het jaar 2021 is een overgangsjaar. De plannen zullen wel inhoudelijk worden besproken, maar er zijn geen toetsingscriteria om de plannen inhoudelijk te beoordelen. Wij zullen alleen beoordelen of de investeringen die nodig zijn voor de ontwikkeling of de uitvoering van het plan bijdragen aan de verbetering van de zorg en of deze investeringen worden gedaan het jaar 2021. 
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	CZ kiest voor de kernelementen passende zorg en innovatie. In paragraaf 4.3 is dit nader omschreven. Telkens wordt gesproken over en/of.  
	CZ kiest voor de kernelementen passende zorg en innovatie. In paragraaf 4.3 is dit nader omschreven. Telkens wordt gesproken over en/of.  

	Het staat de zorgaanbieders vrij om voor één van de kernelementen te kiezen, dan wel beide. Voor 2021 voldoet een GGZ aanbieder dus wanneer er wordt gekozen voor slechts één van de twee kernelementen.  
	Het staat de zorgaanbieders vrij om voor één van de kernelementen te kiezen, dan wel beide. Voor 2021 voldoet een GGZ aanbieder dus wanneer er wordt gekozen voor slechts één van de twee kernelementen.  
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	2021 is een overgangsjaar waarin een beknopt plan moet worden ingediend wat ook uit mag gaan van lopende ontwikkelingen. Wat bedoelt CZ in deze context dan met dat de inzet van middelen passend moet zijn bij de tariefopslag van 2%? Hoe beoordeelt CZ dit?  
	2021 is een overgangsjaar waarin een beknopt plan moet worden ingediend wat ook uit mag gaan van lopende ontwikkelingen. Wat bedoelt CZ in deze context dan met dat de inzet van middelen passend moet zijn bij de tariefopslag van 2%? Hoe beoordeelt CZ dit?  

	Een plan dat proportioneel is aan de 2% opslag die de aanbieder hiervoor ontvangt.  
	Een plan dat proportioneel is aan de 2% opslag die de aanbieder hiervoor ontvangt.  


	4. Uitwerking zorginkoopbeleid 2021 
	4. Uitwerking zorginkoopbeleid 2021 
	4. Uitwerking zorginkoopbeleid 2021 

	4.3  
	4.3  

	Komt er een format voor de plannen of zijn deze vormvrij? 
	Komt er een format voor de plannen of zijn deze vormvrij? 

	In de Nota van Inlichtingen is een format opgenomen dat u kunt gebruiken.  
	In de Nota van Inlichtingen is een format opgenomen dat u kunt gebruiken.  
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	Kan CZ ervoor kiezen om de opslag niet of deels toe te kennen op basis van het ingediende plan? Op basis waarvan besluit CZ hiertoe? 
	Kan CZ ervoor kiezen om de opslag niet of deels toe te kennen op basis van het ingediende plan? Op basis waarvan besluit CZ hiertoe? 

	CZ kan er voor kiezen om de opslag niet toe te kennen indien het plan niet wordt uitgevoerd. Indien plannen worden bijgesteld is het zaak dat u hierover tijdig in overleg gaat met uw zorginkoper.   
	CZ kan er voor kiezen om de opslag niet toe te kennen indien het plan niet wordt uitgevoerd. Indien plannen worden bijgesteld is het zaak dat u hierover tijdig in overleg gaat met uw zorginkoper.   
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	Zorgaanbieder neemt aan dat de toegekende opslag niet ingetrokken kan worden door CZ op het moment dat zorgaanbieder zich aantoonbaar inspant voor de realisatie van de plannen. Klopt dit? 
	Zorgaanbieder neemt aan dat de toegekende opslag niet ingetrokken kan worden door CZ op het moment dat zorgaanbieder zich aantoonbaar inspant voor de realisatie van de plannen. Klopt dit? 

	Indien de plannen niet volledig uitgevoerd zijn zoals voorafgaand afgesproken zal uw zorginkoper het gesprek met u aangaan over de reden en de inspanning die u geleverd heeft. U zult dan in overleg een besluit nemen over de opslag.  
	Indien de plannen niet volledig uitgevoerd zijn zoals voorafgaand afgesproken zal uw zorginkoper het gesprek met u aangaan over de reden en de inspanning die u geleverd heeft. U zult dan in overleg een besluit nemen over de opslag.  
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	Zorgaanbieder is van mening dat met 94% van het Nza-tarief, al dan niet met opslag, het niet mogelijk is om tegen kostendekkende tarieven passende zorg conform wet- en regelgeving en kwaliteitsuitgangspunten te leveren. Is het zorgkantoor bereid met zorgaanbieder een maatwerkafspraak te maken over de hoogte van het tarief? Zo ja, hoe verloopt dit proces. Zo nee, waarom niet? 
	Zorgaanbieder is van mening dat met 94% van het Nza-tarief, al dan niet met opslag, het niet mogelijk is om tegen kostendekkende tarieven passende zorg conform wet- en regelgeving en kwaliteitsuitgangspunten te leveren. Is het zorgkantoor bereid met zorgaanbieder een maatwerkafspraak te maken over de hoogte van het tarief? Zo ja, hoe verloopt dit proces. Zo nee, waarom niet? 

	Wij zijn ervan overtuigd dat de hoogte van basistarief recht doet aan wat passend is binnen de markt. Voor dat tarief verwachten wij dan ook dat u de (kwaliteit van) zorg aan onze klanten moet kunnen waarborgen.  
	Wij zijn ervan overtuigd dat de hoogte van basistarief recht doet aan wat passend is binnen de markt. Voor dat tarief verwachten wij dan ook dat u de (kwaliteit van) zorg aan onze klanten moet kunnen waarborgen.  
	Het is aan aanbieders om te beoordelen of zij bereid zijn op basis van het landelijk inkoopkader, de regionale inkoopdocumenten en de Nota van Inlichtingen hun inschrijving in te dienen.  
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	Op pagina 13 staat vermeld op welke wijze zorgkantoor de plannen beoordeelt, maar een toelichting op de monitoring m.b.t. de uitvoering en de resultaten ontbreekt. Evenzo of en zo ja, welke consequenties er worden toegepast bij niet of onvoldoende behaalde resultaten. Dit geeft zorgaanbieder gedurende het overgangsjaar 2021 geen zekerheid over de houdbaarheid van de tariefopslag van 2%. 
	Op pagina 13 staat vermeld op welke wijze zorgkantoor de plannen beoordeelt, maar een toelichting op de monitoring m.b.t. de uitvoering en de resultaten ontbreekt. Evenzo of en zo ja, welke consequenties er worden toegepast bij niet of onvoldoende behaalde resultaten. Dit geeft zorgaanbieder gedurende het overgangsjaar 2021 geen zekerheid over de houdbaarheid van de tariefopslag van 2%. 
	Kan zorgkantoor een toelichting geven op de wijze van rapporteren door zorgaanbieders en beoordeling door zorgkantoor van de behaalde resultaten n.a.v. de uitvoering van de plannen? 

	Uw zorginkoper zal ter voorbereiding op 2021 en gedurende 2021 afspraken met u maken over de monitoring en haalbaarheid van de plannen.   
	Uw zorginkoper zal ter voorbereiding op 2021 en gedurende 2021 afspraken met u maken over de monitoring en haalbaarheid van de plannen.   
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	Wat moeten we onder deze paragraaf verstaan. Wij gaan ervan uit dat het mogelijk is om met de zorgkantoren afwijkende afspraken over tariefpercentages te maken indien nodig en gaan ervan uit dat dit ook om een verhoging van de tariefpercentages gaat. Is dit correct?  
	Wat moeten we onder deze paragraaf verstaan. Wij gaan ervan uit dat het mogelijk is om met de zorgkantoren afwijkende afspraken over tariefpercentages te maken indien nodig en gaan ervan uit dat dit ook om een verhoging van de tariefpercentages gaat. Is dit correct?  

	Dit is incorrect. Wij hanteren een basistarief van 94%, met mogelijkheid voor een opslag van 2% bij goedkeuring van plannen omtrent kernelementen. Dit is voor alle aanbieders gelijk.  
	Dit is incorrect. Wij hanteren een basistarief van 94%, met mogelijkheid voor een opslag van 2% bij goedkeuring van plannen omtrent kernelementen. Dit is voor alle aanbieders gelijk.  
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	De zin over vastgoed is bijzonder vaag. In navolging van het ZN document vragen wij ons af wat CZ hiermee beoogt. Graag horen we van u met welk expliciet doel deze gesprekken gevoerd worden?  
	De zin over vastgoed is bijzonder vaag. In navolging van het ZN document vragen wij ons af wat CZ hiermee beoogt. Graag horen we van u met welk expliciet doel deze gesprekken gevoerd worden?  

	Het doel van de gesprekken is een duurzame visie te ontwikkelen op gebied van vastgoed binnen de zorg. De gesprekken zullen in dialoog gevoerd worden, waarbij in gezamenlijkheid de onderwerpen bepaald worden. CZ Zorgkantoor wil informatie uit deze gesprekken, net zoals de gesprekken op gebied van kwaliteit van zorg en innovatie, gebruiken om te leren en verbeteren. Uw zorginkoper gaat het gesprek met u aan over de inhoud. 
	Het doel van de gesprekken is een duurzame visie te ontwikkelen op gebied van vastgoed binnen de zorg. De gesprekken zullen in dialoog gevoerd worden, waarbij in gezamenlijkheid de onderwerpen bepaald worden. CZ Zorgkantoor wil informatie uit deze gesprekken, net zoals de gesprekken op gebied van kwaliteit van zorg en innovatie, gebruiken om te leren en verbeteren. Uw zorginkoper gaat het gesprek met u aan over de inhoud. 
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	Op welke wijze wordt door het zorgkantoor getoetst op realisatie van de plannen? 
	Op welke wijze wordt door het zorgkantoor getoetst op realisatie van de plannen? 

	Uw zorginkoper gaat met u het gesprek aan over de evaluatie van de plannen. Uit deze evaluatie moet duidelijk worden of de plannen inderdaad zo zijn uitgevoerd als vooraf bedacht, of dat er gedurende het jaar zaken zijn bijgeschaafd en waarom. Dit is een traject dat op hoofdlijnen geëvalueerd wordt waarbij het schetsen van een algemeen beeld voldoende inzicht moet bieden. Uw zorginkoper gaat graag met u het gesprek aan indien u hier afspraken over wilt maken.  
	Uw zorginkoper gaat met u het gesprek aan over de evaluatie van de plannen. Uit deze evaluatie moet duidelijk worden of de plannen inderdaad zo zijn uitgevoerd als vooraf bedacht, of dat er gedurende het jaar zaken zijn bijgeschaafd en waarom. Dit is een traject dat op hoofdlijnen geëvalueerd wordt waarbij het schetsen van een algemeen beeld voldoende inzicht moet bieden. Uw zorginkoper gaat graag met u het gesprek aan indien u hier afspraken over wilt maken.  
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	Zorgaanbieder neemt aan dat zeker gezien sprake is van een overgangsjaar de toetsing van de plannen licht is en aanbieder en CZ met elkaar in overleg kunnen treden over de uitkomst van de toetsing en eventueel tot bijstelling kunnen komen voordat CZ besluit de opslag niet of deels toe te kennen. Klopt dit? 
	Zorgaanbieder neemt aan dat zeker gezien sprake is van een overgangsjaar de toetsing van de plannen licht is en aanbieder en CZ met elkaar in overleg kunnen treden over de uitkomst van de toetsing en eventueel tot bijstelling kunnen komen voordat CZ besluit de opslag niet of deels toe te kennen. Klopt dit? 

	Dat klopt. 
	Dat klopt. 
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	Wij zijn een reeds gecontracteerde CZ Wlz aanbieder, momenteel sector V&V. Van onze huidige WMO Beschermd Wonen cliënten krijgt een groot deel een Wlz GGZ indicatie. Deze cliënten zijn niet vertegenwoordigd in de productieafspraak 2020. Conform hetgeen beschreven is onder 4.4 zouden deze buiten de initiële afspraak vallen, terwijl we nu al weten dat ze per 1-1-2021 onderdeel zullen zijn van de Wlz. Hoe kunnen wij realiseren dat ook deze cliënten vanaf 1-1-2021 in de initiële afspraak vallen. 
	Wij zijn een reeds gecontracteerde CZ Wlz aanbieder, momenteel sector V&V. Van onze huidige WMO Beschermd Wonen cliënten krijgt een groot deel een Wlz GGZ indicatie. Deze cliënten zijn niet vertegenwoordigd in de productieafspraak 2020. Conform hetgeen beschreven is onder 4.4 zouden deze buiten de initiële afspraak vallen, terwijl we nu al weten dat ze per 1-1-2021 onderdeel zullen zijn van de Wlz. Hoe kunnen wij realiseren dat ook deze cliënten vanaf 1-1-2021 in de initiële afspraak vallen. 

	Bij de budgetafspraak 2021 per medio november 2020 wordt het budget dat nodig is om de GGZ-W cliënten te financieren nog niet meegenomen in de productieafspraak. De onderliggende reden is dat de spreiding van het aantal cliënten over de aanbieders nog niet goed in beeld is. We hebben een goede hoop dat we in december een beter beeld hebben t.a.v. de GGZ-W instroom per aanbieder. De intentie van het Zorgkantoor is om uiterlijk medio januari 2021 een afspraak te maken met de zorg in natura aanbieders. Met dit
	Bij de budgetafspraak 2021 per medio november 2020 wordt het budget dat nodig is om de GGZ-W cliënten te financieren nog niet meegenomen in de productieafspraak. De onderliggende reden is dat de spreiding van het aantal cliënten over de aanbieders nog niet goed in beeld is. We hebben een goede hoop dat we in december een beter beeld hebben t.a.v. de GGZ-W instroom per aanbieder. De intentie van het Zorgkantoor is om uiterlijk medio januari 2021 een afspraak te maken met de zorg in natura aanbieders. Met dit
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	De Wlz GGZ kent ZZP's inclusief en exclusief dagbesteding. Het CIZ geeft geen indicaties dagbesteding af. Hoe wordt de dagbesteding ingekocht en de hoeveelheden bepaald? 
	De Wlz GGZ kent ZZP's inclusief en exclusief dagbesteding. Het CIZ geeft geen indicaties dagbesteding af. Hoe wordt de dagbesteding ingekocht en de hoeveelheden bepaald? 

	Dit moet blijken uit de omschrijving van de NZa beleidsregels. Deze zijn op dit moment nog niet gepubliceerd. Indien er nog steeds onduidelijkheid voor u is nadat de beleidsregels zijn gepubliceerd, kunt u contact opnemen met uw zorginkoper.  
	Dit moet blijken uit de omschrijving van de NZa beleidsregels. Deze zijn op dit moment nog niet gepubliceerd. Indien er nog steeds onduidelijkheid voor u is nadat de beleidsregels zijn gepubliceerd, kunt u contact opnemen met uw zorginkoper.  
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	CZ geeft aan in 2021 te willen starten met een volume afspraak die 95% van de herschikte gerealiseerde productie van juni 2020 bedraagt. Dit is volstrekt onvoldoende in een jaar waarin 1. de indicaties voor cliënten grotendeels pas in de tweede helft van het jaar worden afgegeven en 2. er ook in 2021 extra instroom in de WLZ zal plaatsvinden. we vragen CZ ofwel een hogere (en reëel) volume afspraak te maken danwel een garantie te geven dat eventuele overproductie (op de afspraak) altijd gefinancierd gaat wo
	CZ geeft aan in 2021 te willen starten met een volume afspraak die 95% van de herschikte gerealiseerde productie van juni 2020 bedraagt. Dit is volstrekt onvoldoende in een jaar waarin 1. de indicaties voor cliënten grotendeels pas in de tweede helft van het jaar worden afgegeven en 2. er ook in 2021 extra instroom in de WLZ zal plaatsvinden. we vragen CZ ofwel een hogere (en reëel) volume afspraak te maken danwel een garantie te geven dat eventuele overproductie (op de afspraak) altijd gefinancierd gaat wo

	In samenwerking met zorgaanbieders bewaken we het budget. We streven ernaar om persoonsvolgend in te kopen zodat knelpunten worden voorkomen. Een adequate bewaking en communicatie tussen zorgaanbieders en CZ zorgkantoor is hierbij van groot belang. Indien er tekorten dreigen te ontstaan in het macrobudgettair kader, zullen wij een beroep doen op VWS en de NZa voor een toekenning van extra middelen.  
	In samenwerking met zorgaanbieders bewaken we het budget. We streven ernaar om persoonsvolgend in te kopen zodat knelpunten worden voorkomen. Een adequate bewaking en communicatie tussen zorgaanbieders en CZ zorgkantoor is hierbij van groot belang. Indien er tekorten dreigen te ontstaan in het macrobudgettair kader, zullen wij een beroep doen op VWS en de NZa voor een toekenning van extra middelen.  
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	De initiële afspraak 2021 wordt gebaseerd op de realisatie van 2020.  
	De initiële afspraak 2021 wordt gebaseerd op de realisatie van 2020.  
	Dit klinkt logisch voor grondslag psychiatrie WLZ-B. Echter niet voor WLZ-Wonen met grondslag psychiatrie 
	Kan toelichting worden gegeven waarom dit passend wordt verondersteld voor bestaande aanbieders, daar waar de grondslag psychiatrie nu nog niet van toepassing is en er dus een extra 

	Bij de budgetafspraak 2021 per medio november 2020 wordt het budget dat nodig is om de GGZ-W cliënten te financieren nog niet meegenomen in de productieafspraak. De onderliggende reden is dat de spreiding van het aantal cliënten over de aanbieders nog niet goed in beeld is. We hebben een goede hoop dat we in december een beter beeld hebben t.a.v. de GGZ-W instroom per aanbieder. De intentie van het Zorgkantoor is om uiterlijk medio januari 2021 een afspraak te maken met de zorg in natura aanbieders. Met dit
	Bij de budgetafspraak 2021 per medio november 2020 wordt het budget dat nodig is om de GGZ-W cliënten te financieren nog niet meegenomen in de productieafspraak. De onderliggende reden is dat de spreiding van het aantal cliënten over de aanbieders nog niet goed in beeld is. We hebben een goede hoop dat we in december een beter beeld hebben t.a.v. de GGZ-W instroom per aanbieder. De intentie van het Zorgkantoor is om uiterlijk medio januari 2021 een afspraak te maken met de zorg in natura aanbieders. Met dit
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	aanbod van WLZ-instroom is te verwachten per 2021? 
	aanbod van WLZ-instroom is te verwachten per 2021? 
	Bent u het eens dat ook al is er sprake van cliëntvolgende budgetten, die maandelijks bijgesteld worden, er zo altijd een 'achterstand' op de bekostiging van ten minste een maand is? 

	van ingediende declaraties. Beide zijn met in achtneming van de beschikbare contracteerruimte. Indien er gekozen wordt voor cliëntvolgende bekostiging, dan dient dat te gebeuren op basis van declaraties. Deze dienen dus eerst binnen te zijn, alvorens wij over kunnen gaan tot herschikken.  
	van ingediende declaraties. Beide zijn met in achtneming van de beschikbare contracteerruimte. Indien er gekozen wordt voor cliëntvolgende bekostiging, dan dient dat te gebeuren op basis van declaraties. Deze dienen dus eerst binnen te zijn, alvorens wij over kunnen gaan tot herschikken.  
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	Vraag: Uit paragraaf 4.3 vloeit voort dat het maximum tarief kan stijgen van 94% naar 96% van de kostprijs als er een onderbouwd plan (dat gaat over innovatie) is waaruit blijkt dat de inzet en middelen om dat plan uit te voeren past bij de 2% tariefopslag. Uit paragraaf 4.4 blijkt vervolgens dat dit tarief wordt verlaagd naar 95% van de kostprijs. A) Betekent dit dan ook dat het plan dat past bij de 2% maar voor de helft uitgevoerd hoeft te worden? B) vindt u deze systematiek redelijk, transparant en zorgv
	Vraag: Uit paragraaf 4.3 vloeit voort dat het maximum tarief kan stijgen van 94% naar 96% van de kostprijs als er een onderbouwd plan (dat gaat over innovatie) is waaruit blijkt dat de inzet en middelen om dat plan uit te voeren past bij de 2% tariefopslag. Uit paragraaf 4.4 blijkt vervolgens dat dit tarief wordt verlaagd naar 95% van de kostprijs. A) Betekent dit dan ook dat het plan dat past bij de 2% maar voor de helft uitgevoerd hoeft te worden? B) vindt u deze systematiek redelijk, transparant en zorgv

	Deze vraag bevat een aantal verkeerde aannames. Het maximumtarief dat is vastgesteld door de NZa is niet de kostprijs. De NZa publiceert maximum tarieven. Dit betekent dat zorgkantoren de mogelijkheid hebben om lagere tarieven af te spreken, zorgkantoren hebben die vrijheid overigens ook.  En dat is ook nodig, om binnen de (door de NZa vastgestelde en daardoor begrensde) contracteerruimte zoveel mogelijk klanten die een beroep doen op Wlz-zorg te kunnen helpen. Ten tweede mag er gekozen worden tussen één of
	Deze vraag bevat een aantal verkeerde aannames. Het maximumtarief dat is vastgesteld door de NZa is niet de kostprijs. De NZa publiceert maximum tarieven. Dit betekent dat zorgkantoren de mogelijkheid hebben om lagere tarieven af te spreken, zorgkantoren hebben die vrijheid overigens ook.  En dat is ook nodig, om binnen de (door de NZa vastgestelde en daardoor begrensde) contracteerruimte zoveel mogelijk klanten die een beroep doen op Wlz-zorg te kunnen helpen. Ten tweede mag er gekozen worden tussen één of
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	Uit de tekst is niet op te maken dat er vanwege de nieuwe instroom van GGZ patiënten in de WLZ een budget zal worden toegevoegd aan de bestaande afspraken. Mogelijk wordt dit bedoeld met de zin:' 5) effecten als gevolg van overheidsmaatregelen'. Is dat correct? 
	Uit de tekst is niet op te maken dat er vanwege de nieuwe instroom van GGZ patiënten in de WLZ een budget zal worden toegevoegd aan de bestaande afspraken. Mogelijk wordt dit bedoeld met de zin:' 5) effecten als gevolg van overheidsmaatregelen'. Is dat correct? 

	Bij de budgetafspraak 2021 per medio november 2020 wordt het budget dat nodig is om de GGZ-W cliënten te financieren nog niet meegenomen in de productieafspraak. De onderliggende reden is dat de spreiding van het aantal cliënten over de aanbieders nog niet goed in beeld is. We hebben een goede hoop dat we in december een beter beeld hebben t.a.v. de GGZ-W instroom per aanbieder. De intentie van het Zorgkantoor is om uiterlijk medio januari 2021 een afspraak te maken met de zorg in natura aanbieders. Met dit
	Bij de budgetafspraak 2021 per medio november 2020 wordt het budget dat nodig is om de GGZ-W cliënten te financieren nog niet meegenomen in de productieafspraak. De onderliggende reden is dat de spreiding van het aantal cliënten over de aanbieders nog niet goed in beeld is. We hebben een goede hoop dat we in december een beter beeld hebben t.a.v. de GGZ-W instroom per aanbieder. De intentie van het Zorgkantoor is om uiterlijk medio januari 2021 een afspraak te maken met de zorg in natura aanbieders. Met dit
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	Wat wordt bedoeld met de laatste woorden eerste alinea: 'niet het omzetniveau dat we indienen bij de NZa'?  
	Wat wordt bedoeld met de laatste woorden eerste alinea: 'niet het omzetniveau dat we indienen bij de NZa'?  

	Het omzetniveau is de afspraak die via het herschikkings- en budgetformulier wordt ingediend op het NZa-portaal. Als in de tekst wordt gesproken over de productieafspraak wordt daarmee de afspraak bedoeld zoals die maandelijks wordt gecommuniceerd in de pdf die het zorgkantoor naar de zorgaanbieder stuurt. Die kan afwijken van het omzetniveau zoals die wordt vastgelegd in het herschikkings- en budgetformulier. 
	Het omzetniveau is de afspraak die via het herschikkings- en budgetformulier wordt ingediend op het NZa-portaal. Als in de tekst wordt gesproken over de productieafspraak wordt daarmee de afspraak bedoeld zoals die maandelijks wordt gecommuniceerd in de pdf die het zorgkantoor naar de zorgaanbieder stuurt. Die kan afwijken van het omzetniveau zoals die wordt vastgelegd in het herschikkings- en budgetformulier. 
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	Even onduidelijk is op dezelfde bladzijde 14 laatste paragraaf de zin: 'Het vastgestelde budget op basis van de laatst gemaakte productieafspraak is het maximumbedrag voor vergoeding van de geleverde zorg'. Wat vraagt het zorgkantoor van de zorgaanbieder als er meer patiënten een beroep doen op zorg dan dit budget toelaat? 
	Even onduidelijk is op dezelfde bladzijde 14 laatste paragraaf de zin: 'Het vastgestelde budget op basis van de laatst gemaakte productieafspraak is het maximumbedrag voor vergoeding van de geleverde zorg'. Wat vraagt het zorgkantoor van de zorgaanbieder als er meer patiënten een beroep doen op zorg dan dit budget toelaat? 

	Het zorgkantoor vraagt de zorgaanbieder in verband met de zorgplicht de zorg te leveren. Het zorgkantoor zal in de herschikking beoordelen of de extra productie gefinancierd kan worden binnen de beschikbare contracteerruimte.  
	Het zorgkantoor vraagt de zorgaanbieder in verband met de zorgplicht de zorg te leveren. Het zorgkantoor zal in de herschikking beoordelen of de extra productie gefinancierd kan worden binnen de beschikbare contracteerruimte.  
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	Het voor te stellen productievolume bedraagt 95% van de herschikte productieafspraak 2020. Waarom is gekozen voor 95%? 
	Het voor te stellen productievolume bedraagt 95% van de herschikte productieafspraak 2020. Waarom is gekozen voor 95%? 

	CZ zorgkantoor houdt een deel van de middelen beschikbaar om de keuze van de cliënt te volgen en om knelpunten in 2021 op te lossen. De eerste vier maanden zijn er nog geen (volledige) declaratiegegevens op basis waarvan de initiële afspraak herschikt kan worden. Na april wordt gekeken hoe en waar de beschikbare middelen het beste ingezet kunnen worden. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen wordt de eerste vier maanden wel op 100% bevoorschot. 
	CZ zorgkantoor houdt een deel van de middelen beschikbaar om de keuze van de cliënt te volgen en om knelpunten in 2021 op te lossen. De eerste vier maanden zijn er nog geen (volledige) declaratiegegevens op basis waarvan de initiële afspraak herschikt kan worden. Na april wordt gekeken hoe en waar de beschikbare middelen het beste ingezet kunnen worden. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen wordt de eerste vier maanden wel op 100% bevoorschot. 
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	Ook de volgende vraag die we o.b.v. het ZN stuk hebben gesteld, willen we CZ voorleggen: Zorgkantoren willen aanbieders die bijdragen aan het op langere termijn betaalbaar en toegankelijk houden van de Wlz extra stimuleren. We vinden het niet stimulerend dat de zorgkantoren het tarief eerst uitkleden naar een tarief dat de basiszorg niet mogelijk maakt om daarna te zeggen dat je een variabel percentage kunt verdienen door extra in te zetten op duurzame zorg. Kan het zorgkantoor uitleggen waaruit het extra s
	Ook de volgende vraag die we o.b.v. het ZN stuk hebben gesteld, willen we CZ voorleggen: Zorgkantoren willen aanbieders die bijdragen aan het op langere termijn betaalbaar en toegankelijk houden van de Wlz extra stimuleren. We vinden het niet stimulerend dat de zorgkantoren het tarief eerst uitkleden naar een tarief dat de basiszorg niet mogelijk maakt om daarna te zeggen dat je een variabel percentage kunt verdienen door extra in te zetten op duurzame zorg. Kan het zorgkantoor uitleggen waaruit het extra s

	Met dit inkoopkader willen zorgkantoren een bijdrage leveren aan de uitdagingen in de langdurige zorg. Zorgaanbieders die zich inspannen om tot oplossingen te komen voor de vraagstukken die spelen, worden financieel beloond. Dit is vormgegeven door een basistarief, waarbij opslagen gehanteerd worden voor vier kernelementen: passende zorg, innovatie, bedrijfsvoering en duurzaamheid. De NZa publiceert maximum tarieven. Dit betekent dat zorgkantoren de mogelijkheid hebben om lagere tarieven af te spreken, zorg
	Met dit inkoopkader willen zorgkantoren een bijdrage leveren aan de uitdagingen in de langdurige zorg. Zorgaanbieders die zich inspannen om tot oplossingen te komen voor de vraagstukken die spelen, worden financieel beloond. Dit is vormgegeven door een basistarief, waarbij opslagen gehanteerd worden voor vier kernelementen: passende zorg, innovatie, bedrijfsvoering en duurzaamheid. De NZa publiceert maximum tarieven. Dit betekent dat zorgkantoren de mogelijkheid hebben om lagere tarieven af te spreken, zorg
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	U spreekt van correctie van volumes. Bedoelt u hiermee de geëxtrapoleerde realisatie van jan-juni 2020? 
	U spreekt van correctie van volumes. Bedoelt u hiermee de geëxtrapoleerde realisatie van jan-juni 2020? 

	De correctie van de volumes heeft betrekking op de 5% reservering. De correctie wordt toegepast op de herschikking van het totale budget van 2020 zoals tijdens de herschikking in het najaar van 2020 overeengekomen tussen zorgaanbieder en Zorgkantoor. 
	De correctie van de volumes heeft betrekking op de 5% reservering. De correctie wordt toegepast op de herschikking van het totale budget van 2020 zoals tijdens de herschikking in het najaar van 2020 overeengekomen tussen zorgaanbieder en Zorgkantoor. 
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	Als zorgaanbieder prestatie wil leveren voor prestatie waarvoor geen productieafspraken gelden, dient dit gemotiveerd te worden. 
	Als zorgaanbieder prestatie wil leveren voor prestatie waarvoor geen productieafspraken gelden, dient dit gemotiveerd te worden. 
	Geldt dit voor alle geïntegreerde ggz-instellingen? Immers, WLZ-wonen is nieuwe prestatie in de WLZ dit zou betekenen dat de geïntegreerde ggz-instellingen, met onderdelen beschermd wonen, dit dient te motiveren? 
	Zorginkoper bepaalt of aanvullende productieafspraken gemaakt kunnen/moeten worden. Hoe verhoudt zich dit tot de continuïteit van zorg voor die cliënten die nu WMO-beschermd wonen beschikking hebben? 

	Continuïteit van zorg, inclusief wonen, wordt gewaarborgd bij de overgang naar Wlz. CZ zorgkantoor is op de hoogte van cliënten die nu een WMO beschikking beschermd wonen hebben en bespreekt productieafspraken, inclusief wonen, met zorgaanbieders om de overgang soepel te laten verlopen.  
	Continuïteit van zorg, inclusief wonen, wordt gewaarborgd bij de overgang naar Wlz. CZ zorgkantoor is op de hoogte van cliënten die nu een WMO beschikking beschermd wonen hebben en bespreekt productieafspraken, inclusief wonen, met zorgaanbieders om de overgang soepel te laten verlopen.  
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	Kan gedefinieerd worden wat de betaalbaarheidsafspraken zijn? 
	Kan gedefinieerd worden wat de betaalbaarheidsafspraken zijn? 

	CZ zorgkantoor heeft naast een focus op kwaliteit van zorg en toegankelijkheid, ook een focus op het betaalbaar houden van de zorg. Wij maken afspraken met zorgaanbieders om op duurzame wijze zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.  
	CZ zorgkantoor heeft naast een focus op kwaliteit van zorg en toegankelijkheid, ook een focus op het betaalbaar houden van de zorg. Wij maken afspraken met zorgaanbieders om op duurzame wijze zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.  
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	Hoe verhoudt het niet afsluiten van volume afspraken bij nieuwe zorgaanbieders zich tot de aanbieders beschermd wonen? 
	Hoe verhoudt het niet afsluiten van volume afspraken bij nieuwe zorgaanbieders zich tot de aanbieders beschermd wonen? 
	idem bij geïntegreerde ggz-instellingen? 
	Hoe worden cowboys geweerd, zie de perikelen bij WMO? 

	CZ maakt inkoopafspraken met aanbieders die voldoen aan GGZ kwaliteitsuitgangspunten, zoals aangegeven in landelijke inkoopdocument. Tijdens de looptijd van het contract zullen zorgaanbieders hier blijvend op getoetst worden en op signalen wordt adequaat gereageerd, evenals bij andere dan GGZ contracten met zorgaanbieders van CZ zorgkantoor.  
	CZ maakt inkoopafspraken met aanbieders die voldoen aan GGZ kwaliteitsuitgangspunten, zoals aangegeven in landelijke inkoopdocument. Tijdens de looptijd van het contract zullen zorgaanbieders hier blijvend op getoetst worden en op signalen wordt adequaat gereageerd, evenals bij andere dan GGZ contracten met zorgaanbieders van CZ zorgkantoor.  
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	Hoe kan zorgkantoor stellen dat de inkoop clientvolgend is, terwijl er anderzijds t.b.v. de IPA 2021 een omzetniveau op basis van historische realisatie en feiten wordt vastgesteld, welke geen enkele garantie over de daadwerkelijke financiering geeft? 
	Hoe kan zorgkantoor stellen dat de inkoop clientvolgend is, terwijl er anderzijds t.b.v. de IPA 2021 een omzetniveau op basis van historische realisatie en feiten wordt vastgesteld, welke geen enkele garantie over de daadwerkelijke financiering geeft? 
	Deze twee uitgangspunten stroken ons inziens niet met elkaar bij het model 'geld-volgt-klant'. 
	Kan zorgkantoor hier een toelichting op geven? 

	De initiële productieafspraak is de basis om de eerste drie maanden zorgaanbieders te kunnen bevoorschotten. Aangezien declaraties uiterlijk na 3 maanden binnen zijn, kan er vanaf april persoonsvolgend bekostigd worden op basis van de realisatie, tot aan de handmatige herschikkingsronde in het najaar. Deze werkwijze is voldoende toegelicht in het inkoopkader.  
	De initiële productieafspraak is de basis om de eerste drie maanden zorgaanbieders te kunnen bevoorschotten. Aangezien declaraties uiterlijk na 3 maanden binnen zijn, kan er vanaf april persoonsvolgend bekostigd worden op basis van de realisatie, tot aan de handmatige herschikkingsronde in het najaar. Deze werkwijze is voldoende toegelicht in het inkoopkader.  
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	Het zorgkantoor kiest bij beperkte contracteerruimte voor voorrang voor VPT ten opzichte van ZZP bij de herschikking. Zorgaanbieder biedt voor een deel groot deel voortgezet verblijf. Voor deze ZZP's is de leveringsvorm VPT niet mogelijk. Hoe zorgt het zorgkantoor ervoor dat bij toepassing van deze maatregel aanbieders die hier geen invloed op uit 
	Het zorgkantoor kiest bij beperkte contracteerruimte voor voorrang voor VPT ten opzichte van ZZP bij de herschikking. Zorgaanbieder biedt voor een deel groot deel voortgezet verblijf. Voor deze ZZP's is de leveringsvorm VPT niet mogelijk. Hoe zorgt het zorgkantoor ervoor dat bij toepassing van deze maatregel aanbieders die hier geen invloed op uit 

	In samenwerking met zorgaanbieders bewaken we het budget. We streven ernaar om persoonsvolgend in te kopen zodat knelpunten worden voorkomen. Een adequate bewaking en communicatie tussen zorgaanbieders en CZ zorgkantoor is hierbij van groot belang. Indien er tekorten dreigen te ontstaan in het macro budgettair kader, zullen wij een beroep doen op VWS en de NZa voor een toekenning van extra middelen.  
	In samenwerking met zorgaanbieders bewaken we het budget. We streven ernaar om persoonsvolgend in te kopen zodat knelpunten worden voorkomen. Een adequate bewaking en communicatie tussen zorgaanbieders en CZ zorgkantoor is hierbij van groot belang. Indien er tekorten dreigen te ontstaan in het macro budgettair kader, zullen wij een beroep doen op VWS en de NZa voor een toekenning van extra middelen.  
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	Vraag: U geeft aan dat bezwaar aangetekend kan worden tegen de inkoopdocumenten binnen vier weken na de publicatie ervan. Maar dan verloopt deze termijn nog voordat het antwoord op de vragen is ontvangen. Dat betekent dat in het bezwaar deze antwoorden niet meegenomen kunnen worden en dat het bezwaar voor een deel wellicht achterhaald of niet to the point zal zijn. Waarom start de bezwaartermijn niet na de NVI? 
	Vraag: U geeft aan dat bezwaar aangetekend kan worden tegen de inkoopdocumenten binnen vier weken na de publicatie ervan. Maar dan verloopt deze termijn nog voordat het antwoord op de vragen is ontvangen. Dat betekent dat in het bezwaar deze antwoorden niet meegenomen kunnen worden en dat het bezwaar voor een deel wellicht achterhaald of niet to the point zal zijn. Waarom start de bezwaartermijn niet na de NVI? 

	In het inkoopdocument van de sector GGZ staat op pagina 23 de informatie over de bezwaarprocedure en het kort geding beschreven.  
	In het inkoopdocument van de sector GGZ staat op pagina 23 de informatie over de bezwaarprocedure en het kort geding beschreven.  
	Kort samengevat leest u dat de aanbieder 20 dagen na publicatie van de NvI de mogelijkheid heeft een bezwaar in te dienen of een kort geding aan te spannen. 
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	U geeft aan dat er een vervaltermijn is voor het indienen van een kort geding. A) Waarom denkt u dat dat redelijk is?  B) Hoe past deze vervaltermijn naar uw mening bij de wet die mensen het recht geeft een kort geding te starten onder de voorwaarden zoals bepaald in de wet? 
	U geeft aan dat er een vervaltermijn is voor het indienen van een kort geding. A) Waarom denkt u dat dat redelijk is?  B) Hoe past deze vervaltermijn naar uw mening bij de wet die mensen het recht geeft een kort geding te starten onder de voorwaarden zoals bepaald in de wet? 

	In het inkoopdocument van de sector GGZ staat op pagina 23 de informatie over de bezwaarprocedure en het kort geding beschreven.  
	In het inkoopdocument van de sector GGZ staat op pagina 23 de informatie over de bezwaarprocedure en het kort geding beschreven.  
	Kort samengevat leest u dat de aanbieder 20 dagen na publicatie van de Nota van Inlichtingen de mogelijkheid heeft een bezwaar in te dienen of een kort geding aan te spannen. 
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	Waarom is in de planning van CZ in tegenstelling tot de planning van ZN geen mogelijkheid opgenomen voor gesprek over contractering en voorwaarden? Zorgaanbieder verzoekt om deze mogelijkheid wel op te nemen om te komen tot maatwerkafspraken voor de zorgaanbieder. 
	Waarom is in de planning van CZ in tegenstelling tot de planning van ZN geen mogelijkheid opgenomen voor gesprek over contractering en voorwaarden? Zorgaanbieder verzoekt om deze mogelijkheid wel op te nemen om te komen tot maatwerkafspraken voor de zorgaanbieder. 

	Een gesprek hierover is altijd mogelijk. 
	Een gesprek hierover is altijd mogelijk. 
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	Het zorgkantoor verstuurt uiterlijk 9 oktober een initiële budgetafspraak voor 2021. Hoe neemt het zorgkantoor daar de effecten van directe toegang WLZ in mee? Zorgaanbieder verwacht dat er op dat moment nog niet voldoende informatie voorhanden is en begrijpt dat het zorgkantoor op dat moment ook nog geen toewijzingen gedaan heeft richting zorgaanbieders. 
	Het zorgkantoor verstuurt uiterlijk 9 oktober een initiële budgetafspraak voor 2021. Hoe neemt het zorgkantoor daar de effecten van directe toegang WLZ in mee? Zorgaanbieder verwacht dat er op dat moment nog niet voldoende informatie voorhanden is en begrijpt dat het zorgkantoor op dat moment ook nog geen toewijzingen gedaan heeft richting zorgaanbieders. 

	Er wordt een wijziging toegepast met betrekking tot het vaststellen van de initiële productieafspraak voor de GGZ. Zie hiervoor vorige antwoorden.  
	Er wordt een wijziging toegepast met betrekking tot het vaststellen van de initiële productieafspraak voor de GGZ. Zie hiervoor vorige antwoorden.  




	5. Inkoopproces 2021 
	5. Inkoopproces 2021 
	5. Inkoopproces 2021 
	5. Inkoopproces 2021 
	5. Inkoopproces 2021 

	5.2  
	5.2  

	Kunt u bevestigen dat als men kwalificeert als 'bestaande aanbieder maar nieuw in CZ regio' kan worden volstaan met het aanreiken van de inschrijvings- en bestuursverklaring en de bijlage voor onderaannemers? 
	Kunt u bevestigen dat als men kwalificeert als 'bestaande aanbieder maar nieuw in CZ regio' kan worden volstaan met het aanreiken van de inschrijvings- en bestuursverklaring en de bijlage voor onderaannemers? 

	Dit kunnen wij bevestigen, zie ook pagina 24 van het landelijk inkoopdocument.  
	Dit kunnen wij bevestigen, zie ook pagina 24 van het landelijk inkoopdocument.  
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	Mag geïntegreerde ggz-instelling zowel Zorg in natura als PGB leveren? 
	Mag geïntegreerde ggz-instelling zowel Zorg in natura als PGB leveren? 

	Dat mag.  
	Dat mag.  
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	Hoe wordt met het uitgangspunt 'inschrijving op één sector' omgegaan voor huidige aanbieders van zorg in sector V&V, maar in 2021 mogelijk een groter aandeel GGZ t.o.v. V&V? 
	Hoe wordt met het uitgangspunt 'inschrijving op één sector' omgegaan voor huidige aanbieders van zorg in sector V&V, maar in 2021 mogelijk een groter aandeel GGZ t.o.v. V&V? 

	Zoals beschreven in het inkoopdocument schrijven zorgaanbieders zich in voor de sector waarin zij vanaf 2021 verwachten het grootste aandeel te hebben aan Wlz indicaties. Indien u verwacht dat het aantal GGZ indicaties groter dan het aantal VV indicaties zal zijn in 2021, dan schrijft u zich in voor de GGZ sector. Indien u momenteel al een contract heeft bij CZ Zorgkantoor voor een van de sectoren en u twijfelt over de inschrijving voor 2021, neem dan contact op met uw huidige zorginkoper.  
	Zoals beschreven in het inkoopdocument schrijven zorgaanbieders zich in voor de sector waarin zij vanaf 2021 verwachten het grootste aandeel te hebben aan Wlz indicaties. Indien u verwacht dat het aantal GGZ indicaties groter dan het aantal VV indicaties zal zijn in 2021, dan schrijft u zich in voor de GGZ sector. Indien u momenteel al een contract heeft bij CZ Zorgkantoor voor een van de sectoren en u twijfelt over de inschrijving voor 2021, neem dan contact op met uw huidige zorginkoper.  
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	Moet voor elke sector waar zorg wordt geleverd een aparte AGB-code beschikbaar zijn? Of moet voor elke locatie waar zorg wordt geleverd een aparte AGB-code beschikbaar zijn? 
	Moet voor elke sector waar zorg wordt geleverd een aparte AGB-code beschikbaar zijn? Of moet voor elke locatie waar zorg wordt geleverd een aparte AGB-code beschikbaar zijn? 

	Zorgaanbieders kunnen zich slechts voor 1 sector inschrijven. Er dient een aparte AGB-code per sector te zijn. Afhankelijk van de omvang van de locatie is ook een AGB code per locatie nodig. Neem hierover contact op met het zorgkantoor bij welke omvang dat nodig is.   
	Zorgaanbieders kunnen zich slechts voor 1 sector inschrijven. Er dient een aparte AGB-code per sector te zijn. Afhankelijk van de omvang van de locatie is ook een AGB code per locatie nodig. Neem hierover contact op met het zorgkantoor bij welke omvang dat nodig is.   
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	Sectorale inschrijving: Wat is het effect van inschrijving op één sector, maar zorgaanbod binnen de Wlz voor meerdere sectoren op de toepassing van de kwaliteitskaders op de verschillende locaties (V&V en GGZ)? 
	Sectorale inschrijving: Wat is het effect van inschrijving op één sector, maar zorgaanbod binnen de Wlz voor meerdere sectoren op de toepassing van de kwaliteitskaders op de verschillende locaties (V&V en GGZ)? 

	Zoals beschreven in het inkoopdocument blijven de kwaliteitskaders en kwaliteitsuitgangspunten voor alle drie de sectoren van pas. Indien u zorg verleent aan bijvoorbeeld zowel cliënten met een V&V als een GGZ indicatie, gaat u samen met uw zorginkoper het gesprek aan over hoe de kwaliteit van zorg te waarborgen.  
	Zoals beschreven in het inkoopdocument blijven de kwaliteitskaders en kwaliteitsuitgangspunten voor alle drie de sectoren van pas. Indien u zorg verleent aan bijvoorbeeld zowel cliënten met een V&V als een GGZ indicatie, gaat u samen met uw zorginkoper het gesprek aan over hoe de kwaliteit van zorg te waarborgen.  
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	Sectorale inschrijving: Wat is het effect van inschrijving op één sector, maar zorgaanbod binnen de Wlz voor meerdere sectoren op de contactpersoon/zorginkoper vanuit CZ bij wijziging van sector? 
	Sectorale inschrijving: Wat is het effect van inschrijving op één sector, maar zorgaanbod binnen de Wlz voor meerdere sectoren op de contactpersoon/zorginkoper vanuit CZ bij wijziging van sector? 

	CZ zorgkantoor selecteert een zorginkoper passend bij het contract. Indien u wisselt van sector, zult u een andere zorginkoper toegewezen krijgen. 
	CZ zorgkantoor selecteert een zorginkoper passend bij het contract. Indien u wisselt van sector, zult u een andere zorginkoper toegewezen krijgen. 
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	Sectorale inschrijving: Kan je bij inschrijving op één sector, maar levering van zorg voor meerdere sectoren (waarbij contractafspraken worden gemaakt met het zorgkantoor voor meerdere sectoren), een keuze maken voor model van financiering per sector (bijv. sector A met behandeling, sector b zonder behandeling)?  
	Sectorale inschrijving: Kan je bij inschrijving op één sector, maar levering van zorg voor meerdere sectoren (waarbij contractafspraken worden gemaakt met het zorgkantoor voor meerdere sectoren), een keuze maken voor model van financiering per sector (bijv. sector A met behandeling, sector b zonder behandeling)?  

	De zorgvraag is leidend met betrekking tot de inrichting van het aanbod, niet de financiering. U bespreekt inhoudelijk met uw zorginkoper welke afspraken gemaakt worden over de te leveren prestaties.  
	De zorgvraag is leidend met betrekking tot de inrichting van het aanbod, niet de financiering. U bespreekt inhoudelijk met uw zorginkoper welke afspraken gemaakt worden over de te leveren prestaties.  
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	Heeft het leveren van zorg voor verschillende sectoren (bijv. GGZ en V&V) nog invloed bijv. AGB-codes, declaratieverkeer, berichtenverkeer en kwaliteitseisen? 
	Heeft het leveren van zorg voor verschillende sectoren (bijv. GGZ en V&V) nog invloed bijv. AGB-codes, declaratieverkeer, berichtenverkeer en kwaliteitseisen? 

	Zoals beschreven in het inkoopdocument blijven de kwaliteitskaders en kwaliteitsuitgangspunten voor alle drie de sectoren van pas. Indien u zorg verleent aan bijvoorbeeld zowel cliënten met een V&V als een GGZ indicatie, gaat u samen met uw zorginkoper het gesprek aan over hoe de kwaliteit van zorg te waarborgen. Verder dienen administratieve aspecten passend te zijn bij de zorglevering. Het is afhankelijk van de huidige inrichting bij de aanbieder of er wijzigingen hierin moeten plaatsvinden. 
	Zoals beschreven in het inkoopdocument blijven de kwaliteitskaders en kwaliteitsuitgangspunten voor alle drie de sectoren van pas. Indien u zorg verleent aan bijvoorbeeld zowel cliënten met een V&V als een GGZ indicatie, gaat u samen met uw zorginkoper het gesprek aan over hoe de kwaliteit van zorg te waarborgen. Verder dienen administratieve aspecten passend te zijn bij de zorglevering. Het is afhankelijk van de huidige inrichting bij de aanbieder of er wijzigingen hierin moeten plaatsvinden. 
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	Wij hebben momenteel een Wlz contract V&V omdat het merendeel van onze huidige Wlz cliënten een V&V indicatie heeft. Met de openstelling van de Wlz voor GGZ cliënten zal een groot deel van onze Beschermd wonen WMO cliënten een Wlz GGZ indicatie krijgen, deze zullen vervolgens de meerderheid vormen. Kunnen wij inschrijven voor de GGZ sector zonder als nieuwe aanbieder te worden gezien en kunnen de huidige V&V cliënten onder deze indicatie gecontinueerd worden. 
	Wij hebben momenteel een Wlz contract V&V omdat het merendeel van onze huidige Wlz cliënten een V&V indicatie heeft. Met de openstelling van de Wlz voor GGZ cliënten zal een groot deel van onze Beschermd wonen WMO cliënten een Wlz GGZ indicatie krijgen, deze zullen vervolgens de meerderheid vormen. Kunnen wij inschrijven voor de GGZ sector zonder als nieuwe aanbieder te worden gezien en kunnen de huidige V&V cliënten onder deze indicatie gecontinueerd worden. 

	U kunt zich enkel voor 1 sector inschrijven. U geeft aan een V&V contract te hebben met CZ zorgkantoor. Wij raden u aan het gesprek met uw huidige zorginkoper te voeren met betrekking tot continuïteit van zorg en de inschrijving.  
	U kunt zich enkel voor 1 sector inschrijven. U geeft aan een V&V contract te hebben met CZ zorgkantoor. Wij raden u aan het gesprek met uw huidige zorginkoper te voeren met betrekking tot continuïteit van zorg en de inschrijving.  
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	Er wordt aangegeven dat zorgaanbieder slechts voor één sector kan inschrijven. Wie bieden momenteel aan zowel cliënten VG als GGZ-cliënten ondersteuning. Betekent dit dat wij moeten kiezen voor één sector terwijl praktijk heeft laten zien dat we beide doelgroepen goed kunnen begeleiden? Zijn er mogelijkheden om sectorvreemde cliënten te ondersteunen? 
	Er wordt aangegeven dat zorgaanbieder slechts voor één sector kan inschrijven. Wie bieden momenteel aan zowel cliënten VG als GGZ-cliënten ondersteuning. Betekent dit dat wij moeten kiezen voor één sector terwijl praktijk heeft laten zien dat we beide doelgroepen goed kunnen begeleiden? Zijn er mogelijkheden om sectorvreemde cliënten te ondersteunen? 

	CZ zorgkantoor wil de administratieve lasten voor zorgaanbieders zo laag mogelijk houden. Dit betekent dat u voor één sector gecontracteerd kunt worden. U kunt echter wel afspraken met uw zorginkoper maken voor het leveren van zogeheten 'sectorvreemde prestaties'. Indien u dus een GGZ contract met ons aan gaat, mag u ook afspraken maken voor het leveren van VG of VV zorg, mits u voldoet aan de inhoudelijke eisen hiervoor.  
	CZ zorgkantoor wil de administratieve lasten voor zorgaanbieders zo laag mogelijk houden. Dit betekent dat u voor één sector gecontracteerd kunt worden. U kunt echter wel afspraken met uw zorginkoper maken voor het leveren van zogeheten 'sectorvreemde prestaties'. Indien u dus een GGZ contract met ons aan gaat, mag u ook afspraken maken voor het leveren van VG of VV zorg, mits u voldoet aan de inhoudelijke eisen hiervoor.  
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	Kunt u bevestigen dat als men kwalificeert als 'bestaande aanbieder maar nieuw in CZ regio' de bestaande AGB-code en Nza code volstaat voor inschrijving evenals de bestaande Vecozo certificaten die ook voor andere zorgkantoren en zorgverzekeraars (waaronder CZ) worden gebruikt?  
	Kunt u bevestigen dat als men kwalificeert als 'bestaande aanbieder maar nieuw in CZ regio' de bestaande AGB-code en Nza code volstaat voor inschrijving evenals de bestaande Vecozo certificaten die ook voor andere zorgkantoren en zorgverzekeraars (waaronder CZ) worden gebruikt?  

	Als zorgaanbieder kunt u hetzelfde Vecozo-certificaat gebruiken voor de inschrijving die u ook bij andere zorgkantoren gebruikt. Indien u bij CZ zorgkantoor een overeenkomst aangeboden krijgt, dan heeft u specifiek voor CZ zorgkantoor een NZa-code en AGB-code(s) nodig. 
	Als zorgaanbieder kunt u hetzelfde Vecozo-certificaat gebruiken voor de inschrijving die u ook bij andere zorgkantoren gebruikt. Indien u bij CZ zorgkantoor een overeenkomst aangeboden krijgt, dan heeft u specifiek voor CZ zorgkantoor een NZa-code en AGB-code(s) nodig. 
	 
	Graag verzoeken wij u om alvast de AGB-code door te geven op inschrijvingen.wlz@cz.nl. Zo kan CZ zorgkantoor zo vroeg mogelijk de vragenlijst koppelen aan het Vecozo-certificaat. 
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	Bij de eerste bullet staat dat de zorgaanbieder een bestuursverklaring en inschrijvingsverklaring moet indienen. Klopt dit? Vorig jaar stond vermeld en/of. Graag duidelijk aangeven wat ingediend moet worden.  
	Bij de eerste bullet staat dat de zorgaanbieder een bestuursverklaring en inschrijvingsverklaring moet indienen. Klopt dit? Vorig jaar stond vermeld en/of. Graag duidelijk aangeven wat ingediend moet worden.  

	Bij een lopende meerjarige overeenkomst was het niet nodig de bestuursverklaring in te dienen. Vanwege het feit dat er geen lopende meerjarige overeenkomsten meer zijn, dient iedere aanbieder zowel de bestuursverklaring als inschrijvingsverklaring in te dienen.  
	Bij een lopende meerjarige overeenkomst was het niet nodig de bestuursverklaring in te dienen. Vanwege het feit dat er geen lopende meerjarige overeenkomsten meer zijn, dient iedere aanbieder zowel de bestuursverklaring als inschrijvingsverklaring in te dienen.  
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	Vermeld wordt dat door in te schrijven de zorgaanbieder akkoord gaat met de inhoud van het Zorginkoopdocument Wlz 2021 en alle daarbij behorende documenten. Zorgaanbieder kan niet akkoord gaan met een overeenkomst die voorzienbaar leidt tot drie jaar verlieslatende zorg. Daarom zal  
	Vermeld wordt dat door in te schrijven de zorgaanbieder akkoord gaat met de inhoud van het Zorginkoopdocument Wlz 2021 en alle daarbij behorende documenten. Zorgaanbieder kan niet akkoord gaan met een overeenkomst die voorzienbaar leidt tot drie jaar verlieslatende zorg. Daarom zal  
	zorgaanbieder bezwaar aan moeten tekenen. Hoe verhoudt zich bovenstaande tekst zich tot een bezwaarprocedure en eventueel kort geding? 

	Door de inschrijving verklaart de zorgaanbieder zich onvoorwaardelijk akkoord met alle voorwaarden van deze zorginkoopprocedure en met de uitkomst van deze procedure behoudens en voor zover tegen die uitkomst wordt opgekomen op de door CZ zorgkantoor aangegeven en door de zorgaanbieder aanvaarde wijze. Dit betekent dat tegen documenten of beslissingen bezwaar kan worden gemaakt en een kort geding aanhangig gemaakt kan worden. CZ zorgkantoor zal de inkoopprocedure hangende een beslissing in bezwaar of kort g
	Door de inschrijving verklaart de zorgaanbieder zich onvoorwaardelijk akkoord met alle voorwaarden van deze zorginkoopprocedure en met de uitkomst van deze procedure behoudens en voor zover tegen die uitkomst wordt opgekomen op de door CZ zorgkantoor aangegeven en door de zorgaanbieder aanvaarde wijze. Dit betekent dat tegen documenten of beslissingen bezwaar kan worden gemaakt en een kort geding aanhangig gemaakt kan worden. CZ zorgkantoor zal de inkoopprocedure hangende een beslissing in bezwaar of kort g
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	CZ stuurt aanbieder een voorstel voor de afspraken 2021. Mag zorgaanbieder uit de term voorstel concluderen dat op basis van dialoog tussen CZ en zorgaanbieder een afspraak wordt gemaakt (die dus kan afwijken van het voorstel) die uiteindelijk wordt vastgelegd in het budgetformulier? Zo nee, waarom niet? Wat wordt dan bedoeld met voorstel? 
	CZ stuurt aanbieder een voorstel voor de afspraken 2021. Mag zorgaanbieder uit de term voorstel concluderen dat op basis van dialoog tussen CZ en zorgaanbieder een afspraak wordt gemaakt (die dus kan afwijken van het voorstel) die uiteindelijk wordt vastgelegd in het budgetformulier? Zo nee, waarom niet? Wat wordt dan bedoeld met voorstel? 

	De afspraak die in het budgetformulier wordt vastgelegd betreft een initiële afspraak. De initiële afspraak wordt gedurende het jaar herschikt op basis van de daadwerkelijke zorgvraag. Het voorstel is geen budgetplafond en geeft ook geen garantie voor de uiteindelijke afspraak. Het is dus belangrijk om goed in overleg met uw zorginkoper te blijven en de cijfers te monitoren. Zo kan er tijd bijgesteld worden indien de contracteerruimte dit toelaat.  
	De afspraak die in het budgetformulier wordt vastgelegd betreft een initiële afspraak. De initiële afspraak wordt gedurende het jaar herschikt op basis van de daadwerkelijke zorgvraag. Het voorstel is geen budgetplafond en geeft ook geen garantie voor de uiteindelijke afspraak. Het is dus belangrijk om goed in overleg met uw zorginkoper te blijven en de cijfers te monitoren. Zo kan er tijd bijgesteld worden indien de contracteerruimte dit toelaat.  
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	Welke inkoopdocumenten dient een partij die kwalificeert als 'bestaande aanbieder maar nieuw in CZ regio', aan te reiken bij CZ? (vergelijking tussen CZ en ZN inkoopdocument roepen vragen op) 
	Welke inkoopdocumenten dient een partij die kwalificeert als 'bestaande aanbieder maar nieuw in CZ regio', aan te reiken bij CZ? (vergelijking tussen CZ en ZN inkoopdocument roepen vragen op) 

	We verwijzen voor het antwoord van deze vraag naar de landelijke Nota van Inlichtingen.  
	We verwijzen voor het antwoord van deze vraag naar de landelijke Nota van Inlichtingen.  
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	De deadline voor het stellen van vragen en maken van bezwaar is op 15 juni 2020. De antwoorden hierop worden gepubliceerd op 26 juni 2020. Logischerwijs zullen wij dan als vragensteller/bezwaarmakers balans willen kunnen opmaken en besluiten om al dan niet naar de rechter te stappen. Begrijpen we goed dat wij dan vóór inschrijvingsdatum (31 juli 2020) een dagvaarding dienen te betekenen bij het zorgkantoor? Het bepaalde op pag. 19 en 23 van het CZ Zorginkoopdocument 2021 Sector GGZ WLZ is hier namelijk niet
	De deadline voor het stellen van vragen en maken van bezwaar is op 15 juni 2020. De antwoorden hierop worden gepubliceerd op 26 juni 2020. Logischerwijs zullen wij dan als vragensteller/bezwaarmakers balans willen kunnen opmaken en besluiten om al dan niet naar de rechter te stappen. Begrijpen we goed dat wij dan vóór inschrijvingsdatum (31 juli 2020) een dagvaarding dienen te betekenen bij het zorgkantoor? Het bepaalde op pag. 19 en 23 van het CZ Zorginkoopdocument 2021 Sector GGZ WLZ is hier namelijk niet

	In het inkoopdocument van de sector GGZ staat op pagina 23 de informatie over de bezwaarprocedure en het kort geding beschreven.  
	In het inkoopdocument van de sector GGZ staat op pagina 23 de informatie over de bezwaarprocedure en het kort geding beschreven.  
	Kort samengevat leest u dat de aanbieder 20 dagen na publicatie van de Nota van Inlichtingen de mogelijkheid heeft een bezwaar in te dienen of een kort geding aan te spannen. 
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	ook kunnen lezen dat eventuele bezwaren tegen het zorginkoopbeleid uiterlijk 20 kalenderdagen na publicatie van het inkoopbeleid (dus uiterlijk 17 juni 2020) moeten worden gemaakt en op straffe van rechtsverwerking ook een dagvaarding uitgebracht moet worden, zonder dat het duidelijk is hoe het zorgkantoor reageert op de ingekomen vraag of bezwaar. Dit is niet logisch en overigens ook in strijd met het proportionaliteitsbeginsel. Gelet op het belang voor ons, zien we uw antwoord graag uiterlijk 11 juni 2020
	ook kunnen lezen dat eventuele bezwaren tegen het zorginkoopbeleid uiterlijk 20 kalenderdagen na publicatie van het inkoopbeleid (dus uiterlijk 17 juni 2020) moeten worden gemaakt en op straffe van rechtsverwerking ook een dagvaarding uitgebracht moet worden, zonder dat het duidelijk is hoe het zorgkantoor reageert op de ingekomen vraag of bezwaar. Dit is niet logisch en overigens ook in strijd met het proportionaliteitsbeginsel. Gelet op het belang voor ons, zien we uw antwoord graag uiterlijk 11 juni 2020
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	Zorgkantoor behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor de afspraken in de loop van de inkoopprocedure alsnog aan te passen indien de omvang van de contracteerruimte daartoe aanleiding geeft. De stelselwijziging WLZ 2021 brengt met zich mee dat de cliëntenpopulatie WLZ per 2021 fors zal toenemen.  
	Zorgkantoor behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor de afspraken in de loop van de inkoopprocedure alsnog aan te passen indien de omvang van de contracteerruimte daartoe aanleiding geeft. De stelselwijziging WLZ 2021 brengt met zich mee dat de cliëntenpopulatie WLZ per 2021 fors zal toenemen.  
	Hoe kan zorgkantoor de liquiditeit voor de zorgaanbieder garanderen, indien de contracteerruimte tekort zou schieten? 

	Wanneer de tarieven en de contracteerruimte voor 2021 duidelijk zijn kunnen wij pas bepalen wat de gevolgen zijn voor het gestelde tariefpercentage. Wanneer hierin wijzigingen komen publiceren wij hier aanvullend over via een Nadere Nota van Inlichtingen. De beleidsregels van de NZa worden gewoonlijk begin juli gepubliceerd, de definitieve contracteerruimte wordt later bekend. Met uw inschrijving gaat u akkoord met alle voorwaarden in het zorginkoopbeleid. Voor de inzet van de gebruikelijke rechtsmiddelen v
	Wanneer de tarieven en de contracteerruimte voor 2021 duidelijk zijn kunnen wij pas bepalen wat de gevolgen zijn voor het gestelde tariefpercentage. Wanneer hierin wijzigingen komen publiceren wij hier aanvullend over via een Nadere Nota van Inlichtingen. De beleidsregels van de NZa worden gewoonlijk begin juli gepubliceerd, de definitieve contracteerruimte wordt later bekend. Met uw inschrijving gaat u akkoord met alle voorwaarden in het zorginkoopbeleid. Voor de inzet van de gebruikelijke rechtsmiddelen v
	 
	In samenwerking met zorgaanbieders bewaken we het budget. We streven ernaar om persoonsvolgend in te kopen zodat knelpunten worden voorkomen. Een adequate bewaking en communicatie tussen zorgaanbieders en CZ zorgkantoor is hierbij van groot belang. Indien er tekorten dreigen te ontstaan in het macro budgettair kader, zullen wij een beroep doen op VWS en de NZa voor een toekenning van extra middelen.  
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	Vraag; U behoudt zich het recht voor om de informatie in inkoopdocument aan te vullen of te wijzigen en het verloop van de inkoopprocedure te wijzigen, zonder enige restrictie. A) Vindt u dat zorgvuldig en redelijk jegens de zorgaanbieders? b) En hoe verhoudt zich dat tot de bepaling dat de zorgaanbieder geacht wordt een onherroepelijk aanbod moet doen, op basis van een document en informatie die op elk moment gewijzigd kan worden? 
	Vraag; U behoudt zich het recht voor om de informatie in inkoopdocument aan te vullen of te wijzigen en het verloop van de inkoopprocedure te wijzigen, zonder enige restrictie. A) Vindt u dat zorgvuldig en redelijk jegens de zorgaanbieders? b) En hoe verhoudt zich dat tot de bepaling dat de zorgaanbieder geacht wordt een onherroepelijk aanbod moet doen, op basis van een document en informatie die op elk moment gewijzigd kan worden? 

	Wanneer de tarieven en de contracteerruimte voor 2021 duidelijk zijn kunnen wij pas bepalen wat de gevolgen zijn voor het gestelde tariefpercentage. Wanneer hierin wijzigingen komen publiceren wij hier aanvullend over via een Nadere Nota van Inlichtingen. De beleidsregels van de NZa worden gewoonlijk begin juli gepubliceerd, de definitieve contracteerruimte wordt later bekend. Met uw inschrijving gaat u akkoord met alle voorwaarden in het zorginkoopbeleid.  
	Wanneer de tarieven en de contracteerruimte voor 2021 duidelijk zijn kunnen wij pas bepalen wat de gevolgen zijn voor het gestelde tariefpercentage. Wanneer hierin wijzigingen komen publiceren wij hier aanvullend over via een Nadere Nota van Inlichtingen. De beleidsregels van de NZa worden gewoonlijk begin juli gepubliceerd, de definitieve contracteerruimte wordt later bekend. Met uw inschrijving gaat u akkoord met alle voorwaarden in het zorginkoopbeleid.  
	 
	Er kunnen zich omstandigheden voordoen die buiten de invloedsfeer van CZ zorgkantoor liggen (bijv. ten aanzien van politieke besluitvorming, wijzigingen in de wet- en regelgeving, rechterlijke tussenkomst). Wij verwijzen u hiervoor naar hetgeen is genoemd op pagina 22-23 van het inkoopdocument sector GGZ Wlz. Gelet op voorgaande is een dergelijk voorbehoud niet onzorgvuldig of onredelijk jegens zorgaanbieders. Aangezien het wijzigingen betreft die buiten de invloedsfeer van CZ 
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	zorgkantoor worden doorgevoerd (zoals wijzigingen in politieke besluitvorming en wet- en regelgeving), is het het geval dat zowel CZ zorgkantoor als de zorgaanbieder dit moeten volgen en hieraan gebonden zijn. 
	zorgkantoor worden doorgevoerd (zoals wijzigingen in politieke besluitvorming en wet- en regelgeving), is het het geval dat zowel CZ zorgkantoor als de zorgaanbieder dit moeten volgen en hieraan gebonden zijn. 


	 
	 
	 

	Bijlage 1 Betalingen over 2021 
	Bijlage 1 Betalingen over 2021 

	Bevoorschotting maanden jan t/m apr is o.b.v. de IPA 2021, waarbij volume wordt omgerekend naar 100%. Daarna wordt betaald o.b.v. de tussentijdse en definitief herschikte productieafspraak 2021 minus de verwachte onderproductie 2021 op jaarbasis, gebaseerd op de declaraties van de voorgaande maanden M.a.w. vanaf mei o.b.v. de goedgekeurde declaraties, geëxtrapoleerd naar jaarbasis gedeeld door 12. 
	Bevoorschotting maanden jan t/m apr is o.b.v. de IPA 2021, waarbij volume wordt omgerekend naar 100%. Daarna wordt betaald o.b.v. de tussentijdse en definitief herschikte productieafspraak 2021 minus de verwachte onderproductie 2021 op jaarbasis, gebaseerd op de declaraties van de voorgaande maanden M.a.w. vanaf mei o.b.v. de goedgekeurde declaraties, geëxtrapoleerd naar jaarbasis gedeeld door 12. 
	Kan zorgkantoor toelichten waarom er een 95% volume afspraak wordt gemaakt, als de bevoorschotting in de eerste 4 maanden toch op 100% van het volume van de initiële productieafspraak wordt gesteld? 

	CZ zorgkantoor houdt een deel van de middelen beschikbaar om de keuze van de cliënt te volgen en om knelpunten in 2021 op te lossen. De eerste vier maanden zijn er nog geen (volledige) declaratiegegevens op basis waarvan de initiële afspraak herschikt kan worden. Na april wordt gekeken hoe en waar de beschikbare middelen het beste ingezet kunnen worden. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen wordt de eerste vier maanden wel op 100% bevoorschot. 
	CZ zorgkantoor houdt een deel van de middelen beschikbaar om de keuze van de cliënt te volgen en om knelpunten in 2021 op te lossen. De eerste vier maanden zijn er nog geen (volledige) declaratiegegevens op basis waarvan de initiële afspraak herschikt kan worden. Na april wordt gekeken hoe en waar de beschikbare middelen het beste ingezet kunnen worden. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen wordt de eerste vier maanden wel op 100% bevoorschot. 


	 
	 
	 

	Bijlage 1 Betalingen over 2021 
	Bijlage 1 Betalingen over 2021 

	Betalingen vinden plaats op basis van initiële afspraak (periode t/m april), hoe wordt de verrekening van cliëntvolgende budgetten toegepast voor deze periode? 
	Betalingen vinden plaats op basis van initiële afspraak (periode t/m april), hoe wordt de verrekening van cliëntvolgende budgetten toegepast voor deze periode? 
	Mei t/m oktober, is er actuele herschikking, hoe wordt overproductie en onderproductie verwerkt/toegepast/ 
	definitieve productieafspraak in november, hoe wordt overproductie t.g.v. cliëntvolgende budgetten verwerkt/toegepast? 

	In de periode januari tot en met april wordt bevoorschot op 100% van de initiële afspraak. Daarna wordt op basis van declaraties en aanbieder specifieke situaties de productieafspraak maandelijks herschikt met in achtneming van de beschikbare contracteerruimte. 
	In de periode januari tot en met april wordt bevoorschot op 100% van de initiële afspraak. Daarna wordt op basis van declaraties en aanbieder specifieke situaties de productieafspraak maandelijks herschikt met in achtneming van de beschikbare contracteerruimte. 


	 
	 
	 

	Bijlage 2 Sanctiebeleid  
	Bijlage 2 Sanctiebeleid  

	deze bijlage past ons inziens niet in het uitgesproken vertrouwen in de eerste paragrafen van het inkoopdocument en het streven naar gelijkwaardigheid en partnership. CZ geeft veel mogelijkheden waarop zij sancties kunnen toepassen en geven daarnaast aan discretionaire bevoegdheden te hebben en die  als zo nodig te zullen toepassen. Is het zorgkantoor bereid om de procedure en de rechten van de zorgaanbieder inclusief de mogelijkheden van beroep en bezwaar 
	deze bijlage past ons inziens niet in het uitgesproken vertrouwen in de eerste paragrafen van het inkoopdocument en het streven naar gelijkwaardigheid en partnership. CZ geeft veel mogelijkheden waarop zij sancties kunnen toepassen en geven daarnaast aan discretionaire bevoegdheden te hebben en die  als zo nodig te zullen toepassen. Is het zorgkantoor bereid om de procedure en de rechten van de zorgaanbieder inclusief de mogelijkheden van beroep en bezwaar 

	Wij zien geen reden om het sanctiebeleid aan te passen. Uitgangspunt is dat bij het niet voldoen aan/of handelen conform de voorwaarden en regels zoals die zijn overeenkomst en de bijlagen (niet nakoming), een gesprek volgt tussen de zorginkoper en de zorgaanbieder en indien nodig verbeterafspraken worden gemaakt. Als er geen verbetering optreedt, kan CZ zorgkantoor een sanctie opleggen.  
	Wij zien geen reden om het sanctiebeleid aan te passen. Uitgangspunt is dat bij het niet voldoen aan/of handelen conform de voorwaarden en regels zoals die zijn overeenkomst en de bijlagen (niet nakoming), een gesprek volgt tussen de zorginkoper en de zorgaanbieder en indien nodig verbeterafspraken worden gemaakt. Als er geen verbetering optreedt, kan CZ zorgkantoor een sanctie opleggen.  
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	in deze bijlage op te nemen zodat een gelijkwaardiger positie ontstaat?  
	in deze bijlage op te nemen zodat een gelijkwaardiger positie ontstaat?  


	 
	 
	 

	Inschrijvings- 
	Inschrijvings- 
	verklaring Wlz 2021 

	Is het de bedoeling dat we dit formulier naast de bestuursverklaring en het ondernemingsplan insturen? In de aangepaste procedure kan ik niet terugvinden dat dit document meegestuurd moet worden. 
	Is het de bedoeling dat we dit formulier naast de bestuursverklaring en het ondernemingsplan insturen? In de aangepaste procedure kan ik niet terugvinden dat dit document meegestuurd moet worden. 

	Voor de inschrijving is ook de inschrijvingsverklaring verplicht. Alle verplichte vragen komen terug in de inschrijving op het Vecozo-portaal 
	Voor de inschrijving is ook de inschrijvingsverklaring verplicht. Alle verplichte vragen komen terug in de inschrijving op het Vecozo-portaal 


	 
	 
	 

	Inschrijvings- 
	Inschrijvings- 
	verklaring Wlz 2021 

	Wij zitten momenteel in een fusietraject en zijn per 1-1-2021 een volwaardige fusiestichting. Onze naam is nog niet bekend gemaakt en we willen vooralsnog eerst per aparte entiteit inschrijven. Kunt u ons aangeven waar we rekening mee dienen te houden? 
	Wij zitten momenteel in een fusietraject en zijn per 1-1-2021 een volwaardige fusiestichting. Onze naam is nog niet bekend gemaakt en we willen vooralsnog eerst per aparte entiteit inschrijven. Kunt u ons aangeven waar we rekening mee dienen te houden? 

	Aangezien dit een zorgaanbieder gebonden vraag is, raden wij u aan contact op te nemen met uw zorginkoper 
	Aangezien dit een zorgaanbieder gebonden vraag is, raden wij u aan contact op te nemen met uw zorginkoper 


	 
	 
	 

	Overeenkomst Wlz 2021-2023  
	Overeenkomst Wlz 2021-2023  
	Deel I: Zorgaanbieder gebonden deel 

	Hoe gaat het zorgkantoor om met eventuele aanpassingen in het Voorschrift Zorgtoewijzing WLZ wat in november gepubliceerd zal worden en welke wellicht financiële consequenties heeft, waardoor een deel van de afslag van 6% niet gerechtigvaardigd is? 
	Hoe gaat het zorgkantoor om met eventuele aanpassingen in het Voorschrift Zorgtoewijzing WLZ wat in november gepubliceerd zal worden en welke wellicht financiële consequenties heeft, waardoor een deel van de afslag van 6% niet gerechtigvaardigd is? 

	Aanpassingen in het Voorschrift Zorgtoewijzing hebben geen invloed op de tariefafspraak. 
	Aanpassingen in het Voorschrift Zorgtoewijzing hebben geen invloed op de tariefafspraak. 


	 
	 
	 

	Overeenkomst Wlz 2021-2023  
	Overeenkomst Wlz 2021-2023  
	Deel I: Zorgaanbieder gebonden deel 

	Hoe gaat het zorgkantoor om met eventuele aanvullende eisen in het kwaliteitskader GGZ, welke wellicht financiële consequenties heeft, waardoor een deel van de afslag van 6% niet gerechtigvaardigd is? 
	Hoe gaat het zorgkantoor om met eventuele aanvullende eisen in het kwaliteitskader GGZ, welke wellicht financiële consequenties heeft, waardoor een deel van de afslag van 6% niet gerechtigvaardigd is? 

	Deze vraag is onduidelijk. Ten eerste is er (nog) geen kwaliteitskader GGZ, wel zijn er kwaliteitsuitgangspunten. Het tweede deel van de vraag is niet goed te plaatsen. Wij raden u aan contact op te nemen met uw zorginkoper om deze vraag te verduidelijken. 
	Deze vraag is onduidelijk. Ten eerste is er (nog) geen kwaliteitskader GGZ, wel zijn er kwaliteitsuitgangspunten. Het tweede deel van de vraag is niet goed te plaatsen. Wij raden u aan contact op te nemen met uw zorginkoper om deze vraag te verduidelijken. 


	 
	 
	 

	Overeenkomst Wlz 2021-2023  
	Overeenkomst Wlz 2021-2023  
	Deel I: Zorgaanbieder gebonden deel 

	is er een document met wijzigingen van de teksten in de overeenkomst ten opzichte van de overeenkomst 2020? 
	is er een document met wijzigingen van de teksten in de overeenkomst ten opzichte van de overeenkomst 2020? 

	Nee, zo'n document is er niet. 
	Nee, zo'n document is er niet. 




	 
	 
	 
	 
	 

	Overeenkomst Wlz 2021-2023  
	Overeenkomst Wlz 2021-2023  
	Deel I: Zorgaanbieder gebonden deel 

	Wordt aanbieder met betrekking tot de inkoop voor de GGZ clienten gezien als een nieuwe of bestaande aanbieder? 
	Wordt aanbieder met betrekking tot de inkoop voor de GGZ clienten gezien als een nieuwe of bestaande aanbieder? 
	 

	Indien u in 2020 in één van de sectoren GZ, VV of GGZ een contract had met CZ zorgkantoor, dan wordt u gezien als bestaande aanbieder. 
	Indien u in 2020 in één van de sectoren GZ, VV of GGZ een contract had met CZ zorgkantoor, dan wordt u gezien als bestaande aanbieder. 
	 


	 
	 
	 

	Overeenkomst Wlz 2021-2023  
	Overeenkomst Wlz 2021-2023  
	Deel I: Zorgaanbieder gebonden deel 

	Vraag: Waarom geeft u in de overwegingen zo weinig aandacht aan de positie en wettelijke en maatschappelijke plicht en verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders? 
	Vraag: Waarom geeft u in de overwegingen zo weinig aandacht aan de positie en wettelijke en maatschappelijke plicht en verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders? 

	Het zorgkantoor heeft in de overwegingen een aantal belangrijke aspecten genoemd, zonder daarbij volledigheid na te streven. Dat wat daadwerkelijk overeen gekomen wordt, staat vervolgens in de overeenkomst centraal. 
	Het zorgkantoor heeft in de overwegingen een aantal belangrijke aspecten genoemd, zonder daarbij volledigheid na te streven. Dat wat daadwerkelijk overeen gekomen wordt, staat vervolgens in de overeenkomst centraal. 


	 
	 
	 

	Overeenkomst Wlz 2021-2023  
	Overeenkomst Wlz 2021-2023  
	Deel II: Regio gebonden deel 

	Waarom vraagt het zorgkantoor dat wij als aanbieder de mondzorgprofessional controleren op gepaste zorg. Het zorgkantoor is toch bij uitstek geschikt om hier op te controleren? 
	Waarom vraagt het zorgkantoor dat wij als aanbieder de mondzorgprofessional controleren op gepaste zorg. Het zorgkantoor is toch bij uitstek geschikt om hier op te controleren? 

	Bij verblijf en behandeling door dezelfde zorginstelling heeft de cliënt recht op tandheelkundige zorg vanuit de Wlz. Als dossierhouder is de verblijfsaanbieder verantwoordelijk voor de coördinatie van alle te leveren zorg. Ook als daarvoor een tandarts wordt ingehuurd. 
	Bij verblijf en behandeling door dezelfde zorginstelling heeft de cliënt recht op tandheelkundige zorg vanuit de Wlz. Als dossierhouder is de verblijfsaanbieder verantwoordelijk voor de coördinatie van alle te leveren zorg. Ook als daarvoor een tandarts wordt ingehuurd. 


	 
	 
	 

	Overeenkomst Wlz 2021-2023  
	Overeenkomst Wlz 2021-2023  
	Deel II: Regio gebonden deel  

	Welke sancties kunnen er opgelegd worden? 
	Welke sancties kunnen er opgelegd worden? 

	Zie bijlage 2 van het CZ zorginkoopdocument. 
	Zie bijlage 2 van het CZ zorginkoopdocument. 


	 
	 
	 

	Overeenkomst Wlz 2021-2023  
	Overeenkomst Wlz 2021-2023  
	Deel II: Regio gebonden deel 

	In art. 3 van deel II is in lid 3 bepaald dat bij een tekortkoming in de nakoming van een verplichting als bedoeld in lid 1 of een tekortkoming in de zin van art. 16 lid 1 van deel III (fraude) het Zorgkantoor zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de bevoorschotting al dan niet gedeeltelijk op te schorten. Dit is in afwijking van de wettelijke regeling (eerst een ingebrekestelling vereist). Wij zouden graag willen toevoegen dat dit enkel kan bij een “toerekenbare tekortkoming” en niet bij een “tekortko
	In art. 3 van deel II is in lid 3 bepaald dat bij een tekortkoming in de nakoming van een verplichting als bedoeld in lid 1 of een tekortkoming in de zin van art. 16 lid 1 van deel III (fraude) het Zorgkantoor zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de bevoorschotting al dan niet gedeeltelijk op te schorten. Dit is in afwijking van de wettelijke regeling (eerst een ingebrekestelling vereist). Wij zouden graag willen toevoegen dat dit enkel kan bij een “toerekenbare tekortkoming” en niet bij een “tekortko

	De wettelijke regeling waar u naar verwijst is van regelend recht. Dit betekent dat er vrijheid is om contractueel af te wijken. CZ zorgkantoor past de bepaling daarom niet aan. 
	De wettelijke regeling waar u naar verwijst is van regelend recht. Dit betekent dat er vrijheid is om contractueel af te wijken. CZ zorgkantoor past de bepaling daarom niet aan. 




	 
	 
	 
	 
	 

	Overeenkomst Wlz 2021-2023  
	Overeenkomst Wlz 2021-2023  
	Deel II: Regio gebonden deel 

	Artikel 1, lid 2; verwijzing naar de Wet zorg en dwang. Deze is niet van toepassing op ggz-instellingen. 
	Artikel 1, lid 2; verwijzing naar de Wet zorg en dwang. Deze is niet van toepassing op ggz-instellingen. 

	Er is geen artikel 1, lid 2 in deel II van bijlage 1. De Wzd geldt echter inderdaad voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische problematiek. Gezien de overlap tussen de sectoren VV, GZ en GGZ zal het voor kunnen komen dat bepaalde onderdelen elkaar raken. Uw zorginkoper gaat hierover graag het gesprek met u aan.  
	Er is geen artikel 1, lid 2 in deel II van bijlage 1. De Wzd geldt echter inderdaad voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische problematiek. Gezien de overlap tussen de sectoren VV, GZ en GGZ zal het voor kunnen komen dat bepaalde onderdelen elkaar raken. Uw zorginkoper gaat hierover graag het gesprek met u aan.  


	 
	 
	 

	Overeenkomst Wlz 2021-2023  
	Overeenkomst Wlz 2021-2023  
	Deel III: Algemeen deel 

	Art. 21 lid 3 (bevoegd forum): wij stellen voor om aan te wijzen de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht (i.p.v. Rechtbank Zeeland-West-Brabant). Dit zou logisch zijn aangezien de kenmerkende prestatie onder deze overeenkomst wordt uitgevoerd in Zuid-Limburg. 
	Art. 21 lid 3 (bevoegd forum): wij stellen voor om aan te wijzen de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht (i.p.v. Rechtbank Zeeland-West-Brabant). Dit zou logisch zijn aangezien de kenmerkende prestatie onder deze overeenkomst wordt uitgevoerd in Zuid-Limburg. 

	CZ zorgkantoor gaat niet akkoord met dit voorstel. CZ zorgkantoor hanteert de rechtbank Zeeland-West-Brabant als bevoegde rechtbank in al haar contracten met zorgaanbieders 
	CZ zorgkantoor gaat niet akkoord met dit voorstel. CZ zorgkantoor hanteert de rechtbank Zeeland-West-Brabant als bevoegde rechtbank in al haar contracten met zorgaanbieders 




	 





