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Toelichting bij het CZ Zorginkoopdocument GZ Wlz 2020 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 de 
door u gestelde vraag niet (letterlijk) terugkomt in dit document. Waar vragen of bezwaren betrekking hebben op landelijk uniform beleid zijn de 

antwoorden opgenomen in het 
landelijke ZN document. 
  

TOELICHTING BIJ HET CZ ZORGINKOOPDOCUMENT   

SECTOR GZ Wlz 2021 

 

Publicatiedatum:  

26 juni 2020 
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Toelichting bij het CZ Zorginkoopdocument GZ 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 



3 
 

Hoofdstuk Par. Vraag Antwoord 

1. Voorwoord 1. Zorgaanbieder deelt op hoofdlijnen de extern gepubliceerde visie 

van de VGN (d.d. 27-05-2020, bron: zorgvisie) wat betreft het 

ontbreken van voldoende samenwerking binnen een dialoogmodel 

om te komen tot een nieuw inkoopkader, alsmede de gestelde 

inhoudelijke bezwaren bij het inkoopmodel. Zorgaanbieder 

onderschrijft, zeker in deze (Corona) tijden, met name de kritiek op 

het gekort basistarief naar 94% aangevuld met een potentiële 

tariefopslag van 2% op voorwaarde van administratief belastende 

plannen. Bovendien maakt het ontbreken van de tarieven 

vooralsnog onmogelijk de potentiële consequenties volledig te 

overzien. Dit achten wij als essentieel mede gezien de 

aangekondigde CAO verhoging. Immers in combinatie met het 

gekorte basistarief naar 94%, maakt dit het perspectief somber. 

Des te meer in het licht van de bestaande krapte op de 

arbeidsmarkt en belasting van huidig personeel. Hetgeen de 

Corona crisis alleen nog maar extra heeft herbevestigd. Ook 

voorbeelden van andere sectoren zoals de ouderenzorg die reeds 

een periode van bezuinigingen zonder succes achter zich laten, 

stemmen ons niet hoopvol. Welk antwoord biedt het zorgkantoor op 

de aangekondigde bezuinigen voor individuele zorgaanbieders 

voor het leveren van zorg binnen het spanningsveld van 

betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit? Kan men zich 

expliciet uitspreken over de vertaling naar de praktijk, zijnde minder 

zorg en/of minder kwaliteit of anderszins?  

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.  

  

1. Voorwoord 1. Zorgaanbieder deelt op hoofdlijnen de extern gepubliceerde visie 

van de VGN (d.d. 27-05-2020, bron: zorgvisie) ook wat betreft de 

impact op onderlinge verhoudingen bij de afwezigheid van de 

samenwerking binnen het dialoogmodel. De zorginkoop werd 

vanuit historie gekenmerkt door beheersmatige verantwoording 

middels vereiste administratief belastende 

verantwoordingsdocumenten en -plannen. De zorginkoop heeft 

zich ons inziens de afgelopen jaren doorontwikkeld naar een 

hedendaags proces op basis van een toenemende mate van 

wederzijds vertrouwen en transparantie. Zoals bevestigd in het 

'Inkoopkader Wet langdurige zorg 2021-2023 Zorgverzekeraars 

Nederland', waarin het verminderen van de administratielast 

expliciet is benoemd. De aankondiging in het zorginkoopdocument 

2021 van verantwoording middels plannen als vereiste voor de 

We begrijpen dat de plannen extra inspanning van u vragen. Voor 

2021 houden we de administratieve lasten zeer beperkt door het 

vragen van beknopte en/of reeds bestaande plannen. De plannen 

hoeven dus niet nieuw te zijn.   
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tariefopslag van 2%, heeft ons dan ook verrast en staat ons inziens 

haaks op de ingeslagen weg.  We maken hiermee onnodig 

rechtsomkeert richting administratielast. Bovendien maken de 

kernelementen zoals gekoppeld aan de 2% tariefopslag reeds 

meerjaars onderdeel uit van de reguliere bedrijfsvoering. Een plan 

ter verantwoording is hierbij niet essentieel gebleken. Hoe verhoudt 

het terugdringen van administratieve lasten zich tot de plannen die 

gevraagd worden om in aanmerking te komen voor de opslag? Als 

er al sprake is van verantwoording, zijn andere vormen van 

verantwoording mogelijk (zonder onnodige administratielast) 

passend binnen het hedendaagse vertrouwen en transparantie 

geboden vanuit zorgaanbieders? 

1. Voorwoord 1. In Corona tijden heeft zorgaanbieder zich tot nu toe weerbaar en 

wendbaar getoond. Met trots weten we dagelijks door middel van 

creatieve oplossingen en tomeloze inzet van betrokken 

professionals de zorg (zoveel als mogelijk) te waarborgen onder 

lastige omstandigheden. De tijd is onverminderd onzeker en vraagt 

om blijvende alertheid en paraatheid. Dit doet het volste beroep op 

de beschikbare tijd en inzetbaarheid van medewerkers voor directe 

werkzaamheden (direct gerelateerd aan het primair proces). Het 

zorginkoopdocument verwijst meermaals naar de impact van de 

Corona crisis. Echter, een overgangsjaar lijkt het enige begrip 

vanuit het zorgkantoor in deze context. De inhoud, koers en 

reactietermijnen zijn ongeroerd gelaten. Hoe ziet het zorgkantoor 

de aangekondigde bezuinigingen en transitie naar een nieuw 

inkoopmodel in tijden van crisis? Waarom heeft het zorgkantoor er 

in het licht van de coronacrisis niet voor gekozen te wachten met 

het invoeren van een nieuwe inkoopsystematiek? Welke 

aanpassing wordt geboden m.b.t. inhoud, koers en reactietermijnen 

rekening houdend met de coronacrisis en de inzet en aandacht die 

dat vraagt van zorgaanbieders?  

De timing van de Wlz-inkoop is zodanig georganiseerd dat tot tijdige 

contractering van voldoende zorgaanbieders kan worden gekomen. 

Wij hebben zo veel mogelijk rekening gehouden met de situatie 

waarin zorgaanbieders verkeren. Wij hebben daarom gekozen voor 

een overgangsjaar in 2021. De plannen hoeven op een nog nader te 

bepalen moment, echter niet voor 1 september 2020 te worden 

ingediend.  

  Gesteld wordt dat 2021 een overgangsjaar betreft en noodzakelijk 

is om vanaf 2022 volledig invulling te geven aan het meerjarig 

inkoopbeleid. Biedt het zorgkantoor wel een dialoogmodel voor 

2021 ten behoeve van de samenwerking met zorgaanbieders t.b.v. 

het meerjarig inkoopbeleid? Met andere woorden, hoe is het 

betrekken van zorgaanbieders hierin geborgd in aanloop naar 2022 

(zoals gemist werd in 2020)? 

In de bestuurlijke overleggen met VWS, VGN, Actiz, GGZ Nederland 

en zorgkantoren is afgesproken dat de uitwerking van de 

inkoopsystematiek op de tarieven voor de jaren 2022 en 2023 met 

elkaar worden besproken.  
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1. Voorwoord 1. Waarom is het inkoopdocument GZ ook van toepassing op 

zorgaanbieders in de sector V&V? 

Het inkoopdocument GZ is niet van toepassing op de sector V&V. 

Op pagina 3 in het GZ inkoopdocument staat per abuis tweemaal 

V&V in plaats van GZ. Dit is aangepast in de Nota van Inlichtingen. 

2. Strategie, werkbezoeken en 

inspirerende praktijkvoorbeelden 

2.1 Wat verstaat u onder 'de meest complexe Wlz-zorg'? Het gaat dan onder meer om zorg aan mensen die het in de praktijk 

niet lukt om passende zorg en ondersteuning te vinden, soms door 

(onnodige) complicering van hun zorgvraag, waardoor verergering 

of escalatie van de inhoudelijke problematiek dreigt. Er is dan 

meestal sprake van middelengebruik, psychiatrische problematiek, 

(seksueel) grensoverschrijdend gedrag, hechtingsproblematiek en/of 

misbruik, een specifieke aandoening of een combinatie daarvan. 

Vaak gaat het hierbij om niet aangeboren hersenletsel (NAH), een 

(licht) verstandelijke beperking, zeer ernstig verstandelijk 

meervoudige beperkingen, en/of autismespectrumstoornis en/of een 

disharmonisch profiel, onduidelijk perspectief of (te late) diagnostiek. 

Deze definitie is gebruikt voor definiëring van de doelgroep voor de 

maatwerkplaatsen van het Zorgprogramma Volwaardig Leven.  

2. Strategie, werkbezoeken en 

inspirerende praktijkvoorbeelden 

2.1 U noemt dat u partnerschappen heeft met een beperkt aantal 

zorgaanbieders. Wat is hierbij de achterliggende gedacht? Wat zijn 

hiervoor de criteria? Wat zijn de consequenties als een 

zorgaanbieder daar niet voor in aanmerking komt?  

Dit is een strategisch doel voor de komende jaren en moet nog 

verder worden doorontwikkeld.  

2. Strategie, werkbezoeken en 

inspirerende praktijkvoorbeelden 

2.1 U stelt als doel om zorgaanbieders die gezamenlijk werken aan 

innovatie te faciliteren. Betekent dit dat zorgaanbieders die een 

zelfstandig plan indienen om in aanmerking te komen voor de 

tariefsopslag niet in aanmerking komen? 

Voor het jaar 2021 mag beiden worden ingediend, zowel een 

gezamenlijk plan als een individueel plan.  

2. Strategie, werkbezoeken en 

inspirerende praktijkvoorbeelden 

2.1 Kunt u concreet aangeven wat u bedoelt met het in co-creatie 

oplossen van wachtlijsten? 

Dit is een strategisch doel voor de komende jaren en moet nog 

verder worden doorontwikkeld. Duidelijk is dat we elkaar hiervoor 

nodig hebben; zorgkantoren en zorgaanbieders. 



6 
 

2. Strategie, werkbezoeken en 

inspirerende praktijkvoorbeelden 

2.2 Zorgaanbieder investeert al jaren, mede op uw verzoek, in 

innoverende zorgconcepten. Bestaat de mogelijkheid om hierover 

verdiepende en verlengende afspraken te maken?  

De plannen voor 2021 mogen inderdaad ook gebaseerd zijn op 

bestaande plannen, dus initiatieven waar aanbieders al mee bezig 

zijn. Verdere afspraken hierover zijn dus mogelijk. 

2. Strategie, werkbezoeken en 

inspirerende praktijkvoorbeelden 

2.2 Bent u het met ons eens dat - gegeven de uitspraak 

ECLI:NL:RBZWB:2017:7312 -  specifieke tarieven zonder afslag 

noodzakelijk zijn? 

Uw vraag impliceert dat de zorgkantoren per klant vanuit het 

financieel kader een vergoeding ontvangen van 100% van het NZa 

tarief. Dit is niet geval. We hebben de verantwoordelijkheid om zorg 

voor Wlz-klanten in te kopen en dit binnen het budgettair kader te 

doen. We hebben hierbij ook een zorgplicht richting onze klanten. 

Net als andere jaren vergoeden wij niet 100% van het 

maximumtarief. Hierdoor kunnen we – binnen de financiële kaders 

die door VWS gesteld worden – meer klanten van Wlz-zorg voorzien 

en voorkomen we het ontstaan van wachtlijsten. De zorgkantoren 

stellen de beschikbare middelen (het budgettair kader) volledig ter 

beschikking aan de zorg voor Wlz-klanten.  

2. Strategie, werkbezoeken en 

inspirerende praktijkvoorbeelden 

2.2 Bent u het met ons eens dat - gegeven de uitspraak 

ECLI:NL:RBZWB:2017:7312 -  specifieke risico-opslagen boven 

het NZa-tarief voor ons tot een reële vergoeding leiden? 

De NZa stelt voor de Wlz maximum tarieven vast. Hierop is geen 

risico opslag mogelijk. 

3. Het meerjarig perspectief 2021-

2023 

3.1 Gesteld wordt ‘zoeken naar juiste balans tussen kwaliteit, 

toegankelijkheid en betaalbaarheid’. Tariefopslag 2% is specifiek 

bestemd voor kernelementen, zijnde anders dan primaire zorg. “CZ 

zorgkantoor kiest voor de elementen passende zorg en innovatie, 

omdat we daarmee verwachten in de toekomst te kunnen voldoen 

aan toenemende zorgvraag”. De focus 2018-2020 was op kwaliteit. 

“We blijven ook in de komende jaren in gesprek met de 

zorgaanbieders over kwaliteit”. Ons inziens brengt een gekort 

basistarief naar 94% een spanningsveld met zich mee in relatie tot 

de kwaliteit van zorg. Zeker in kader van sterke loonkostenstijging 

zal dit de kwaliteit van zorg beïnvloeden. Andere vraagstukken 

binnen de sector nog buiten beschouwing gelaten. Uitgaande van 

een gekort basistarief voor primaire zorg, hoe ziet men de 

tariefopslag in relatie tot kwaliteit? Kan een concrete uitwerking van 

een integrale benadering inclusief kwaliteit worden geboden? 

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%. 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.  
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3. Het meerjarig perspectief 2021-

2023 

3.1 Waarom staan maatwerkafspraken vast? Heeft CZ een 

marktconsultatie gedaan binnen de branche om tot gedragen 

inkoopdoelen te komen? 

In paragraaf 3.1 wordt niet gesproken over maatwerkafspraken. 

Maatwerk is afhankelijk van de feiten en omstandigheden en staat 

nooit vooraf vast, daarom is het maatwerk. Er hebben verschillende 

(bestuurlijke) overleggen plaatsgevonden met VWS, de 

brancheorganisaties en zorgkantoren over het landelijk inkoopkader. 

3. Het meerjarig perspectief 2021-

2023 

3.2 Welke afwegingen zijn er gemaakt om met een financiële prikkel 

(opslag van 2% en verlaging van het basistarief) in te zetten op de 

4 kernelementen in de periode 2021 - 2023 i.p.v. hierover de 

dialoog op inhoud te zoeken met de zorgaanbieders? 

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 In 2021 wordt gekozen voor de kernelementen passende zorg en 

innovatie. Is het ook mogelijk na overleg met de zorginkoper een 

van de andere kernelementen (bedrijfsvoering en duurzaamheid) te 

kiezen of in combinatie met de andere kernelementen? 

Dit is niet mogelijk. Voor het jaar 2021 zijn alleen de kernelementen 

passende zorg en innovatie van toepassing.  

3. Het meerjarig perspectief 2021-

2023 

3.2 Waar bestaat financiële ruimte uit om vernieuwing te stimuleren bij 

een basistarief met de maximale opslag die lager of gelijk is aan 

het huidige tarief? 

We verwachten dat zorgaanbieders kijken naar mogelijkheden om 

zorg op een doelmatige wijze te organiseren. Daarmee ontstaat er 

financiële ruimte voor vernieuwing en innovaties.  

3. Het meerjarig perspectief 2021-

2023 

3.2 Het tarief gaat dit jaar naar 94%. Dat betekent een tariefkorting van 

minimaal 2% op de basiszorg. De tariefopslag van 2% dient 

gebruikt te worden voor de realisering van een aantal door uw 

zorgkantoor geformuleerde doelen. Dit betekent dat er jaarlijks 2% 

minder budget beschikbaar is voor de basiszorg aan cliënten. 

Concreet betekent dit dat er minder ‘handen aan het bed’ 

gefinancierd kunnen worden. Hierdoor zijn wij genoodzaakt de 

huidige zorginzet aan cliënten te verlagen en kunnen wij op de 

basiszorg niet langer de gewenste kwaliteit van zorg leveren. De 

laatste jaren staan de tarieven steeds verder onder druk; iedere 

contracteerronde is er een tariefsverlaging toegepast en komt de 

kwaliteit van de zorg verder onder druk te staan. Een 

tariefsverlaging van 2% vinden wij niet proportioneel en staat niet in 

We passen het tariefpercentage niet aan. 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 
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verhouding tot de door ons geleverde diensten. Te meer nu er 

steeds meer cliënten zijn die zwaardere zorg nodig hebben en de 

personeelskosten sterk toenemen als gevolg van de 

arbeidsmarktproblematiek. Wij verzoeken u dan ook het 

tariefpercentage aan te passen naar ten minste het huidige niveau. 

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.  

3. Het meerjarig perspectief 2021-

2023 

3.2 Met de invoering van de Wzd is de indirecte tijd per cliënt 

toegenomen, omdat zorgprofessionals in onderling overleg dit 

zorgplan moeten opstellen en evalueren als daarin onvrijwillige 

zorg is opgenomen. Hier staan (personele) kosten tegenover. Om 

de directe tijdsbesteding en daarmee kwaliteit van zorg op 

hetzelfde niveau te houden is extra personele inzet nodig. Dit 

betekent reeds een extra investering voor zorgaanbieders, dan wel, 

indien deze investering niet gedaan kan worden, dat er minder geld 

besteed kan worden aan de directe zorgverlening aan de cliënt, 

omdat de zorgaanbieder uitvoering moet geven aan de Wzd. Ook 

door de aanpassing van het basistarief naar 94% is er minder geld 

beschikbaar voor het verlenen van goede zorg. Wij verzoeken u 

dan ook het tariefpercentage aan te passen naar ten minste het 

huidige niveau.  

Wij passen het percentage niet aan door invoering van de Wzd. De 

NZa stelt op basis van kostenonderzoeken maximum tarieven vast. 

De NZa is aanvullend hierop op dit moment bezig met de 

vormgeving van de beleidsregels 2021 waarin taken die voortvloeien 

uit de Wzd in verwerkt worden. Als zorgkantoren geven wij invulling 

aan die gewijzigde wet- en regelgeving zodra die beschikbaar komt. 

3. Het meerjarig perspectief 2021-

2023 

3.2 Voor de benodigde investeringen in relatie tot wachtlijsten zijn 

zorgaanbieders risicodrager in relatie tot het vastgoed. Waarom 

kan het zorgkantoor pas in een laat stadium van de ontwikkeling 

van vastgoedplannen helderheid geven over de beschikbare 

contracteerruimte? Dit met het oog op verplichtingen die op 

voorhand en niet achteraf worden aangegaan? 

De beschikbare contacteerruimte wordt jaarlijks voorlopig en ook 

definitief vastgesteld door de NZa. Dit is weer afhankelijk van de 

middelen die VWS hiervoor beschikbaar stelt. Zorgkantoren zijn 

afhankelijk van deze jaarlijkse vaststelling van de contracteerruimte 

en kunnen dus niet vooruit plannen. 

3. Het meerjarig perspectief 2021-

2023 

3.2 Het CZ zorgkantoor verlaagt het basistariefpercentage met 2% ten 

opzichte van vorig jaar. Toch verlangt het CZ zorgkantoor van 

zorgaanbieders dat zij dezelfde zorg leveren als vorig jaar, terwijl 

de kosten van zorgaanbieders stijgen. Kan het CZ zorgkantoor 

toelichten waarom het desondanks vindt dat het zorgkantoor met 

het verlaagde basistariefpercentage een redelijke vergoeding 

biedt?  

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 
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zorgaanbieders kijken naar mogelijkheden om de zorg doelmatiger 

te organiseren, zodat de kwaliteit nu en in de toekomst geborgd 

blijft.  

3. Het meerjarig perspectief 2021-

2023 

3.2 Tariefopslag 2% specifiek bestemd voor kernelementen, zijnde 

anders dan primaire zorg. Ons inziens betreft een gekort basistarief 

naar 94% een bezuiniging van 2% op primaire zorg. Uitgaande van 

een gekort basistarief voor primaire zorg, wat is de concrete visie 

van het zorgkantoor op het leveren van minder zorg? 

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. " 

3. Het meerjarig perspectief 2021-

2023 

3.2 U verlaagt het basistariefpercentage met 2% ten opzichte van vorig 

jaar. Toch verlangt u van zorgaanbieders dat zij dezelfde zorg 

leveren als vorig jaar, terwijl de kosten van zorgaanbieders stijgen. 

Kunt u toelichten waarom u desondanks vindt dat u met het 

verlaagde basistariefpercentage een redelijke vergoeding biedt?  

Bij de vaststelling van het basistariefpercentage is onder meer 

gekeken naar de huidige afspraken op landelijk niveau en zijn 

analyses gemaakt van de financiële positie van zorgaanbieders om 

de mogelijke impact te kunnen inschatten. Dit hebben we 

meegenomen bij de afwegingen. 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.  

3. Het meerjarig perspectief 2021-

2023 

3.2 Hoe verhoudt de op p. 8 van het Inkoopkader langdurige zorg 

2021-2023 van ZN genoemde prioriteit van het terugdringen van 

administratieve lasten zich tot de grote mate van vrijheid die de 

zorgkantoren nemen om invulling te geven aan de inhoud, 

tariefopslag, timing, onderbouwing en verantwoording van de 

kernelementen? 

We begrijpen dat dit extra inspanning van u vraagt. Voor 2021 

houden we de administratieve lasten zeer beperkt door het vragen 

van beknopte en/of reeds bestaande plannen. De plannen hoeven 

dus niet nieuw te zijn.   
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3. Het meerjarig perspectief 2021-

2023 

3.2  blz 9  het in te dienen plan voor de opslag dient deze goedgekeurd 

te worden door CCR e/of OR ? 

Wij vragen of er draagvlak is bij de cliënten en medewerkers. Dit is 

aangepast in de Nota van Inlichtingen. 

3. Het meerjarig perspectief 2021-

2023 

3.2 Het plan is te gaan werken met gedifferentieerde opslagen. Wat 

wordt hier mee bedoeld en wat betekent dit voor zorgaanbieders. 

Kunt u hier duidelijkheid in geven en worden zorgaanbieders hier 

actief bij betrokken tbv aansluiting bij regionale afspraken? Wat zijn 

regionale afspraken? 

Dit wordt in de loop van dit jaar nog verder uitgewerkt. Hierover 

wordt landelijk overleg gevoerd met de bracheorganisaties. 

3. Het meerjarig perspectief 2021-

2023 

3.2 U biedt een basistariefpercentage van 94% van het max NZa tarief. 

Dit tarief ligt substantieel onder de kostprijs voortkomend uit het 

kosten onderzoek uitgevoerd door de NZa. Dit kostenonderzoek is 

de basis geweest voor de bepaling van de tarieven ZZP ZG VIS die 

sinds dit jaar gelden. Kunt u het percentage van 94% onderbouwen 

in relatie tot het kostenonderzoek ter bepaling van de ZZP ZG VIS 

tarieven uitgevoerd door de NZa? 

Het zorgkantoor maakt geen kostprijsberekeningen. De NZa bepaalt 

de maximumtarieven. Deze zijn landelijk vastgesteld. Wij vergoeden 

een percentage van dit maximum NZa-tarief, hetgeen past binnen 

de tariefstructuur van NZa en de vrijheid die zorgkantoren op dit 

punt hebben. 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 Is het vereist om op alle vier de kernelementen een plan aan te 

leveren of mogen dat er ook minder zijn om toch in aanmerking te 

komen voor de volledige tariefopslag van 2% 

Voor CZ zorgkantoor zijn voor het jaar 2021 alleen de 

kernelementen passende zorg en innovatie van toepassing. Het 

plan mag of beide of één van beide kernelementen betrekking 

hebben.  

3. Het meerjarig perspectief 2021-

2023 

3.2 Als je nu verwacht om op de kernelementen  Bedrijfsvoering of 

duurzaamheid de meeste progressie te kunnen boeken mag je die 

dan toch ook voor het jaar 2021 opvoeren om in aanmerking te 

komen voor de volledige opslag van 2% 

Nee, dat mag niet. Voor CZ zorgkantoor zijn alleen de 

kernelementen passende zorg en innovatie van toepassing voor het 

jaar 2021. 
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3. Het meerjarig perspectief 2021-

2023 

3.2 Is het toegestaan om met uitsluitend de kernelementen Passende 

zorg en Innovatie ook in 2022 en 2023 uitvoering te geven en 

daarmee in aanmerking te komen voor de volledige opslag van 2% 

Deze kernelementen zijn ook voor de jaren 2022 en 2023 van 

toepassing, Of dat uitsluitend is, daar kunnen wij nu nog niet op 

vooruitlopen. Dit is voor het jaar 2022 en 2023 nog niet bekend.  

3. Het meerjarig perspectief 2021-

2023 

3.2 We hebben de afgelopen jaren al geweldig geïnvesteerd in 

duurzaamheid. Er kan geen zonnepaneel meer bij. In hoeverre 

tellen recente prestaties mee bij het aanspraak mogen maken op  

de 2% prijsopslag en in hoeverre wordt er bij de beoordeling van 

plannen en prestaties rekening gehouden met een nog maar 

beperkte ruimte om verder te verduurzamen vanwege alle eerdere 

prestaties die we al eerder op dat vlak hebben gedaan. 

Voor het jaar 2021 zijn alleen de kernelementen passende zorg en 

innovatie van toepassing. De door u genoemde investeringen 

behoren tot het kernelement duurzaamheid en vallen dus buiten de 

2% opslag. 

3. Het meerjarig perspectief 2021-

2023 

3.2 Uw schrijft dat er sprake is van een mogelijke opslag van maximaal 

2%. Of welke wijze bent u voornemens om voor 2021 en de jaren 

daarna te differentiëren in de toekenning tussen 0% en 2% ? 

De uitwerking van de inkoopsystematiek op de tarieven voor het jaar 

2022 en 2023 is nog niet bekend. Dit is onderwerp van bespreking 

op landelijke niveau met de brancheorganisaties.  

3. Het meerjarig perspectief 2021-

2023 

3.2 Met de verlaging van het basistarief en de introductie van een 

opslag van maximaal 2% worden organisaties voor de uitdaging 

gesteld om 2% uit de reguliere exploitatie vrij te maken om die 

aantoonbaar aan de prijsopslagen te besteden. Aangezien de 

kostenstructuur bijna 80% personeel primair proces betreft moeten 

we hierdoor bezuinigen op directe zorg en directe tijd voor onze 

cliënten. Bestaande projecten hebben veelal niet de financiële 

omvang van de nieuwe prijsopslag. Ben u zich bewust van dit 

effect, is dat uw bedoeling en zo nee: op welke wijze denkt u dat 

zorgaanbieders invulling kunnen geven dat het realiseren van de 

prijsopslag zonder ingrijpen in het primair proces?  

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.  

3. Het meerjarig perspectief 2021-

2023 

3.3 Aanbieder kan in aanmerking komen voor 2,0% opslag voor de 

kernelementen passende zorg en technologische innovatie.  Is één 

plan van aanpak voldoende of moet op beide thema's passende 

zorg en innovatie een plan worden ingediend? 

Om voor de opslag van 2% in aanmerking te komen, kan de keuze 

gemaakt worden voor 1 of voor beide kernelementen. Het plan (of 

de plannen) dient wel proportioneel te zijn bij de aangevraagde 2%  
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3. Het meerjarig perspectief 2021-

2023 

3.3 Kernelementen passende zorg lijkt erg gericht op ambulantisering. 

Er is wel één passage over verbeteren en verduurzamen van zorg. 

In relatie tot vastgoed brengt dit een risico met zich mee wanneer 

er sprake zou zijn van het uitblijven van toezeggingen/aangaan van 

verplichtingen hieromtrent. Hoe verhoudt de ambulantisering zich 

tot het aangaan van toezeggingen en/of verplichtingen in relatie tot 

vastgoed financieringen? Hoe verhoudt zich de aangekondigde 

differentiatie van de NHC/NIC tarieven vanaf 2022 zoals tevens 

benoemd in het 'Inkoopkader langdurige zorg 2021-2023 

Zorgverzekeraars Nederland' zich tot de toenemende eisen die aan 

investeringen in de bouw worden gesteld in verband met onder 

meer duurzaamheid? 

Voor de vraag over de NHC/NIC verwijzen wij naar de landelijke 

Nota van Inlichtingen. Het kernelement passende zorg omvat meer 

thema's' dan enkel extramuralisering. Extramuralisering zien wij als 

een mogelijkheid om naast de bestaande intramurale capaciteit te 

kunnen voldoen aan de toenemende zorgvraag. We zien dit dus niet 

als vervanging van de huidige intramurale capaciteit.   

3. Het meerjarig perspectief 2021-

2023 

3.3 Gesteld wordt: “technologische innovaties stimuleren transformatie 

werkprocessen”. Hierbij ontbreekt de objectieve aantoonbaarheid 

(evidence based) daar waar voorbeelden bekend zijn van 

innovaties die aantoonbaar onvoldoende kostenbesparend zijn 

gebleken. Waar blijkt de effectiviteit van innovatie objectief 

aantoonbaar uit? Welke onderbouwde voorbeelden vanuit de 

langdurige zorg heeft het zorgkantoor in beeld? 

Er zijn andere partijen die de kijken naar werkzaamheid of dat iets 

evidence-based is. Het zorgkantoor maakt gebruik van deze 

informatie en die vanuit zorgaanbieders. U kunt dit bespreken met 

uw zorginkoper. 

3. Het meerjarig perspectief 2021-

2023 

3.3 Het zorgkantoor is voornemens om in 2022 en 2023 te gaan 

werken met een bekostigingssystematiek met gedifferentieerde 

opslagen. (1) Wat wordt hiermee bedoeld? (2) Wanneer is bekend 

hoe deze systematiek en de opslagen eruit komen te zien? (3) 

Leidt dit tot een lager basistarief dan de 94% die het zorgkantoor 

voor het jaar 2021 wenst te hanteren? 

Dit wordt nog verder uitgewerkt en besproken met de 

brancheorganisaties.  Deze systematiek wordt bekend gemaakt in 

het inkoopkader voor het jaar 2022, dat is rond 1 juni 2021.  

3. Het meerjarig perspectief 2021-

2023 

3.3 Het zorgkantoor stelt dat implementatie van technologie en oude 

werkprocessen een positieve impact hebben op de 

kosteneffectiviteit van de geleverde zorg. (1) Wij snappen de 

verwijzing naar 'oude'  werkprocessen niet; kunt u toelichten wat u 

bedoeld? (2) Graag zien wij een onderbouwing van de stellingname 

van het zorgkantoor dat voornoemde leidt tot meer 

kosteneffectiviteit. (3) Implementatie van technologie werkt zelden 

kostenverlagend. Er ontstaan andere veelal structurele kosten 

(licenties, onderhoud, training, auditing, etc.) die ook gedekt 

moeten worden. Op welke wijze houdt het zorgkantoor rekening 

met de dekking van deze kosten? 

(1) ‘de implementatie van oude werkprocessen' moet zijn 'de-

implementatie van oude werkprocessen'. Dit is aangepast in de 

Nota van Inlichtingen. Met oude werkprocessen worden die 

processen bedoeld die beter/efficiënter ingericht kunnen worden en 

losgelaten kunnen worden (de-implementatie). (2) In 2019 heeft het 

zorgkantoor aan de hand van gesprekken bij GZ aanbieders 

onderzoek laten doen, naar aanleiding hiervan is deze stellingname 

tot stand gekomen (3) Een deel van deze kosten vallen onder eigen 

investering van een aanbieder, een ander deel kan vallen onder de 

2% opslag.  
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3. Het meerjarig perspectief 2021-

2023 

3.3 Het inkoopkader van ZN beschrijft bij §2.5 een brede invulling van 

het begrip innovatie. In het inkoopdocument worden in de 

beschrijving in §3.3. alleen technische innovaties genoemd. In 

hoeverre kan er ook met niet technologische innovaties aanspraak 

gemaakt worden op de 2% prijsopslag. 

Voor het overgangsjaar 2021 kan dat. Ook het kernelement 

passende zorg voorziet hier overigens ruimte in, indien de innovatie 

ten goede komt aan de genoemde onderdelen bij passende zorg.  

3. Het meerjarig perspectief 2021-

2023 

3.3 In de laatste alinea van deze paragraaf worden drie categorieën 

technologisch innovaties benoemd. Wordt hiermee bedoeld dat de 

plannen die wij moeten maken ook alleen binnen deze drie 

categorieën mogen vallen? 

Voor het overgangsjaar 2021 mag dat, maar is dit nog niet 

noodzakelijk. Het mag ook om bestaande innovatieplannen gaan. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.1 Het zorgkantoor behoudt zich het recht voor om de 

tariefpercentages 2021 voor zorgprestaties aan te passen. Wat 

betekent dit voor het basistarief 2021 van 94% en de opslag van 

2%?  

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.  

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.3 Onder de paragraaf wat moet ik doen om in aanmerking te komen 

voor de 2% opslag.  U geeft aan dat op nader te bepalen moment 

als de situatie rondom corona is gestabiliseerd binnen 2 maanden 

een beknopt plan moet worden aangeleverd.  Hoe wordt 

vastgesteld wanneer de situatie is gestabiliseerd? Wie bepaald dit? 

Wordt dit landelijk, regionaal of op zorgkantoorniveau bepaald? 

In het inkoopbeleid is aangegeven dat zorgkantoren de plannen pas 

opvragen wanneer de situatie (volgens de zorgkantoren) weer is 

genormaliseerd. Na die aankondiging heeft elke zorgaanbieder twee 

maanden de tijd om het plan in te dienen. We gaan de komende 

periode in gesprek met brancheorganisaties over de datum voor 

aanlevering van de plannen. De datum van de aankondiging is op 

zijn vroegst op 1 september 2020 (en moment aanlevering twee 

maanden erna). We noemen nu deze datum voor aankondiging van 

1 september 2020 omdat dit de datum is waarop de generieke 

compensatiecomponent afloopt voor alle sectoren.  Als de plannen 

al klaar zijn, is het ook mogelijk deze eerder in te dienen. Dit staat 

beschreven in de Nota van Inlichtingen. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.3 De inzet van middelen om de plannen uit te voeren moet passend 

zijn bij de opslag van 2%. Alle aanbieders hebben hun 

bedrijfsvoering op dit moment ingericht op het percentage van 96% 

zoals dat de afgelopen jaren steeds is toegekend. Twee procent 

extra inzetten voor projecten zou betekenen dat de huidige zorg 

voor 94% zal moeten worden geleverd. Waarop is gebaseerd dat 

de zorg voor 94% zou kunnen worden geleverd? 

Het zorgkantoor maakt geen kostprijsberekeningen. De NZa bepaalt 

de maximumtarieven. Deze zijn landelijk vastgesteld. Wij vergoeden 

een percentage van dit maximum NZa-tarief, hetgeen past binnen 

de tariefstructuur van NZa en de vrijheid die zorgkantoren op dit 

punt hebben. Als er een structurele verandering van kosten is, dan 

zal dat verdisconteerd zijn in de door de NZa vastgestelde maximum 

tarieven. Bij de vaststelling van het basistariefspercentage is onder 

meer gekeken naar de huidige afspraken op landelijk niveau en zijn 
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analyses gemaakt van de financiële positie van zorgaanbieders om 

de mogelijke impact te kunnen inschatten. Dit hebben we 

meegenomen bij de afwegingen. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.3 Er wordt een gesprek aangegaan over onze visie op wonen en 

zorg in relatie tot vastgoed. Wat is de visie van CZ hierop voor de 

korte en langere termijn? 

Deze visie staat beschreven in het landelijk inkoopkader op pagina 

15 en 16. Deze visie wordt nog verder doorontwikkeld. 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 Zorgaanbieders die in aanmerking willen komen voor een 

maatwerkafspraak, worden gevraagd om een beknopt plan 

hiervoor in te dienen. Op welk niveau moeten wij deze plannen 

indienen? Is dit per zorgkantoor of per zorgkantoorregio/erkenning? 

De plannen worden per zorgkantoor ingediend. De plannen mogen 

betrekking hebben op meerdere zorgkantoren en meerdere regio's 

waarbij we wel aandacht vragen voor de regionale verschillen ten 

aanzien van de keuze van de kernelementen  en de invulling 

daarvan per zorgkantoor.  

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.3 Zorgaanbieders die in aanmerking willen komen voor een 

tariefopslag, moeten hiervoor een plan indienen. De 

beoordelingscriteria voor deze plannen zijn niet opgenomen in de 

inkoopdocumenten. Daardoor is de beoordelingssystematiek van 

de plannen niet transparant. Wij verzoeken u gemotiveerd toe te 

lichten hoe de plannen zullen worden beoordeeld.   

Aangezien 2021 een overgangsjaar is, is het hoofdcriterium een 

proportioneel (t.o.v. de 2% middelen) plan op één of beide 

kernelementen in te dienen. We vragen een Inhoudelijke 

(kwalitatieve) verantwoording over de inzet van de middelen. Er kan 

er geen sprake zijn van dubbele financiering via andere bronnen 

dan de 2%. Zie hiervoor ook de Nota van Inlichtingen.  

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.3 In het onderzoeksrapport van AEF in opdracht van de VGN naar 

ervaringen zorginkoop 2019 GZ Wlz, wordt aangegeven dat men 

de verantwoording (m.b.t. innovatie) in het verleden als veeleisend 

en arbeidsintensief beschouwd. In 2021 een tariefopslag van 2% 

op voorwaarde van administratieve plannen. Hoe wordt op de 

ervaringen 2019 ingespeeld vanuit het zorgkantoor? Hoe verhoudt 

zich dit tot regeldruk? Waarom extra administratieve lasten voor 

2% budget? Hoe verhoudt dit zich tot de genoemde prioriteit in het 

'Inkoopkader langdurige zorg 2021-2023 van ZN (p.8)' van het 

terugdringen van administratieve lasten? 

We begrijpen dat de plannen extra inspanning van u vragen. Voor 

2021 houden we de administratieve lasten zeer beperkt door het 

vragen van beknopte en/of reeds bestaande plannen. De plannen 

hoeven dus niet nieuw te zijn.   
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4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.3 Tariefopslag van 2% op voorwaarde van aan te leveren plannen. 

Onduidelijk is in hoeverre dit over nieuwe 

ontwikkelingen/initiatieven gaat en/of van toepassing is voor 

huidige activiteiten hieromtrent. Bovendien is onvoldoende duidelijk 

beschreven welke concrete activiteiten hier al dan niet onder 

vallen. In hoeverre wordt de 2% tariefopslag toegewezen aan 

plannen die huidige activiteiten betreffen en/of nieuwe 

ontwikkelingen/initiatieven? Kan tevens nader worden 

gespecificeerd welke concrete activiteiten onder de tariefopslag 

van 2% vallen? 

Het plan mag betrekking hebben op nieuwe en/of bestaande 

initiatieven. In de beschrijving van de kernelementen passende zorg 

en innovatie worden voorbeelden genoemd die tot deze 

kernelementen kunnen behoren. Dit wordt niet nader gespecificeerd 

in concrete activiteiten.  

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.3 Afhankelijk van plannen m.b.t. twee kernelementen passende zorg 

en/of innovatie. Wat betekent en/of concreet? Alleen 2% bij 

plannen beide kernelementen, 2% mogelijk bij plan 1 kernelement? 

Graag nadere specificatie (zonder ruimte voor multi interpretatie). 

Om voor de opslag van 2% in aanmerking te komen kan de keuze 

gemaakt worden voor 1 of voor beide kernelementen. Het plan dient 

wel proportioneel te zijn bij de aangevraagde 2%.  

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.3 Innovatie betreft geen doel op zich, het is veelal een afgeleide 

(doorvertaling) van een meerjaren (strategisch) beleid. Hoe 

verhoudt dit zich tot een contractering van een tariefopslag voor de 

periode van 1 jaar voor innovaties die langer doorlopen?  

Het kernelement innovatie is een thema dat voor de komende drie 

jaar van toepassing is. We weten echter nog niet of de 2% opslag 

voor innovatie en/of passende zorg op dezelfde wijze in de jaren 

2022 en 2023 wordt toegepast. Daarom is het ook mogelijk om 

bestaande projecten die al lopen voor deze opslag in aanmerking te 

laten komen en hoeft dit geen nieuw project te zijn dat meerdere 

jaren doorloopt. Dit mag wel.  

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.3 Tariefopslag van 2%. Waar is de 2% op gebaseerd (bv. waarom 

niet 1,5% of 3%)? Graag toelichting en/of onderbouwing. 

Bij de vaststelling van het basistariefspercentage en de hoogte van 

de opslag is onder meer gekeken naar de huidige afspraken op 

landelijk niveau en zijn analyses gemaakt van de financiële positie 

van zorgaanbieders om de mogelijke impact te kunnen inschatten. 

Dit hebben we meegenomen bij de afwegingen. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.3 Genoemd wordt ‘normaliseren’ van coronavirus. Wat hieronder 

concreet verstaan wordt, is onvoldoende beschreven. Wanneer 

normaliseren het behoud van de 1,5 meter samenleving betreft 

binnen een ‘nieuw normaal’, dan ontstaat er een spanningsveld in 

relatie tot financiering bijvoorbeeld m.b.t. vervoer, dagbesteding en 

grootte van locaties. Wat verstaat het zorgkantoor onder deze 

noemer (al dan niet het einde van 1,5 meter samenleving danwel 

het zogenoemde ‘nieuwe normaal‘)?  Indien er sprake blijft van 1,5 

meter samenleving, hoe ziet het zorgkantoor de compensatie voor 

zorgaanbieders hieromtrent? 

In het inkoopbeleid is aangegeven dat zorgkantoren de plannen pas 

opvragen wanneer de situatie (volgens de zorgkantoren) weer is 

genormaliseerd. Na die aankondiging heeft elke zorgaanbieder twee 

maanden de tijd om het plan in te dienen. We gaan de komende 

periode in gesprek met brancheorganisaties over de datum voor 

aanlevering van de plannen. De datum van de aankondiging is op 

zijn vroegst op 1 september 2020 (en moment aanlevering twee 

maanden erna). We noemen nu deze datum voor aankondiging van 

1 september 2020 omdat dit de datum is waarop de generieke 

compensatiecomponent afloopt voor alle sectoren. Voor de 

compensatie verwijzen wij naar de beleidsregels die de NZa 

daarvoor heeft vastgesteld.  
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4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.3 Waarom heeft het zorgkantoor er in het licht van de coronacrisis 

(en de verwachting dat deze crisis vooralsnog niet over is) niet voor 

gekozen te wachten met het invoeren van een nieuwe 

inkoopsystematiek? 

Wij begrijpen dat de coronacrisis u voor een grote opgave stelt. 

Toch moeten we ook vooruit blijven kijken. We staan in de 

langdurige zorg voor grote uitdagingen. Ondanks deze roerige 

tijden, publiceren wij daarom het inkoopkader voor de langdurige 

zorg 2021-2023. Het huidige meerjarige inkoopkader loopt af per 

eind 2020. Het nieuwe meerjarige inkoopkader biedt duidelijkheid en 

continuïteit voor meerdere jaren. Zo geven we middels dit nieuwe 

meerjarenkader duidelijkheid over de kernelementen passende 

zorg, innovatie, bedrijfsvoering en duurzaamheid. Tevens geeft het 

helderheid over het zorginkoopproces, hoe we omgaan met nieuwe 

zorgaanbieders en hoe we afspraken met zorgaanbieders 

monitoren. Ook is er nu een landelijk basistarief. In het licht van de 

coronacrisis zien we 2021 wel als een overgangsjaar.  Zo houden 

we rekening met de moeilijke omstandigheden waarin u in 2020 

verkeert. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.3 Het zorgkantoor hanteert als uitgangspunt voor het toekennen van 

de tariefsopslag 2021 dat de inzet van middelen op de plannen uit 

te voeren passend moeten zijn bij de omvang van de tariefsopslag 

van 2%. Wat verstaat het zorgkantoor onder 'passend'? 

Een plan met een bedrag dat proportioneel is aan de 2% opslag die 

de aanbieder daarvoor ontvangt. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.3 De kracht van het huidige Wlz-tariefstelsel zit in het feit dat de NZa 

kostendekkende tarieven heeft vastgesteld. Waarom kiest u nu 

voor een zware tariefverlaging waarmee u de zorgaanbieders en 

daarmee de hele zorgketen in fundamentele problemen brengt? 

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. De NZa bepaalt de 

maximumtarieven. Deze zijn landelijk vastgesteld. Wij vergoeden 

een percentage van dit maximum NZa-tarief, hetgeen past binnen 

de tariefstructuur van NZa en de vrijheid die zorgkantoren op dit 

punt hebben.  

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.3 De inzet van middelen om de plannen uit te voeren moet passend 

zijn… Wat wordt hier mee bedoeld? Wat betekent dit voor t.b.v. 

uitvoering? U praat over middelen t.b.v. uitvoering van plannen. 

Wat wordt hier bedoeld? 

De investeringen die worden gedaan om de plannen uit te voeren 

moeten passend zijn bij de kernelementen passende zorg en 

innovatie.  
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4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.3 Geldt bij toekenning van een opslag deze voor alle prestaties, dus 

ook de toeslagen. 

Ja, de opslag van 2% geldt ook voor de toeslagen. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.3 Wat is de basis voor het bepalen van het basistariefprecentage op 

een nivo van 94%. 

Het zorgkantoor maakt geen kostprijsberekeningen. De NZa bepaalt 

de maximumtarieven. Deze zijn landelijk vastgesteld. Wij vergoeden 

een percentage van dit maximum NZa-tarief, hetgeen past binnen 

de tariefstructuur van NZa en de vrijheid die zorgkantoren op dit 

punt hebben. Als er een structurele verandering van kosten is, dan 

zal dat verdisconteerd zijn in de door de NZa vastgestelde maximum 

tarieven. Bij de vaststelling van het basistariefpercentage is onder 

meer gekeken naar de huidige afspraken op landelijk niveau en zijn 

analyses gemaakt van de financiële positie van zorgaanbieders om 

de mogelijke impact te kunnen inschatten. Dit hebben we 

meegenomen bij de afwegingen. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.3 U geeft aan dat de inzet van middelen passend moet zijn bij de 

omvang van de tariefopslag van 2%. Met betrekking tot 

duurzaamheidsmaatregelen werken wij samen met de eigenaar 

van het merendeel van onze panden. Investeringen zoals 

muurisolatie en aanbrengen van (drie-)dubbel glas komen ten laste 

van de eigenaar. Hoe weegt u dergelijke investeringen mee bij het 

bepalen van de 2%. 

Deze investeringen behoren niet tot de kernelementen passende 

zorg en innovatie en kunnen niet uit de 2% opslag worden 

gefinancierd. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.3 Wij herkennen de geformuleerde speerpunten en willen daarin ook 

onze bijdragen leveren echter de koppeling tussen de omvang van 

de tariefsopslag met aantoonbare inzet van middelen die passend 

is bij deze tariefsopslag maakt het onnodig ingewikkeld en trekt 

noodgedwongen en onnodig veel middelen weg uit het primair 

proces. Bent u bereid, om bovenstaande reden, de koppeling 

tussen de omvang van de prijsopslag en de daadwerkelijke inzet 

van middelen voor de speerpunten los te laten? Zo nee, waarom 

niet? 

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. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.3 In de verdere verlaging van het basistarief van 96% naar 94% 

neemt u ook meerzorg mee. Meerzorg is veelal een individuele 

opslag, op basis van een dagprogramma in activiteiten en minuten 

en waarvoor al een drempel en organisatiebijdrage geldt. 

Realiseert u zich dat u met een korting op meerzorg afbreuk doet 

aan de onderliggende methodiek van totstandkoming hiervan en de 

CZ heeft ook voorgaand jaar het tariefpercentage van 96% 

toegepast op het meerzorg tarief. Dit is bestendiging van bestaand 

beleid. 
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verwachtingen die bij alle betrokkenen gecreëerd worden over de 

inzet die financieel helemaal niet  gerealiseerd kan worden? Op 

welke wijze verwacht u dat organisaties invulling geven aan het 

integrale meerzorgprogramma bij een tekort aan financiële 

middelen om dit uit te voeren? 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.4 De initiële productieafspraak is gebaseerd op de afspraak van de 

herschikking. De herschikking is gebaseerd op realisatiecijfers t/m 

juni.  Hoe  en in hoeverre wordt rekening gehouden met 

omzetderving a.g.v. de corona-crisis? Is het niet raadzaam om uit 

te gaan van de realisatiecijfers t/m februari? 

Om tot een initiële afspraak 2021 te komen, wordt de herschikte 

productieafspraak 2020 onder meer gecorrigeerd voor eventuele 

wijzigingen naar aanleiding van het bestuurlijk overleg en effecten 

als gevolg van overheidsmaatregelen. De effecten als gevolg van 

het coronavirus behoren hier ook toe. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.4 Initieel wordt een volumegarantie afgegeven van 95%, Hierdoor 

wordt een risico van 5% gelopen over de gerealiseerde productie. 

Mocht gedurende 2021 niet voldoende contracteerruimte 

beschikbaar zijn, mogen aanbieders dan een cliëntenstop instellen 

om te voorkomen dat het kader wordt overschreden? 

Zowel de zorgaanbieder als het zorgkantoor hebben een zorgplicht 

en zijn verantwoordelijk voor voldoende zorg en continuïteit van zorg 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.4 Hoe wordt voor de initiële afspraak 2021 omgegaan met het 

productievolume voor meerzorg? 

Voor afronding 2020 en start 2021 is het productievolume nog niet 

vastgesteld. Hierover zal later dit jaar meer duidelijk zijn. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.4 Hoe wordt omgegaan met een groeiscenario in zorg? Als er sprake is van een groeiscenario ofwel een verhoging van de 

contracteerruimte, dan is het afhankelijk van de reden van de 

verhoging of dit leidt tot een tariefsverhoging. Als de verhoging van 

de contracteerruimte bijvoorbeeld is bestemd voor het opvangen 

van een stijgende zorgvraag, dan zullen de beschikbare middelen 

worden ingezet voor het in zorg nemen van meer klanten en dus 

meer volume in plaats van een tariefverhoging. Het Zorgkantoor kan 

hierop nog niet vooruit lopen. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.4 Basis voor initiële afspraak 2021 is gerealiseerde productie januari 

t/m juni 2020. Er worden een vijftal correctie factoren genoemd. 

Zouden deze niet dienen te worden uitgebreid met  omzetderving 

vanwege Corona en  zorgvraag 2021  om de tekortkomingen van 

deze beperkte, niet representatieve periode weg te nemen. 

Wij  houden inderdaad rekening met de onderproductie als gevolg 

van het coronavirus. 



19 
 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.4 Initieel wordt een volumegarantie afgegeven van 95%, Hierdoor 

wordt een risico van 5% gelopen over de gerealiseerde productie. 

Mocht gedurende 2021 niet voldoende contracteerruimte 

beschikbaar zijn, mogen aanbieders dan een cliëntenstop instellen 

om te voorkomen dat het kader wordt overschreden? 

Zowel de zorgaanbieder als het zorgkantoor hebben een zorgplicht 

en zijn verantwoordelijk voor voldoende zorg en continuïteit van 

zorg. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.4 Worden voor cliënten met een GGZ-W indicatie die nu wonen bij 

een GZ zorgaanbieder productieafspraken gemaakt op basis van 

GGZ prestaties, of kunnen de toewijzingen op basis van de 

vertaaltabel omgezet worden naar VG prestaties? En kan er bij het 

maken van de inkoopafspraken onderscheid gemaakt worden 

tussen cliënten die in 2020 reeds in zorg waren, en degene die 

mogelijk vanaf 2021 nieuw in zorg komen? 

Dit landelijk nog onderwerp van bespreking. Hierover wordt u 

separaat nog geïnformeerd. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.4 Bij de bepaling van de initiële productieafspraak voor 2021 gaat u 

uit van de realisatie van januari t/m juni 2020. Aangezien deze 

periode agv COVID19 niet representatief is verzoeken wij u een 

andere grondslag te nemen die beter recht doet aan de normale 

productie omvang. Bent u voornemens dit te doen? 

Om tot een initiële afspraak 2021 te komen, wordt de herschikte 

productieafspraak 2020 onder meer gecorrigeerd voor eventuele 

wijzigingen naar aanleiding van het bestuurlijk overleg en effecten 

als gevolg van overheidsmaatregelen. De effecten als gevolg van de 

het coronavirus behoren hier ook toe. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.5 Op welke wijze komt CZ met aanbieders tot een afspraak voor de 

crisisbedden? Wie beoordeelt welke van de drie nieuwe tarieven 

voor een aanbieder van toepassing is? 

Dit wordt beoordeeld aan de hand van de prestatiebeschrijving in de 

NZa beleidsregel Zorgzwaartepakket en volledig pakket thuis en is 

onderwerp van gesprek tussen zorgaanbieder en zorgkantoor. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.6 Wat wordt bedoeld met (pag 16 inkoopbeleid, 3e bullet) de 

passage rondom “prestatiemix voor module beschikbaarheid”? Mij 

is onduidelijk wat dit is en deze passage betekent? 

Hiermee wordt de beschikbaarheid bedoeld zoals in de NZa 

beleidsregel modulair pakket staat omschreven. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.6 CZ stuurt actief op de inzet van VPT. Hoe verhoudt zich dat ten 

opzichte van persoonsvolgende bekostiging indien de voorkeur van 

de client uitgaat naar verblijfzorg? En op welke wijze gaat CZ hier 

actief op sturen? 

VPT kan bijdragen aan duurzame en toekomstbestendige zorg. 

Indien de wens van de cliënt een andere leveringsvorm is dan VPT, 

staat de klantbehoefte uiteraard voorop. Wij verwachten wel dat 

aanbieders cliënten juist en volledig informeren over de optie voor 

VPT, zodat de klantkeuze weloverwogen gemaakt kan worden. Het 

ontwikkelen van VPT is onderdeel van het kernelement passende 

zorg, waarvoor de opslag van 2% van toepassing is. Daarnaast is 

het regionale  inkoopdocument opgenomen: is de contracteerruimte 

beperkt, dan geven wij bij de herschikking voorrang aan VPT ten 

opzichte van ZZP. 
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4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.6 Bij beperkte contracteerruimte wordt bij herschikking voorrang 

gegeven aan VPT ten opzichte van ZZP. Kunt u aangeven hoe dit 

wordt vormgegeven? 

Dit betekent dat wij bij een tekort aan contracteerruimte kunnen 

besluiten de overproductie VPT eerder te vergoeden dan de 

overproductie  ZZP. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.6 De levering van (MPT) behandeling dient in afstemming met de 

huisarts geleverd te worden. Bij een deel van de behandeling heeft 

afstemming met de huisarts geen meerwaarde (zeker als het 

betrekking heeft op gedragsproblematiek). Waarom wordt dit als 

voorwaarde opgenomen? 

We verwijzen naar het Voorschrift Zorgtoewijzing 2020, p. 46: de 

huisarts is in principe altijd de betrokken eindverantwoordelijk 

hoofdbehandelaar. De SO, AVG-arts, medisch specialist of 

orthopedagoog zijn in deze situaties ondersteunend aan de huisarts. 

Tenzij anders overeengekomen tussen betrokken medisch 

behandelaars.  

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.6 Het zorgkantoor bespreekt met zorgaanbieders in welke mate de 

inkoop van 'zorg met behandeling' noodzakelijk is. (1) Voelt het 

zorgkantoor zich daarmee ook verantwoordelijk voor het bieden 

van adequate eerstelijns behandeling (o.a. huisartsenzorg en 

toegang tot huisartsenposten in de avonden, nachten en 

weekenden) voor onze cliënten? (2) Indien ja, wat gaat het 

zorgkantoor concreet doen om dit te realiseren? 

Het zorgkantoor volgt hierin de afspraken die gemaakt zijn in het 

nog te ondertekenen Convenant randvoorwaarden en facilitering 

van medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking. 

Hierover leest u meer op pagina 11 van het landelijk inkoopkader 

dat op 29 mei jl. is gepubliceerd. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.6 Het zorgkantoor stelt dat er geen investeringen in gebouwen nodig 

zijn om aan cliënten VPT of MPT te bieden.  We verzoeken het 

zorgkantoor om deze stelling nader feitelijk te onderbouwen. 

Hiermee wordt bedoeld dat de cliënten bij een MPT en een VPT zelf 

de huur en de vaste lasten betalen. Deze investeringen (kosten) 

komen niet ten laste van de zorgaanbieder. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.6 p.15 Betaalbare zorg: wat wordt bedoeld met “…dat de zorg 

voldoende en kwalitatief goed blijft.” Wat verstaat u hieronder? 

Wij bedoelen hiermee dat het belangrijk is om de zorg betaalbaar te 

houden, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van 

de zorg en de toegankelijkheid van de zorg. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.6 Op blz 16 onderaan wordt gesteld dat per regio kan worden 

overwogen andere betaalbaarheidsmaatregelen toe te passen als 

de zorgkosten in relatie tot de regionale contracteerruimte daar 

aanleiding toe geven. Ontstaan er in de CZ zorgkantoorregio 

daadwerkelijk tekorten in de contracteerruimte dan kan het nodig 

zijn om verder te sturen op bijvoorbeeld de prijs of volume. Hierbij 

kan o.a. op basis van betaalbaarheid onderscheid gemaakt worden 

tussen zorgaanbieders en/of regio's. Wat is het proces , de 

begrenzingen qua variabiliteit en de bandbreedte van potentiele 

Deze vraag kunnen wij nu nog niet beantwoorden. Op het moment 

dat wij zien aankomen dat er een tekort in de contracteerruimte gaat 

ontstaan, zullen wij daarvoor scenario's ontwikkelen. Hoe die eruit 

zien is mede afhankelijk van de omvang van het dreigend tekort. 
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bijstellingen in bijzonder die op gebied van tarieven  specifiek in 

relatie tot het als ondergrens te beschouwen basistarief van 94% 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.6 Kunt u concreet aangeven in welke regio/woonplaats er signalen 

zijn over een tekort in aanbod van VPT? En voor welke van de 

verschillende doelgroepen binnen de GHZ dit speelt? 

Voor CZ zorgkantoor geldt dat er in alle regio's nog nauwelijks 

aanbod is van VPT. Dit betekent dat de klant geen of te weinig 

keuze heeft om voor deze leveringsvorm te kiezen. Verdere 

uitwerking volgt in de regionale overleggen waarin tot vaststelling 

van de regionale klantfricties wordt gekomen. Tevens voert 

Zorgbelang in 2020 in opdracht van het zorgkantoor onderzoek uit 

om vanuit klantperspectief de redenen voor het wel of niet kiezen 

voor VPT op te halen. 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 

2021 

4.6 "Uit oogpunt van o.a. betaalbaarheid stimuleert u VPT en stelt zelfs 

maatregelen te zullen treffen om aanbod te stimuleren. Wij missen 

hierin een zorginhoudelijk visie voor de doelgroep VG op de 

leveringsvorm VPT. Voor cliënten met een verstandelijke beperking 

die in staat zijn om zelfstandig te huren zijn het doen van 

boodschappen, koken en schoonmaken belangrijke activiteiten om 

zo zelfstandig mogelijk (met begeleiding) te functioneren. Het 

aanbieden van een VPT als ""all-inclusive"" heeft in de meeste 

gevallen geen zorginhoudelijke meerwaarde boven een MPT om 

een client in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. 

Bent u het eens dat een MPT bijna altijd voorkeur heeft boven een 

VPT? Zo ja, bent u voornemens om in het stimuleren van het 

aanbieders en het nemen van eventuele  maatregelen te kijken 

naar MPT en VPT gezamenlijk en minder rigide naar enkel de 

omvang van VPT?” 

Bij de beschrijving van het kernelement passende zorg staat zowel 

nieuwe zorgconcepten in de vorm van VPT en/of MPT benoemd.  

5. Inkoopproces 2021 5.1 Hoe voldoet het zorgkantoor aan het transparantiebeginsel als het 

bij de inschrijving niet te voorzien is wanneer de situatie rondom 

het coronavirus weer genormaliseerd zal zijn en daarmee niet 

duidelijk is wanneer een plan moet worden ingediend? 

In het inkoopbeleid is aangegeven dat zorgkantoren de plannen pas 

opvragen wanneer de situatie (volgens de zorgkantoren) weer is 

genormaliseerd. Na die aankondiging heeft elke zorgaanbieder twee 

maanden de tijd om het plan in te dienen. We gaan de komende 

periode in gesprek met brancheorganisaties over de datum voor 

aanlevering van de plannen. De datum van de aankondiging is op 

zijn vroegst op 1 september 2020 (en moment aanlevering twee 

maanden erna). We noemen nu deze datum voor aankondiging van 

1 september 2020 omdat dit de datum is waarop de generieke 

compensatiecomponent afloopt voor alle sectoren. Als de plannen al 
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gereed zijn is het mogelijk de plannen eerder in te dienen. Zie 

hiervoor de Nota van Inlichtingen. 

6. Inschrijvingsprocedure 2021 6.2 Er staat op pagina 21 en 22 helder omschreven dat een vecozo 

certificaat noodzakelijk is om de overeenkomst 2021 te 

ondertekenen. Is deze ook noodzakelijk voor de inschrijving op 31 

juli? Dit ivm de mogelijkheid dat de WTZI (en dus een AGB code en 

dus een vecozocertificaat) niet tijdig geregeld kan worden (ivm met 

alle opvolgende doorlooptijden). 

De inschrijving verloopt via het Vecozo-portaal. Daarvoor is het niet 

verplicht om een Vecozo-certificaat te hebben. Een Vecozo-

certificaat is wel noodzakelijk voor het ondertekenen van de 

overeenkomst in de maand oktober.  

6. Inschrijvingsprocedure 2021 6.2 Welke documenten dienen er nu exact te worden ingestuurd aan 

CZ t.b.v. een Wlz-overeenkomst 2021-2023? 

Wij verwijzen voor het antwoord op de vraag naar de Nota van 

Inlichtingen van het landelijke inkoopkader. 

6. Inschrijvingsprocedure 2021 6.2 Volgens het inkoopdocument van CZ zelf mag de VOG RP niet 

ouder dan 1 januari zijn. In het inkoopdocument van ZN, waar CZ 

naar verwijst, wordt gesproken over een VOG RP niet ouder dan 1 

jaar. Welk document is leidend? 

Dit is in de Nota van Inlichtingen aangepast naar niet ouder dan 1 

jaar. 

6. Inschrijvingsprocedure 2021 6.2 Graag ontvangen wij van CZ een overzicht met afwijkende eisen in 

de inkoopdocumenten GZ, GGZ en V&V die CZ hanteert ten 

opzichte van het inkoopdocument van ZN.  

Wij hebben geen afwijkende eisen van het inkoopdocument van ZN. 

Wij geven nadere invulling aan het landelijk inkoopdocument, zoals 

bijvoorbeeld de keuze van de kernelementen passende zorg en 

innovatie. 

6. Inschrijvingsprocedure 2021 6.3 Waarom hanteert het zorgkantoor een bezwaartermijn van slechts 

20 dagen? 

De bezwaartermijn van 20 dagen heeft tot doel om te bevorderen 

dat eventuele onrechtmatigheden zo spoedig mogelijk aan het licht 

komen, zodat er binnen de inkoopprocedure ruimte is voor het doen 

van aanpassingen, zonder dat tijdige contractering in gevaar komt. 

Inschrijvingsverklaring 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 
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Inschrijvingsverklaring 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 gerechtvaardigd is? 

Aanpassingen in het Voorschrift Zorgtoewijzing hebben geen 

invloed op de tariefafspraak. 

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. 

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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	Gesteld wordt dat 2021 een overgangsjaar betreft en noodzakelijk is om vanaf 2022 volledig invulling te geven aan het meerjarig inkoopbeleid. Biedt het zorgkantoor wel een dialoogmodel voor 2021 ten behoeve van de samenwerking met zorgaanbieders t.b.v. het meerjarig inkoopbeleid? Met andere woorden, hoe is het betrekken van zorgaanbieders hierin geborgd in aanloop naar 2022 (zoals gemist werd in 2020)? 
	Gesteld wordt dat 2021 een overgangsjaar betreft en noodzakelijk is om vanaf 2022 volledig invulling te geven aan het meerjarig inkoopbeleid. Biedt het zorgkantoor wel een dialoogmodel voor 2021 ten behoeve van de samenwerking met zorgaanbieders t.b.v. het meerjarig inkoopbeleid? Met andere woorden, hoe is het betrekken van zorgaanbieders hierin geborgd in aanloop naar 2022 (zoals gemist werd in 2020)? 

	In de bestuurlijke overleggen met VWS, VGN, Actiz, GGZ Nederland en zorgkantoren is afgesproken dat de uitwerking van de inkoopsystematiek op de tarieven voor de jaren 2022 en 2023 met elkaar worden besproken.  
	In de bestuurlijke overleggen met VWS, VGN, Actiz, GGZ Nederland en zorgkantoren is afgesproken dat de uitwerking van de inkoopsystematiek op de tarieven voor de jaren 2022 en 2023 met elkaar worden besproken.  




	1. Voorwoord 
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	1. Voorwoord 

	1. 
	1. 

	Waarom is het inkoopdocument GZ ook van toepassing op zorgaanbieders in de sector V&V? 
	Waarom is het inkoopdocument GZ ook van toepassing op zorgaanbieders in de sector V&V? 

	Het inkoopdocument GZ is niet van toepassing op de sector V&V. 
	Het inkoopdocument GZ is niet van toepassing op de sector V&V. 
	Op pagina 3 in het GZ inkoopdocument staat per abuis tweemaal V&V in plaats van GZ. Dit is aangepast in de Nota van Inlichtingen. 


	2. Strategie, werkbezoeken en inspirerende praktijkvoorbeelden 
	2. Strategie, werkbezoeken en inspirerende praktijkvoorbeelden 
	2. Strategie, werkbezoeken en inspirerende praktijkvoorbeelden 

	2.1 
	2.1 

	Wat verstaat u onder 'de meest complexe Wlz-zorg'? 
	Wat verstaat u onder 'de meest complexe Wlz-zorg'? 

	Het gaat dan onder meer om zorg aan mensen die het in de praktijk niet lukt om passende zorg en ondersteuning te vinden, soms door (onnodige) complicering van hun zorgvraag, waardoor verergering of escalatie van de inhoudelijke problematiek dreigt. Er is dan meestal sprake van middelengebruik, psychiatrische problematiek, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, hechtingsproblematiek en/of misbruik, een specifieke aandoening of een combinatie daarvan. Vaak gaat het hierbij om niet aangeboren hersenletsel (NAH
	Het gaat dan onder meer om zorg aan mensen die het in de praktijk niet lukt om passende zorg en ondersteuning te vinden, soms door (onnodige) complicering van hun zorgvraag, waardoor verergering of escalatie van de inhoudelijke problematiek dreigt. Er is dan meestal sprake van middelengebruik, psychiatrische problematiek, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, hechtingsproblematiek en/of misbruik, een specifieke aandoening of een combinatie daarvan. Vaak gaat het hierbij om niet aangeboren hersenletsel (NAH
	Deze definitie is gebruikt voor definiëring van de doelgroep voor de maatwerkplaatsen van het Zorgprogramma Volwaardig Leven.  
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	2. Strategie, werkbezoeken en inspirerende praktijkvoorbeelden 
	2. Strategie, werkbezoeken en inspirerende praktijkvoorbeelden 

	2.1 
	2.1 

	U noemt dat u partnerschappen heeft met een beperkt aantal zorgaanbieders. Wat is hierbij de achterliggende gedacht? Wat zijn hiervoor de criteria? Wat zijn de consequenties als een zorgaanbieder daar niet voor in aanmerking komt?  
	U noemt dat u partnerschappen heeft met een beperkt aantal zorgaanbieders. Wat is hierbij de achterliggende gedacht? Wat zijn hiervoor de criteria? Wat zijn de consequenties als een zorgaanbieder daar niet voor in aanmerking komt?  

	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.  


	2. Strategie, werkbezoeken en inspirerende praktijkvoorbeelden 
	2. Strategie, werkbezoeken en inspirerende praktijkvoorbeelden 
	2. Strategie, werkbezoeken en inspirerende praktijkvoorbeelden 

	2.1 
	2.1 

	U stelt als doel om zorgaanbieders die gezamenlijk werken aan innovatie te faciliteren. Betekent dit dat zorgaanbieders die een zelfstandig plan indienen om in aanmerking te komen voor de tariefsopslag niet in aanmerking komen? 
	U stelt als doel om zorgaanbieders die gezamenlijk werken aan innovatie te faciliteren. Betekent dit dat zorgaanbieders die een zelfstandig plan indienen om in aanmerking te komen voor de tariefsopslag niet in aanmerking komen? 

	Voor het jaar 2021 mag beiden worden ingediend, zowel een gezamenlijk plan als een individueel plan.  
	Voor het jaar 2021 mag beiden worden ingediend, zowel een gezamenlijk plan als een individueel plan.  
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	2.1 
	2.1 

	Kunt u concreet aangeven wat u bedoelt met het in co-creatie oplossen van wachtlijsten? 
	Kunt u concreet aangeven wat u bedoelt met het in co-creatie oplossen van wachtlijsten? 

	Dit is een strategisch doel voor de komende jaren en moet nog verder worden doorontwikkeld. Duidelijk is dat we elkaar hiervoor nodig hebben; zorgkantoren en zorgaanbieders. 
	Dit is een strategisch doel voor de komende jaren en moet nog verder worden doorontwikkeld. Duidelijk is dat we elkaar hiervoor nodig hebben; zorgkantoren en zorgaanbieders. 
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	2. Strategie, werkbezoeken en inspirerende praktijkvoorbeelden 

	2.2 
	2.2 

	Zorgaanbieder investeert al jaren, mede op uw verzoek, in innoverende zorgconcepten. Bestaat de mogelijkheid om hierover verdiepende en verlengende afspraken te maken?  
	Zorgaanbieder investeert al jaren, mede op uw verzoek, in innoverende zorgconcepten. Bestaat de mogelijkheid om hierover verdiepende en verlengende afspraken te maken?  

	De plannen voor 2021 mogen inderdaad ook gebaseerd zijn op bestaande plannen, dus initiatieven waar aanbieders al mee bezig zijn. Verdere afspraken hierover zijn dus mogelijk. 
	De plannen voor 2021 mogen inderdaad ook gebaseerd zijn op bestaande plannen, dus initiatieven waar aanbieders al mee bezig zijn. Verdere afspraken hierover zijn dus mogelijk. 
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	2.2 
	2.2 

	Bent u het met ons eens dat - gegeven de uitspraak ECLI:NL:RBZWB:2017:7312 -  specifieke tarieven zonder afslag noodzakelijk zijn? 
	Bent u het met ons eens dat - gegeven de uitspraak ECLI:NL:RBZWB:2017:7312 -  specifieke tarieven zonder afslag noodzakelijk zijn? 

	Uw vraag impliceert dat de zorgkantoren per klant vanuit het financieel kader een vergoeding ontvangen van 100% van het NZa tarief. Dit is niet geval. We hebben de verantwoordelijkheid om zorg voor Wlz-klanten in te kopen en dit binnen het budgettair kader te doen. We hebben hierbij ook een zorgplicht richting onze klanten. Net als andere jaren vergoeden wij niet 100% van het maximumtarief. Hierdoor kunnen we – binnen de financiële kaders die door VWS gesteld worden – meer klanten van Wlz-zorg voorzien en v
	Uw vraag impliceert dat de zorgkantoren per klant vanuit het financieel kader een vergoeding ontvangen van 100% van het NZa tarief. Dit is niet geval. We hebben de verantwoordelijkheid om zorg voor Wlz-klanten in te kopen en dit binnen het budgettair kader te doen. We hebben hierbij ook een zorgplicht richting onze klanten. Net als andere jaren vergoeden wij niet 100% van het maximumtarief. Hierdoor kunnen we – binnen de financiële kaders die door VWS gesteld worden – meer klanten van Wlz-zorg voorzien en v
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	2. Strategie, werkbezoeken en inspirerende praktijkvoorbeelden 
	2. Strategie, werkbezoeken en inspirerende praktijkvoorbeelden 

	2.2 
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	Bent u het met ons eens dat - gegeven de uitspraak ECLI:NL:RBZWB:2017:7312 -  specifieke risico-opslagen boven het NZa-tarief voor ons tot een reële vergoeding leiden? 
	Bent u het met ons eens dat - gegeven de uitspraak ECLI:NL:RBZWB:2017:7312 -  specifieke risico-opslagen boven het NZa-tarief voor ons tot een reële vergoeding leiden? 

	De NZa stelt voor de Wlz maximum tarieven vast. Hierop is geen risico opslag mogelijk. 
	De NZa stelt voor de Wlz maximum tarieven vast. Hierop is geen risico opslag mogelijk. 
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	3. Het meerjarig perspectief 2021-2023 
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	Gesteld wordt ‘zoeken naar juiste balans tussen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid’. Tariefopslag 2% is specifiek bestemd voor kernelementen, zijnde anders dan primaire zorg. “CZ zorgkantoor kiest voor de elementen passende zorg en innovatie, omdat we daarmee verwachten in de toekomst te kunnen voldoen aan toenemende zorgvraag”. De focus 2018-2020 was op kwaliteit. “We blijven ook in de komende jaren in gesprek met de zorgaanbieders over kwaliteit”. Ons inziens brengt een gekort basistarief naar 
	Gesteld wordt ‘zoeken naar juiste balans tussen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid’. Tariefopslag 2% is specifiek bestemd voor kernelementen, zijnde anders dan primaire zorg. “CZ zorgkantoor kiest voor de elementen passende zorg en innovatie, omdat we daarmee verwachten in de toekomst te kunnen voldoen aan toenemende zorgvraag”. De focus 2018-2020 was op kwaliteit. “We blijven ook in de komende jaren in gesprek met de zorgaanbieders over kwaliteit”. Ons inziens brengt een gekort basistarief naar 

	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.  
	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%. 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 zorgaa




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

	3.1 
	3.1 

	Waarom staan maatwerkafspraken vast? Heeft CZ een marktconsultatie gedaan binnen de branche om tot gedragen inkoopdoelen te komen? 
	Waarom staan maatwerkafspraken vast? Heeft CZ een marktconsultatie gedaan binnen de branche om tot gedragen inkoopdoelen te komen? 

	In paragraaf 3.1 wordt niet gesproken over maatwerkafspraken. Maatwerk is afhankelijk van de feiten en omstandigheden en staat nooit vooraf vast, daarom is het maatwerk. Er hebben verschillende (bestuurlijke) overleggen plaatsgevonden met VWS, de brancheorganisaties en zorgkantoren over het landelijk inkoopkader. 
	In paragraaf 3.1 wordt niet gesproken over maatwerkafspraken. Maatwerk is afhankelijk van de feiten en omstandigheden en staat nooit vooraf vast, daarom is het maatwerk. Er hebben verschillende (bestuurlijke) overleggen plaatsgevonden met VWS, de brancheorganisaties en zorgkantoren over het landelijk inkoopkader. 
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	Welke afwegingen zijn er gemaakt om met een financiële prikkel (opslag van 2% en verlaging van het basistarief) in te zetten op de 4 kernelementen in de periode 2021 - 2023 i.p.v. hierover de dialoog op inhoud te zoeken met de zorgaanbieders? 
	Welke afwegingen zijn er gemaakt om met een financiële prikkel (opslag van 2% en verlaging van het basistarief) in te zetten op de 4 kernelementen in de periode 2021 - 2023 i.p.v. hierover de dialoog op inhoud te zoeken met de zorgaanbieders? 

	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 
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	In 2021 wordt gekozen voor de kernelementen passende zorg en innovatie. Is het ook mogelijk na overleg met de zorginkoper een van de andere kernelementen (bedrijfsvoering en duurzaamheid) te kiezen of in combinatie met de andere kernelementen? 
	In 2021 wordt gekozen voor de kernelementen passende zorg en innovatie. Is het ook mogelijk na overleg met de zorginkoper een van de andere kernelementen (bedrijfsvoering en duurzaamheid) te kiezen of in combinatie met de andere kernelementen? 

	Dit is niet mogelijk. Voor het jaar 2021 zijn alleen de kernelementen passende zorg en innovatie van toepassing.  
	Dit is niet mogelijk. Voor het jaar 2021 zijn alleen de kernelementen passende zorg en innovatie van toepassing.  
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	Waar bestaat financiële ruimte uit om vernieuwing te stimuleren bij een basistarief met de maximale opslag die lager of gelijk is aan het huidige tarief? 
	Waar bestaat financiële ruimte uit om vernieuwing te stimuleren bij een basistarief met de maximale opslag die lager of gelijk is aan het huidige tarief? 

	We verwachten dat zorgaanbieders kijken naar mogelijkheden om zorg op een doelmatige wijze te organiseren. Daarmee ontstaat er financiële ruimte voor vernieuwing en innovaties.  
	We verwachten dat zorgaanbieders kijken naar mogelijkheden om zorg op een doelmatige wijze te organiseren. Daarmee ontstaat er financiële ruimte voor vernieuwing en innovaties.  
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	Het tarief gaat dit jaar naar 94%. Dat betekent een tariefkorting van minimaal 2% op de basiszorg. De tariefopslag van 2% dient gebruikt te worden voor de realisering van een aantal door uw zorgkantoor geformuleerde doelen. Dit betekent dat er jaarlijks 2% minder budget beschikbaar is voor de basiszorg aan cliënten. Concreet betekent dit dat er minder ‘handen aan het bed’ gefinancierd kunnen worden. Hierdoor zijn wij genoodzaakt de huidige zorginzet aan cliënten te verlagen en kunnen wij op de basiszorg nie
	Het tarief gaat dit jaar naar 94%. Dat betekent een tariefkorting van minimaal 2% op de basiszorg. De tariefopslag van 2% dient gebruikt te worden voor de realisering van een aantal door uw zorgkantoor geformuleerde doelen. Dit betekent dat er jaarlijks 2% minder budget beschikbaar is voor de basiszorg aan cliënten. Concreet betekent dit dat er minder ‘handen aan het bed’ gefinancierd kunnen worden. Hierdoor zijn wij genoodzaakt de huidige zorginzet aan cliënten te verlagen en kunnen wij op de basiszorg nie

	We passen het tariefpercentage niet aan. 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 oo
	We passen het tariefpercentage niet aan. 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 oo
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	verhouding tot de door ons geleverde diensten. Te meer nu er steeds meer cliënten zijn die zwaardere zorg nodig hebben en de personeelskosten sterk toenemen als gevolg van de arbeidsmarktproblematiek. Wij verzoeken u dan ook het tariefpercentage aan te passen naar ten minste het huidige niveau. 
	verhouding tot de door ons geleverde diensten. Te meer nu er steeds meer cliënten zijn die zwaardere zorg nodig hebben en de personeelskosten sterk toenemen als gevolg van de arbeidsmarktproblematiek. Wij verzoeken u dan ook het tariefpercentage aan te passen naar ten minste het huidige niveau. 

	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.  
	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.  
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	Met de invoering van de Wzd is de indirecte tijd per cliënt toegenomen, omdat zorgprofessionals in onderling overleg dit zorgplan moeten opstellen en evalueren als daarin onvrijwillige zorg is opgenomen. Hier staan (personele) kosten tegenover. Om de directe tijdsbesteding en daarmee kwaliteit van zorg op hetzelfde niveau te houden is extra personele inzet nodig. Dit betekent reeds een extra investering voor zorgaanbieders, dan wel, indien deze investering niet gedaan kan worden, dat er minder geld besteed 
	Met de invoering van de Wzd is de indirecte tijd per cliënt toegenomen, omdat zorgprofessionals in onderling overleg dit zorgplan moeten opstellen en evalueren als daarin onvrijwillige zorg is opgenomen. Hier staan (personele) kosten tegenover. Om de directe tijdsbesteding en daarmee kwaliteit van zorg op hetzelfde niveau te houden is extra personele inzet nodig. Dit betekent reeds een extra investering voor zorgaanbieders, dan wel, indien deze investering niet gedaan kan worden, dat er minder geld besteed 

	Wij passen het percentage niet aan door invoering van de Wzd. De NZa stelt op basis van kostenonderzoeken maximum tarieven vast. De NZa is aanvullend hierop op dit moment bezig met de vormgeving van de beleidsregels 2021 waarin taken die voortvloeien uit de Wzd in verwerkt worden. Als zorgkantoren geven wij invulling aan die gewijzigde wet- en regelgeving zodra die beschikbaar komt. 
	Wij passen het percentage niet aan door invoering van de Wzd. De NZa stelt op basis van kostenonderzoeken maximum tarieven vast. De NZa is aanvullend hierop op dit moment bezig met de vormgeving van de beleidsregels 2021 waarin taken die voortvloeien uit de Wzd in verwerkt worden. Als zorgkantoren geven wij invulling aan die gewijzigde wet- en regelgeving zodra die beschikbaar komt. 
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	Voor de benodigde investeringen in relatie tot wachtlijsten zijn zorgaanbieders risicodrager in relatie tot het vastgoed. Waarom kan het zorgkantoor pas in een laat stadium van de ontwikkeling van vastgoedplannen helderheid geven over de beschikbare contracteerruimte? Dit met het oog op verplichtingen die op voorhand en niet achteraf worden aangegaan? 
	Voor de benodigde investeringen in relatie tot wachtlijsten zijn zorgaanbieders risicodrager in relatie tot het vastgoed. Waarom kan het zorgkantoor pas in een laat stadium van de ontwikkeling van vastgoedplannen helderheid geven over de beschikbare contracteerruimte? Dit met het oog op verplichtingen die op voorhand en niet achteraf worden aangegaan? 

	De beschikbare contacteerruimte wordt jaarlijks voorlopig en ook definitief vastgesteld door de NZa. Dit is weer afhankelijk van de middelen die VWS hiervoor beschikbaar stelt. Zorgkantoren zijn afhankelijk van deze jaarlijkse vaststelling van de contracteerruimte en kunnen dus niet vooruit plannen. 
	De beschikbare contacteerruimte wordt jaarlijks voorlopig en ook definitief vastgesteld door de NZa. Dit is weer afhankelijk van de middelen die VWS hiervoor beschikbaar stelt. Zorgkantoren zijn afhankelijk van deze jaarlijkse vaststelling van de contracteerruimte en kunnen dus niet vooruit plannen. 
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	Het CZ zorgkantoor verlaagt het basistariefpercentage met 2% ten opzichte van vorig jaar. Toch verlangt het CZ zorgkantoor van zorgaanbieders dat zij dezelfde zorg leveren als vorig jaar, terwijl de kosten van zorgaanbieders stijgen. Kan het CZ zorgkantoor toelichten waarom het desondanks vindt dat het zorgkantoor met het verlaagde basistariefpercentage een redelijke vergoeding biedt?  
	Het CZ zorgkantoor verlaagt het basistariefpercentage met 2% ten opzichte van vorig jaar. Toch verlangt het CZ zorgkantoor van zorgaanbieders dat zij dezelfde zorg leveren als vorig jaar, terwijl de kosten van zorgaanbieders stijgen. Kan het CZ zorgkantoor toelichten waarom het desondanks vindt dat het zorgkantoor met het verlaagde basistariefpercentage een redelijke vergoeding biedt?  

	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 m
	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 m
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	zorgaanbieders kijken naar mogelijkheden om de zorg doelmatiger te organiseren, zodat de kwaliteit nu en in de toekomst geborgd blijft.  
	zorgaanbieders kijken naar mogelijkheden om de zorg doelmatiger te organiseren, zodat de kwaliteit nu en in de toekomst geborgd blijft.  
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	Tariefopslag 2% specifiek bestemd voor kernelementen, zijnde anders dan primaire zorg. Ons inziens betreft een gekort basistarief naar 94% een bezuiniging van 2% op primaire zorg. Uitgaande van een gekort basistarief voor primaire zorg, wat is de concrete visie van het zorgkantoor op het leveren van minder zorg? 
	Tariefopslag 2% specifiek bestemd voor kernelementen, zijnde anders dan primaire zorg. Ons inziens betreft een gekort basistarief naar 94% een bezuiniging van 2% op primaire zorg. Uitgaande van een gekort basistarief voor primaire zorg, wat is de concrete visie van het zorgkantoor op het leveren van minder zorg? 

	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.  
	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 zo
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	U verlaagt het basistariefpercentage met 2% ten opzichte van vorig jaar. Toch verlangt u van zorgaanbieders dat zij dezelfde zorg leveren als vorig jaar, terwijl de kosten van zorgaanbieders stijgen. Kunt u toelichten waarom u desondanks vindt dat u met het verlaagde basistariefpercentage een redelijke vergoeding biedt?  
	U verlaagt het basistariefpercentage met 2% ten opzichte van vorig jaar. Toch verlangt u van zorgaanbieders dat zij dezelfde zorg leveren als vorig jaar, terwijl de kosten van zorgaanbieders stijgen. Kunt u toelichten waarom u desondanks vindt dat u met het verlaagde basistariefpercentage een redelijke vergoeding biedt?  

	Bij de vaststelling van het basistariefpercentage is onder meer gekeken naar de huidige afspraken op landelijk niveau en zijn analyses gemaakt van de financiële positie van zorgaanbieders om de mogelijke impact te kunnen inschatten. Dit hebben we meegenomen bij de afwegingen. 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.  
	Bij de vaststelling van het basistariefpercentage is onder meer gekeken naar de huidige afspraken op landelijk niveau en zijn analyses gemaakt van de financiële positie van zorgaanbieders om de mogelijke impact te kunnen inschatten. Dit hebben we meegenomen bij de afwegingen. 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.  
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	Hoe verhoudt de op p. 8 van het Inkoopkader langdurige zorg 2021-2023 van ZN genoemde prioriteit van het terugdringen van administratieve lasten zich tot de grote mate van vrijheid die de zorgkantoren nemen om invulling te geven aan de inhoud, tariefopslag, timing, onderbouwing en verantwoording van de kernelementen? 
	Hoe verhoudt de op p. 8 van het Inkoopkader langdurige zorg 2021-2023 van ZN genoemde prioriteit van het terugdringen van administratieve lasten zich tot de grote mate van vrijheid die de zorgkantoren nemen om invulling te geven aan de inhoud, tariefopslag, timing, onderbouwing en verantwoording van de kernelementen? 

	We begrijpen dat dit extra inspanning van u vraagt. Voor 2021 houden we de administratieve lasten zeer beperkt door het vragen van beknopte en/of reeds bestaande plannen. De plannen hoeven dus niet nieuw te zijn.   
	We begrijpen dat dit extra inspanning van u vraagt. Voor 2021 houden we de administratieve lasten zeer beperkt door het vragen van beknopte en/of reeds bestaande plannen. De plannen hoeven dus niet nieuw te zijn.   
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	 blz 9  het in te dienen plan voor de opslag dient deze goedgekeurd te worden door CCR e/of OR ? 
	 blz 9  het in te dienen plan voor de opslag dient deze goedgekeurd te worden door CCR e/of OR ? 

	Wij vragen of er draagvlak is bij de cliënten en medewerkers. Dit is aangepast in de Nota van Inlichtingen. 
	Wij vragen of er draagvlak is bij de cliënten en medewerkers. Dit is aangepast in de Nota van Inlichtingen. 
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	Het plan is te gaan werken met gedifferentieerde opslagen. Wat wordt hier mee bedoeld en wat betekent dit voor zorgaanbieders. Kunt u hier duidelijkheid in geven en worden zorgaanbieders hier actief bij betrokken tbv aansluiting bij regionale afspraken? Wat zijn regionale afspraken? 
	Het plan is te gaan werken met gedifferentieerde opslagen. Wat wordt hier mee bedoeld en wat betekent dit voor zorgaanbieders. Kunt u hier duidelijkheid in geven en worden zorgaanbieders hier actief bij betrokken tbv aansluiting bij regionale afspraken? Wat zijn regionale afspraken? 

	Dit wordt in de loop van dit jaar nog verder uitgewerkt. Hierover wordt landelijk overleg gevoerd met de bracheorganisaties. 
	Dit wordt in de loop van dit jaar nog verder uitgewerkt. Hierover wordt landelijk overleg gevoerd met de bracheorganisaties. 
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	U biedt een basistariefpercentage van 94% van het max NZa tarief. Dit tarief ligt substantieel onder de kostprijs voortkomend uit het kosten onderzoek uitgevoerd door de NZa. Dit kostenonderzoek is de basis geweest voor de bepaling van de tarieven ZZP ZG VIS die sinds dit jaar gelden. Kunt u het percentage van 94% onderbouwen in relatie tot het kostenonderzoek ter bepaling van de ZZP ZG VIS tarieven uitgevoerd door de NZa? 
	U biedt een basistariefpercentage van 94% van het max NZa tarief. Dit tarief ligt substantieel onder de kostprijs voortkomend uit het kosten onderzoek uitgevoerd door de NZa. Dit kostenonderzoek is de basis geweest voor de bepaling van de tarieven ZZP ZG VIS die sinds dit jaar gelden. Kunt u het percentage van 94% onderbouwen in relatie tot het kostenonderzoek ter bepaling van de ZZP ZG VIS tarieven uitgevoerd door de NZa? 

	Het zorgkantoor maakt geen kostprijsberekeningen. De NZa bepaalt de maximumtarieven. Deze zijn landelijk vastgesteld. Wij vergoeden een percentage van dit maximum NZa-tarief, hetgeen past binnen de tariefstructuur van NZa en de vrijheid die zorgkantoren op dit punt hebben. 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
	Het zorgkantoor maakt geen kostprijsberekeningen. De NZa bepaalt de maximumtarieven. Deze zijn landelijk vastgesteld. Wij vergoeden een percentage van dit maximum NZa-tarief, hetgeen past binnen de tariefstructuur van NZa en de vrijheid die zorgkantoren op dit punt hebben. 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
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	Is het vereist om op alle vier de kernelementen een plan aan te leveren of mogen dat er ook minder zijn om toch in aanmerking te komen voor de volledige tariefopslag van 2% 
	Is het vereist om op alle vier de kernelementen een plan aan te leveren of mogen dat er ook minder zijn om toch in aanmerking te komen voor de volledige tariefopslag van 2% 

	Voor CZ zorgkantoor zijn voor het jaar 2021 alleen de kernelementen passende zorg en innovatie van toepassing. Het plan mag of beide of één van beide kernelementen betrekking hebben.  
	Voor CZ zorgkantoor zijn voor het jaar 2021 alleen de kernelementen passende zorg en innovatie van toepassing. Het plan mag of beide of één van beide kernelementen betrekking hebben.  
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	Als je nu verwacht om op de kernelementen  Bedrijfsvoering of duurzaamheid de meeste progressie te kunnen boeken mag je die dan toch ook voor het jaar 2021 opvoeren om in aanmerking te komen voor de volledige opslag van 2% 
	Als je nu verwacht om op de kernelementen  Bedrijfsvoering of duurzaamheid de meeste progressie te kunnen boeken mag je die dan toch ook voor het jaar 2021 opvoeren om in aanmerking te komen voor de volledige opslag van 2% 

	Nee, dat mag niet. Voor CZ zorgkantoor zijn alleen de kernelementen passende zorg en innovatie van toepassing voor het jaar 2021. 
	Nee, dat mag niet. Voor CZ zorgkantoor zijn alleen de kernelementen passende zorg en innovatie van toepassing voor het jaar 2021. 
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	Is het toegestaan om met uitsluitend de kernelementen Passende zorg en Innovatie ook in 2022 en 2023 uitvoering te geven en daarmee in aanmerking te komen voor de volledige opslag van 2% 
	Is het toegestaan om met uitsluitend de kernelementen Passende zorg en Innovatie ook in 2022 en 2023 uitvoering te geven en daarmee in aanmerking te komen voor de volledige opslag van 2% 

	Deze kernelementen zijn ook voor de jaren 2022 en 2023 van toepassing, Of dat uitsluitend is, daar kunnen wij nu nog niet op vooruitlopen. Dit is voor het jaar 2022 en 2023 nog niet bekend.  
	Deze kernelementen zijn ook voor de jaren 2022 en 2023 van toepassing, Of dat uitsluitend is, daar kunnen wij nu nog niet op vooruitlopen. Dit is voor het jaar 2022 en 2023 nog niet bekend.  
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	We hebben de afgelopen jaren al geweldig geïnvesteerd in duurzaamheid. Er kan geen zonnepaneel meer bij. In hoeverre tellen recente prestaties mee bij het aanspraak mogen maken op  de 2% prijsopslag en in hoeverre wordt er bij de beoordeling van plannen en prestaties rekening gehouden met een nog maar beperkte ruimte om verder te verduurzamen vanwege alle eerdere prestaties die we al eerder op dat vlak hebben gedaan. 
	We hebben de afgelopen jaren al geweldig geïnvesteerd in duurzaamheid. Er kan geen zonnepaneel meer bij. In hoeverre tellen recente prestaties mee bij het aanspraak mogen maken op  de 2% prijsopslag en in hoeverre wordt er bij de beoordeling van plannen en prestaties rekening gehouden met een nog maar beperkte ruimte om verder te verduurzamen vanwege alle eerdere prestaties die we al eerder op dat vlak hebben gedaan. 

	Voor het jaar 2021 zijn alleen de kernelementen passende zorg en innovatie van toepassing. De door u genoemde investeringen behoren tot het kernelement duurzaamheid en vallen dus buiten de 2% opslag. 
	Voor het jaar 2021 zijn alleen de kernelementen passende zorg en innovatie van toepassing. De door u genoemde investeringen behoren tot het kernelement duurzaamheid en vallen dus buiten de 2% opslag. 


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

	3.2 
	3.2 

	Uw schrijft dat er sprake is van een mogelijke opslag van maximaal 2%. Of welke wijze bent u voornemens om voor 2021 en de jaren daarna te differentiëren in de toekenning tussen 0% en 2% ? 
	Uw schrijft dat er sprake is van een mogelijke opslag van maximaal 2%. Of welke wijze bent u voornemens om voor 2021 en de jaren daarna te differentiëren in de toekenning tussen 0% en 2% ? 

	De uitwerking van de inkoopsystematiek op de tarieven voor het jaar 2022 en 2023 is nog niet bekend. Dit is onderwerp van bespreking op landelijke niveau met de brancheorganisaties.  
	De uitwerking van de inkoopsystematiek op de tarieven voor het jaar 2022 en 2023 is nog niet bekend. Dit is onderwerp van bespreking op landelijke niveau met de brancheorganisaties.  
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	Met de verlaging van het basistarief en de introductie van een opslag van maximaal 2% worden organisaties voor de uitdaging gesteld om 2% uit de reguliere exploitatie vrij te maken om die aantoonbaar aan de prijsopslagen te besteden. Aangezien de kostenstructuur bijna 80% personeel primair proces betreft moeten we hierdoor bezuinigen op directe zorg en directe tijd voor onze cliënten. Bestaande projecten hebben veelal niet de financiële omvang van de nieuwe prijsopslag. Ben u zich bewust van dit effect, is 
	Met de verlaging van het basistarief en de introductie van een opslag van maximaal 2% worden organisaties voor de uitdaging gesteld om 2% uit de reguliere exploitatie vrij te maken om die aantoonbaar aan de prijsopslagen te besteden. Aangezien de kostenstructuur bijna 80% personeel primair proces betreft moeten we hierdoor bezuinigen op directe zorg en directe tijd voor onze cliënten. Bestaande projecten hebben veelal niet de financiële omvang van de nieuwe prijsopslag. Ben u zich bewust van dit effect, 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 m
	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 m
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	Aanbieder kan in aanmerking komen voor 2,0% opslag voor de kernelementen passende zorg en technologische innovatie.  Is één plan van aanpak voldoende of moet op beide thema's passende zorg en innovatie een plan worden ingediend? 
	Aanbieder kan in aanmerking komen voor 2,0% opslag voor de kernelementen passende zorg en technologische innovatie.  Is één plan van aanpak voldoende of moet op beide thema's passende zorg en innovatie een plan worden ingediend? 

	Om voor de opslag van 2% in aanmerking te komen, kan de keuze gemaakt worden voor 1 of voor beide kernelementen. Het plan (of de plannen) dient wel proportioneel te zijn bij de aangevraagde 2%  
	Om voor de opslag van 2% in aanmerking te komen, kan de keuze gemaakt worden voor 1 of voor beide kernelementen. Het plan (of de plannen) dient wel proportioneel te zijn bij de aangevraagde 2%  
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	Kernelementen passende zorg lijkt erg gericht op ambulantisering. Er is wel één passage over verbeteren en verduurzamen van zorg. In relatie tot vastgoed brengt dit een risico met zich mee wanneer er sprake zou zijn van het uitblijven van toezeggingen/aangaan van verplichtingen hieromtrent. Hoe verhoudt de ambulantisering zich tot het aangaan van toezeggingen en/of verplichtingen in relatie tot vastgoed financieringen? Hoe verhoudt zich de aangekondigde differentiatie van de NHC/NIC tarieven vanaf 2022 zoal
	Kernelementen passende zorg lijkt erg gericht op ambulantisering. Er is wel één passage over verbeteren en verduurzamen van zorg. In relatie tot vastgoed brengt dit een risico met zich mee wanneer er sprake zou zijn van het uitblijven van toezeggingen/aangaan van verplichtingen hieromtrent. Hoe verhoudt de ambulantisering zich tot het aangaan van toezeggingen en/of verplichtingen in relatie tot vastgoed financieringen? Hoe verhoudt zich de aangekondigde differentiatie van de NHC/NIC tarieven vanaf 2022 zoal

	Voor de vraag over de NHC/NIC verwijzen wij naar de landelijke Nota van Inlichtingen. Het kernelement passende zorg omvat meer thema's' dan enkel extramuralisering. Extramuralisering zien wij als een mogelijkheid om naast de bestaande intramurale capaciteit te kunnen voldoen aan de toenemende zorgvraag. We zien dit dus niet als vervanging van de huidige intramurale capaciteit.   
	Voor de vraag over de NHC/NIC verwijzen wij naar de landelijke Nota van Inlichtingen. Het kernelement passende zorg omvat meer thema's' dan enkel extramuralisering. Extramuralisering zien wij als een mogelijkheid om naast de bestaande intramurale capaciteit te kunnen voldoen aan de toenemende zorgvraag. We zien dit dus niet als vervanging van de huidige intramurale capaciteit.   
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	Gesteld wordt: “technologische innovaties stimuleren transformatie werkprocessen”. Hierbij ontbreekt de objectieve aantoonbaarheid (evidence based) daar waar voorbeelden bekend zijn van innovaties die aantoonbaar onvoldoende kostenbesparend zijn gebleken. Waar blijkt de effectiviteit van innovatie objectief aantoonbaar uit? Welke onderbouwde voorbeelden vanuit de langdurige zorg heeft het zorgkantoor in beeld? 
	Gesteld wordt: “technologische innovaties stimuleren transformatie werkprocessen”. Hierbij ontbreekt de objectieve aantoonbaarheid (evidence based) daar waar voorbeelden bekend zijn van innovaties die aantoonbaar onvoldoende kostenbesparend zijn gebleken. Waar blijkt de effectiviteit van innovatie objectief aantoonbaar uit? Welke onderbouwde voorbeelden vanuit de langdurige zorg heeft het zorgkantoor in beeld? 

	Er zijn andere partijen die de kijken naar werkzaamheid of dat iets evidence-based is. Het zorgkantoor maakt gebruik van deze informatie en die vanuit zorgaanbieders. U kunt dit bespreken met uw zorginkoper. 
	Er zijn andere partijen die de kijken naar werkzaamheid of dat iets evidence-based is. Het zorgkantoor maakt gebruik van deze informatie en die vanuit zorgaanbieders. U kunt dit bespreken met uw zorginkoper. 
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	Het zorgkantoor is voornemens om in 2022 en 2023 te gaan werken met een bekostigingssystematiek met gedifferentieerde opslagen. (1) Wat wordt hiermee bedoeld? (2) Wanneer is bekend hoe deze systematiek en de opslagen eruit komen te zien? (3) Leidt dit tot een lager basistarief dan de 94% die het zorgkantoor voor het jaar 2021 wenst te hanteren? 
	Het zorgkantoor is voornemens om in 2022 en 2023 te gaan werken met een bekostigingssystematiek met gedifferentieerde opslagen. (1) Wat wordt hiermee bedoeld? (2) Wanneer is bekend hoe deze systematiek en de opslagen eruit komen te zien? (3) Leidt dit tot een lager basistarief dan de 94% die het zorgkantoor voor het jaar 2021 wenst te hanteren? 

	Dit wordt nog verder uitgewerkt en besproken met de brancheorganisaties.  Deze systematiek wordt bekend gemaakt in het inkoopkader voor het jaar 2022, dat is rond 1 juni 2021.  
	Dit wordt nog verder uitgewerkt en besproken met de brancheorganisaties.  Deze systematiek wordt bekend gemaakt in het inkoopkader voor het jaar 2022, dat is rond 1 juni 2021.  
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	Het zorgkantoor stelt dat implementatie van technologie en oude werkprocessen een positieve impact hebben op de kosteneffectiviteit van de geleverde zorg. (1) Wij snappen de verwijzing naar 'oude'  werkprocessen niet; kunt u toelichten wat u bedoeld? (2) Graag zien wij een onderbouwing van de stellingname van het zorgkantoor dat voornoemde leidt tot meer kosteneffectiviteit. (3) Implementatie van technologie werkt zelden kostenverlagend. Er ontstaan andere veelal structurele kosten (licenties, onderhoud, tr
	Het zorgkantoor stelt dat implementatie van technologie en oude werkprocessen een positieve impact hebben op de kosteneffectiviteit van de geleverde zorg. (1) Wij snappen de verwijzing naar 'oude'  werkprocessen niet; kunt u toelichten wat u bedoeld? (2) Graag zien wij een onderbouwing van de stellingname van het zorgkantoor dat voornoemde leidt tot meer kosteneffectiviteit. (3) Implementatie van technologie werkt zelden kostenverlagend. Er ontstaan andere veelal structurele kosten (licenties, onderhoud, tr

	(1) ‘de implementatie van oude werkprocessen' moet zijn 'de-implementatie van oude werkprocessen'. Dit is aangepast in de Nota van Inlichtingen. Met oude werkprocessen worden die processen bedoeld die beter/efficiënter ingericht kunnen worden en losgelaten kunnen worden (de-implementatie). (2) In 2019 heeft het zorgkantoor aan de hand van gesprekken bij GZ aanbieders onderzoek laten doen, naar aanleiding hiervan is deze stellingname tot stand gekomen (3) Een deel van deze kosten vallen onder eigen investeri
	(1) ‘de implementatie van oude werkprocessen' moet zijn 'de-implementatie van oude werkprocessen'. Dit is aangepast in de Nota van Inlichtingen. Met oude werkprocessen worden die processen bedoeld die beter/efficiënter ingericht kunnen worden en losgelaten kunnen worden (de-implementatie). (2) In 2019 heeft het zorgkantoor aan de hand van gesprekken bij GZ aanbieders onderzoek laten doen, naar aanleiding hiervan is deze stellingname tot stand gekomen (3) Een deel van deze kosten vallen onder eigen investeri
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	Het inkoopkader van ZN beschrijft bij §2.5 een brede invulling van het begrip innovatie. In het inkoopdocument worden in de beschrijving in §3.3. alleen technische innovaties genoemd. In hoeverre kan er ook met niet technologische innovaties aanspraak gemaakt worden op de 2% prijsopslag. 
	Het inkoopkader van ZN beschrijft bij §2.5 een brede invulling van het begrip innovatie. In het inkoopdocument worden in de beschrijving in §3.3. alleen technische innovaties genoemd. In hoeverre kan er ook met niet technologische innovaties aanspraak gemaakt worden op de 2% prijsopslag. 

	Voor het overgangsjaar 2021 kan dat. Ook het kernelement passende zorg voorziet hier overigens ruimte in, indien de innovatie ten goede komt aan de genoemde onderdelen bij passende zorg.  
	Voor het overgangsjaar 2021 kan dat. Ook het kernelement passende zorg voorziet hier overigens ruimte in, indien de innovatie ten goede komt aan de genoemde onderdelen bij passende zorg.  
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	In de laatste alinea van deze paragraaf worden drie categorieën technologisch innovaties benoemd. Wordt hiermee bedoeld dat de plannen die wij moeten maken ook alleen binnen deze drie categorieën mogen vallen? 
	In de laatste alinea van deze paragraaf worden drie categorieën technologisch innovaties benoemd. Wordt hiermee bedoeld dat de plannen die wij moeten maken ook alleen binnen deze drie categorieën mogen vallen? 

	Voor het overgangsjaar 2021 mag dat, maar is dit nog niet noodzakelijk. Het mag ook om bestaande innovatieplannen gaan. 
	Voor het overgangsjaar 2021 mag dat, maar is dit nog niet noodzakelijk. Het mag ook om bestaande innovatieplannen gaan. 
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	Het zorgkantoor behoudt zich het recht voor om de tariefpercentages 2021 voor zorgprestaties aan te passen. Wat betekent dit voor het basistarief 2021 van 94% en de opslag van 2%?  
	Het zorgkantoor behoudt zich het recht voor om de tariefpercentages 2021 voor zorgprestaties aan te passen. Wat betekent dit voor het basistarief 2021 van 94% en de opslag van 2%?  

	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
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	Onder de paragraaf wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor de 2% opslag.  U geeft aan dat op nader te bepalen moment als de situatie rondom corona is gestabiliseerd binnen 2 maanden een beknopt plan moet worden aangeleverd.  Hoe wordt vastgesteld wanneer de situatie is gestabiliseerd? Wie bepaald dit? Wordt dit landelijk, regionaal of op zorgkantoorniveau bepaald? 
	Onder de paragraaf wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor de 2% opslag.  U geeft aan dat op nader te bepalen moment als de situatie rondom corona is gestabiliseerd binnen 2 maanden een beknopt plan moet worden aangeleverd.  Hoe wordt vastgesteld wanneer de situatie is gestabiliseerd? Wie bepaald dit? Wordt dit landelijk, regionaal of op zorgkantoorniveau bepaald? 

	In het inkoopbeleid is aangegeven dat zorgkantoren de plannen pas opvragen wanneer de situatie (volgens de zorgkantoren) weer is genormaliseerd. Na die aankondiging heeft elke zorgaanbieder twee maanden de tijd om het plan in te dienen. We gaan de komende periode in gesprek met brancheorganisaties over de datum voor aanlevering van de plannen. De datum van de aankondiging is op zijn vroegst op 1 september 2020 (en moment aanlevering twee maanden erna). We noemen nu deze datum voor aankondiging van 1 septemb
	In het inkoopbeleid is aangegeven dat zorgkantoren de plannen pas opvragen wanneer de situatie (volgens de zorgkantoren) weer is genormaliseerd. Na die aankondiging heeft elke zorgaanbieder twee maanden de tijd om het plan in te dienen. We gaan de komende periode in gesprek met brancheorganisaties over de datum voor aanlevering van de plannen. De datum van de aankondiging is op zijn vroegst op 1 september 2020 (en moment aanlevering twee maanden erna). We noemen nu deze datum voor aankondiging van 1 septemb
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	De inzet van middelen om de plannen uit te voeren moet passend zijn bij de opslag van 2%. Alle aanbieders hebben hun bedrijfsvoering op dit moment ingericht op het percentage van 96% zoals dat de afgelopen jaren steeds is toegekend. Twee procent extra inzetten voor projecten zou betekenen dat de huidige zorg voor 94% zal moeten worden geleverd. Waarop is gebaseerd dat de zorg voor 94% zou kunnen worden geleverd? 
	De inzet van middelen om de plannen uit te voeren moet passend zijn bij de opslag van 2%. Alle aanbieders hebben hun bedrijfsvoering op dit moment ingericht op het percentage van 96% zoals dat de afgelopen jaren steeds is toegekend. Twee procent extra inzetten voor projecten zou betekenen dat de huidige zorg voor 94% zal moeten worden geleverd. Waarop is gebaseerd dat de zorg voor 94% zou kunnen worden geleverd? 

	Het zorgkantoor maakt geen kostprijsberekeningen. De NZa bepaalt de maximumtarieven. Deze zijn landelijk vastgesteld. Wij vergoeden een percentage van dit maximum NZa-tarief, hetgeen past binnen de tariefstructuur van NZa en de vrijheid die zorgkantoren op dit punt hebben. Als er een structurele verandering van kosten is, dan zal dat verdisconteerd zijn in de door de NZa vastgestelde maximum tarieven. Bij de vaststelling van het basistariefspercentage is onder meer gekeken naar de huidige afspraken op lande
	Het zorgkantoor maakt geen kostprijsberekeningen. De NZa bepaalt de maximumtarieven. Deze zijn landelijk vastgesteld. Wij vergoeden een percentage van dit maximum NZa-tarief, hetgeen past binnen de tariefstructuur van NZa en de vrijheid die zorgkantoren op dit punt hebben. Als er een structurele verandering van kosten is, dan zal dat verdisconteerd zijn in de door de NZa vastgestelde maximum tarieven. Bij de vaststelling van het basistariefspercentage is onder meer gekeken naar de huidige afspraken op lande
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	Waarom heeft het zorgkantoor er in het licht van de coronacrisis (en de verwachting dat deze crisis vooralsnog niet over is) niet voor gekozen te wachten met het invoeren van een nieuwe inkoopsystematiek? 
	Waarom heeft het zorgkantoor er in het licht van de coronacrisis (en de verwachting dat deze crisis vooralsnog niet over is) niet voor gekozen te wachten met het invoeren van een nieuwe inkoopsystematiek? 
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	Het zorgkantoor hanteert als uitgangspunt voor het toekennen van de tariefsopslag 2021 dat de inzet van middelen op de plannen uit te voeren passend moeten zijn bij de omvang van de tariefsopslag van 2%. Wat verstaat het zorgkantoor onder 'passend'? 
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	De kracht van het huidige Wlz-tariefstelsel zit in het feit dat de NZa kostendekkende tarieven heeft vastgesteld. Waarom kiest u nu voor een zware tariefverlaging waarmee u de zorgaanbieders en daarmee de hele zorgketen in fundamentele problemen brengt? 
	De kracht van het huidige Wlz-tariefstelsel zit in het feit dat de NZa kostendekkende tarieven heeft vastgesteld. Waarom kiest u nu voor een zware tariefverlaging waarmee u de zorgaanbieders en daarmee de hele zorgketen in fundamentele problemen brengt? 

	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 
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	De inzet van middelen om de plannen uit te voeren moet passend zijn… Wat wordt hier mee bedoeld? Wat betekent dit voor t.b.v. uitvoering? U praat over middelen t.b.v. uitvoering van plannen. Wat wordt hier bedoeld? 
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	De investeringen die worden gedaan om de plannen uit te voeren moeten passend zijn bij de kernelementen passende zorg en innovatie.  
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	Geldt bij toekenning van een opslag deze voor alle prestaties, dus ook de toeslagen. 
	Geldt bij toekenning van een opslag deze voor alle prestaties, dus ook de toeslagen. 

	Ja, de opslag van 2% geldt ook voor de toeslagen. 
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	Wat is de basis voor het bepalen van het basistariefprecentage op een nivo van 94%. 
	Wat is de basis voor het bepalen van het basistariefprecentage op een nivo van 94%. 

	Het zorgkantoor maakt geen kostprijsberekeningen. De NZa bepaalt de maximumtarieven. Deze zijn landelijk vastgesteld. Wij vergoeden een percentage van dit maximum NZa-tarief, hetgeen past binnen de tariefstructuur van NZa en de vrijheid die zorgkantoren op dit punt hebben. Als er een structurele verandering van kosten is, dan zal dat verdisconteerd zijn in de door de NZa vastgestelde maximum tarieven. Bij de vaststelling van het basistariefpercentage is onder meer gekeken naar de huidige afspraken op landel
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	U geeft aan dat de inzet van middelen passend moet zijn bij de omvang van de tariefopslag van 2%. Met betrekking tot duurzaamheidsmaatregelen werken wij samen met de eigenaar van het merendeel van onze panden. Investeringen zoals muurisolatie en aanbrengen van (drie-)dubbel glas komen ten laste van de eigenaar. Hoe weegt u dergelijke investeringen mee bij het bepalen van de 2%. 
	U geeft aan dat de inzet van middelen passend moet zijn bij de omvang van de tariefopslag van 2%. Met betrekking tot duurzaamheidsmaatregelen werken wij samen met de eigenaar van het merendeel van onze panden. Investeringen zoals muurisolatie en aanbrengen van (drie-)dubbel glas komen ten laste van de eigenaar. Hoe weegt u dergelijke investeringen mee bij het bepalen van de 2%. 

	Deze investeringen behoren niet tot de kernelementen passende zorg en innovatie en kunnen niet uit de 2% opslag worden gefinancierd. 
	Deze investeringen behoren niet tot de kernelementen passende zorg en innovatie en kunnen niet uit de 2% opslag worden gefinancierd. 


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

	4.3 
	4.3 

	Wij herkennen de geformuleerde speerpunten en willen daarin ook onze bijdragen leveren echter de koppeling tussen de omvang van de tariefsopslag met aantoonbare inzet van middelen die passend is bij deze tariefsopslag maakt het onnodig ingewikkeld en trekt noodgedwongen en onnodig veel middelen weg uit het primair proces. Bent u bereid, om bovenstaande reden, de koppeling tussen de omvang van de prijsopslag en de daadwerkelijke inzet van middelen voor de speerpunten los te laten? Zo nee, waarom niet? 
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	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 
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	In de verdere verlaging van het basistarief van 96% naar 94% neemt u ook meerzorg mee. Meerzorg is veelal een individuele opslag, op basis van een dagprogramma in activiteiten en minuten en waarvoor al een drempel en organisatiebijdrage geldt. Realiseert u zich dat u met een korting op meerzorg afbreuk doet aan de onderliggende methodiek van totstandkoming hiervan en de 
	In de verdere verlaging van het basistarief van 96% naar 94% neemt u ook meerzorg mee. Meerzorg is veelal een individuele opslag, op basis van een dagprogramma in activiteiten en minuten en waarvoor al een drempel en organisatiebijdrage geldt. Realiseert u zich dat u met een korting op meerzorg afbreuk doet aan de onderliggende methodiek van totstandkoming hiervan en de 

	CZ heeft ook voorgaand jaar het tariefpercentage van 96% toegepast op het meerzorg tarief. Dit is bestendiging van bestaand beleid. 
	CZ heeft ook voorgaand jaar het tariefpercentage van 96% toegepast op het meerzorg tarief. Dit is bestendiging van bestaand beleid. 
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	De initiële productieafspraak is gebaseerd op de afspraak van de herschikking. De herschikking is gebaseerd op realisatiecijfers t/m juni.  Hoe  en in hoeverre wordt rekening gehouden met omzetderving a.g.v. de corona-crisis? Is het niet raadzaam om uit te gaan van de realisatiecijfers t/m februari? 
	De initiële productieafspraak is gebaseerd op de afspraak van de herschikking. De herschikking is gebaseerd op realisatiecijfers t/m juni.  Hoe  en in hoeverre wordt rekening gehouden met omzetderving a.g.v. de corona-crisis? Is het niet raadzaam om uit te gaan van de realisatiecijfers t/m februari? 

	Om tot een initiële afspraak 2021 te komen, wordt de herschikte productieafspraak 2020 onder meer gecorrigeerd voor eventuele wijzigingen naar aanleiding van het bestuurlijk overleg en effecten als gevolg van overheidsmaatregelen. De effecten als gevolg van het coronavirus behoren hier ook toe. 
	Om tot een initiële afspraak 2021 te komen, wordt de herschikte productieafspraak 2020 onder meer gecorrigeerd voor eventuele wijzigingen naar aanleiding van het bestuurlijk overleg en effecten als gevolg van overheidsmaatregelen. De effecten als gevolg van het coronavirus behoren hier ook toe. 


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

	4.4 
	4.4 

	Initieel wordt een volumegarantie afgegeven van 95%, Hierdoor wordt een risico van 5% gelopen over de gerealiseerde productie. Mocht gedurende 2021 niet voldoende contracteerruimte beschikbaar zijn, mogen aanbieders dan een cliëntenstop instellen om te voorkomen dat het kader wordt overschreden? 
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	Hoe wordt voor de initiële afspraak 2021 omgegaan met het productievolume voor meerzorg? 
	Hoe wordt voor de initiële afspraak 2021 omgegaan met het productievolume voor meerzorg? 

	Voor afronding 2020 en start 2021 is het productievolume nog niet vastgesteld. Hierover zal later dit jaar meer duidelijk zijn. 
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	Hoe wordt omgegaan met een groeiscenario in zorg? 
	Hoe wordt omgegaan met een groeiscenario in zorg? 

	Als er sprake is van een groeiscenario ofwel een verhoging van de contracteerruimte, dan is het afhankelijk van de reden van de verhoging of dit leidt tot een tariefsverhoging. Als de verhoging van de contracteerruimte bijvoorbeeld is bestemd voor het opvangen van een stijgende zorgvraag, dan zullen de beschikbare middelen worden ingezet voor het in zorg nemen van meer klanten en dus meer volume in plaats van een tariefverhoging. Het Zorgkantoor kan hierop nog niet vooruit lopen. 
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	Basis voor initiële afspraak 2021 is gerealiseerde productie januari t/m juni 2020. Er worden een vijftal correctie factoren genoemd. Zouden deze niet dienen te worden uitgebreid met  omzetderving vanwege Corona en  zorgvraag 2021  om de tekortkomingen van deze beperkte, niet representatieve periode weg te nemen. 
	Basis voor initiële afspraak 2021 is gerealiseerde productie januari t/m juni 2020. Er worden een vijftal correctie factoren genoemd. Zouden deze niet dienen te worden uitgebreid met  omzetderving vanwege Corona en  zorgvraag 2021  om de tekortkomingen van deze beperkte, niet representatieve periode weg te nemen. 

	Wij  houden inderdaad rekening met de onderproductie als gevolg van het coronavirus. 
	Wij  houden inderdaad rekening met de onderproductie als gevolg van het coronavirus. 
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	Worden voor cliënten met een GGZ-W indicatie die nu wonen bij een GZ zorgaanbieder productieafspraken gemaakt op basis van GGZ prestaties, of kunnen de toewijzingen op basis van de vertaaltabel omgezet worden naar VG prestaties? En kan er bij het maken van de inkoopafspraken onderscheid gemaakt worden tussen cliënten die in 2020 reeds in zorg waren, en degene die mogelijk vanaf 2021 nieuw in zorg komen? 
	Worden voor cliënten met een GGZ-W indicatie die nu wonen bij een GZ zorgaanbieder productieafspraken gemaakt op basis van GGZ prestaties, of kunnen de toewijzingen op basis van de vertaaltabel omgezet worden naar VG prestaties? En kan er bij het maken van de inkoopafspraken onderscheid gemaakt worden tussen cliënten die in 2020 reeds in zorg waren, en degene die mogelijk vanaf 2021 nieuw in zorg komen? 

	Dit landelijk nog onderwerp van bespreking. Hierover wordt u separaat nog geïnformeerd. 
	Dit landelijk nog onderwerp van bespreking. Hierover wordt u separaat nog geïnformeerd. 
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	Bij de bepaling van de initiële productieafspraak voor 2021 gaat u uit van de realisatie van januari t/m juni 2020. Aangezien deze periode agv COVID19 niet representatief is verzoeken wij u een andere grondslag te nemen die beter recht doet aan de normale productie omvang. Bent u voornemens dit te doen? 
	Bij de bepaling van de initiële productieafspraak voor 2021 gaat u uit van de realisatie van januari t/m juni 2020. Aangezien deze periode agv COVID19 niet representatief is verzoeken wij u een andere grondslag te nemen die beter recht doet aan de normale productie omvang. Bent u voornemens dit te doen? 

	Om tot een initiële afspraak 2021 te komen, wordt de herschikte productieafspraak 2020 onder meer gecorrigeerd voor eventuele wijzigingen naar aanleiding van het bestuurlijk overleg en effecten als gevolg van overheidsmaatregelen. De effecten als gevolg van de het coronavirus behoren hier ook toe. 
	Om tot een initiële afspraak 2021 te komen, wordt de herschikte productieafspraak 2020 onder meer gecorrigeerd voor eventuele wijzigingen naar aanleiding van het bestuurlijk overleg en effecten als gevolg van overheidsmaatregelen. De effecten als gevolg van de het coronavirus behoren hier ook toe. 
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	Op welke wijze komt CZ met aanbieders tot een afspraak voor de crisisbedden? Wie beoordeelt welke van de drie nieuwe tarieven voor een aanbieder van toepassing is? 
	Op welke wijze komt CZ met aanbieders tot een afspraak voor de crisisbedden? Wie beoordeelt welke van de drie nieuwe tarieven voor een aanbieder van toepassing is? 

	Dit wordt beoordeeld aan de hand van de prestatiebeschrijving in de NZa beleidsregel Zorgzwaartepakket en volledig pakket thuis en is onderwerp van gesprek tussen zorgaanbieder en zorgkantoor. 
	Dit wordt beoordeeld aan de hand van de prestatiebeschrijving in de NZa beleidsregel Zorgzwaartepakket en volledig pakket thuis en is onderwerp van gesprek tussen zorgaanbieder en zorgkantoor. 
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	Wat wordt bedoeld met (pag 16 inkoopbeleid, 3e bullet) de passage rondom “prestatiemix voor module beschikbaarheid”? Mij is onduidelijk wat dit is en deze passage betekent? 
	Wat wordt bedoeld met (pag 16 inkoopbeleid, 3e bullet) de passage rondom “prestatiemix voor module beschikbaarheid”? Mij is onduidelijk wat dit is en deze passage betekent? 

	Hiermee wordt de beschikbaarheid bedoeld zoals in de NZa beleidsregel modulair pakket staat omschreven. 
	Hiermee wordt de beschikbaarheid bedoeld zoals in de NZa beleidsregel modulair pakket staat omschreven. 
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	CZ stuurt actief op de inzet van VPT. Hoe verhoudt zich dat ten opzichte van persoonsvolgende bekostiging indien de voorkeur van de client uitgaat naar verblijfzorg? En op welke wijze gaat CZ hier actief op sturen? 
	CZ stuurt actief op de inzet van VPT. Hoe verhoudt zich dat ten opzichte van persoonsvolgende bekostiging indien de voorkeur van de client uitgaat naar verblijfzorg? En op welke wijze gaat CZ hier actief op sturen? 

	VPT kan bijdragen aan duurzame en toekomstbestendige zorg. Indien de wens van de cliënt een andere leveringsvorm is dan VPT, staat de klantbehoefte uiteraard voorop. Wij verwachten wel dat aanbieders cliënten juist en volledig informeren over de optie voor VPT, zodat de klantkeuze weloverwogen gemaakt kan worden. Het ontwikkelen van VPT is onderdeel van het kernelement passende zorg, waarvoor de opslag van 2% van toepassing is. Daarnaast is het regionale  inkoopdocument opgenomen: is de contracteerruimte be
	VPT kan bijdragen aan duurzame en toekomstbestendige zorg. Indien de wens van de cliënt een andere leveringsvorm is dan VPT, staat de klantbehoefte uiteraard voorop. Wij verwachten wel dat aanbieders cliënten juist en volledig informeren over de optie voor VPT, zodat de klantkeuze weloverwogen gemaakt kan worden. Het ontwikkelen van VPT is onderdeel van het kernelement passende zorg, waarvoor de opslag van 2% van toepassing is. Daarnaast is het regionale  inkoopdocument opgenomen: is de contracteerruimte be
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	Bij beperkte contracteerruimte wordt bij herschikking voorrang gegeven aan VPT ten opzichte van ZZP. Kunt u aangeven hoe dit wordt vormgegeven? 
	Bij beperkte contracteerruimte wordt bij herschikking voorrang gegeven aan VPT ten opzichte van ZZP. Kunt u aangeven hoe dit wordt vormgegeven? 

	Dit betekent dat wij bij een tekort aan contracteerruimte kunnen besluiten de overproductie VPT eerder te vergoeden dan de overproductie  ZZP. 
	Dit betekent dat wij bij een tekort aan contracteerruimte kunnen besluiten de overproductie VPT eerder te vergoeden dan de overproductie  ZZP. 
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	De levering van (MPT) behandeling dient in afstemming met de huisarts geleverd te worden. Bij een deel van de behandeling heeft afstemming met de huisarts geen meerwaarde (zeker als het betrekking heeft op gedragsproblematiek). Waarom wordt dit als voorwaarde opgenomen? 
	De levering van (MPT) behandeling dient in afstemming met de huisarts geleverd te worden. Bij een deel van de behandeling heeft afstemming met de huisarts geen meerwaarde (zeker als het betrekking heeft op gedragsproblematiek). Waarom wordt dit als voorwaarde opgenomen? 

	We verwijzen naar het Voorschrift Zorgtoewijzing 2020, p. 46: de huisarts is in principe altijd de betrokken eindverantwoordelijk hoofdbehandelaar. De SO, AVG-arts, medisch specialist of orthopedagoog zijn in deze situaties ondersteunend aan de huisarts. Tenzij anders overeengekomen tussen betrokken medisch behandelaars.  
	We verwijzen naar het Voorschrift Zorgtoewijzing 2020, p. 46: de huisarts is in principe altijd de betrokken eindverantwoordelijk hoofdbehandelaar. De SO, AVG-arts, medisch specialist of orthopedagoog zijn in deze situaties ondersteunend aan de huisarts. Tenzij anders overeengekomen tussen betrokken medisch behandelaars.  
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	Het zorgkantoor bespreekt met zorgaanbieders in welke mate de inkoop van 'zorg met behandeling' noodzakelijk is. (1) Voelt het zorgkantoor zich daarmee ook verantwoordelijk voor het bieden van adequate eerstelijns behandeling (o.a. huisartsenzorg en toegang tot huisartsenposten in de avonden, nachten en weekenden) voor onze cliënten? (2) Indien ja, wat gaat het zorgkantoor concreet doen om dit te realiseren? 
	Het zorgkantoor bespreekt met zorgaanbieders in welke mate de inkoop van 'zorg met behandeling' noodzakelijk is. (1) Voelt het zorgkantoor zich daarmee ook verantwoordelijk voor het bieden van adequate eerstelijns behandeling (o.a. huisartsenzorg en toegang tot huisartsenposten in de avonden, nachten en weekenden) voor onze cliënten? (2) Indien ja, wat gaat het zorgkantoor concreet doen om dit te realiseren? 

	Het zorgkantoor volgt hierin de afspraken die gemaakt zijn in het nog te ondertekenen Convenant randvoorwaarden en facilitering van medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking. Hierover leest u meer op pagina 11 van het landelijk inkoopkader dat op 29 mei jl. is gepubliceerd. 
	Het zorgkantoor volgt hierin de afspraken die gemaakt zijn in het nog te ondertekenen Convenant randvoorwaarden en facilitering van medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking. Hierover leest u meer op pagina 11 van het landelijk inkoopkader dat op 29 mei jl. is gepubliceerd. 
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	Het zorgkantoor stelt dat er geen investeringen in gebouwen nodig zijn om aan cliënten VPT of MPT te bieden.  We verzoeken het zorgkantoor om deze stelling nader feitelijk te onderbouwen. 
	Het zorgkantoor stelt dat er geen investeringen in gebouwen nodig zijn om aan cliënten VPT of MPT te bieden.  We verzoeken het zorgkantoor om deze stelling nader feitelijk te onderbouwen. 

	Hiermee wordt bedoeld dat de cliënten bij een MPT en een VPT zelf de huur en de vaste lasten betalen. Deze investeringen (kosten) komen niet ten laste van de zorgaanbieder. 
	Hiermee wordt bedoeld dat de cliënten bij een MPT en een VPT zelf de huur en de vaste lasten betalen. Deze investeringen (kosten) komen niet ten laste van de zorgaanbieder. 
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	p.15 Betaalbare zorg: wat wordt bedoeld met “…dat de zorg voldoende en kwalitatief goed blijft.” Wat verstaat u hieronder? 
	p.15 Betaalbare zorg: wat wordt bedoeld met “…dat de zorg voldoende en kwalitatief goed blijft.” Wat verstaat u hieronder? 

	Wij bedoelen hiermee dat het belangrijk is om de zorg betaalbaar te houden, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van de zorg en de toegankelijkheid van de zorg. 
	Wij bedoelen hiermee dat het belangrijk is om de zorg betaalbaar te houden, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van de zorg en de toegankelijkheid van de zorg. 
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	Op blz 16 onderaan wordt gesteld dat per regio kan worden overwogen andere betaalbaarheidsmaatregelen toe te passen als de zorgkosten in relatie tot de regionale contracteerruimte daar aanleiding toe geven. Ontstaan er in de CZ zorgkantoorregio daadwerkelijk tekorten in de contracteerruimte dan kan het nodig zijn om verder te sturen op bijvoorbeeld de prijs of volume. Hierbij kan o.a. op basis van betaalbaarheid onderscheid gemaakt worden tussen zorgaanbieders en/of regio's. Wat is het proces , de begrenzin
	Op blz 16 onderaan wordt gesteld dat per regio kan worden overwogen andere betaalbaarheidsmaatregelen toe te passen als de zorgkosten in relatie tot de regionale contracteerruimte daar aanleiding toe geven. Ontstaan er in de CZ zorgkantoorregio daadwerkelijk tekorten in de contracteerruimte dan kan het nodig zijn om verder te sturen op bijvoorbeeld de prijs of volume. Hierbij kan o.a. op basis van betaalbaarheid onderscheid gemaakt worden tussen zorgaanbieders en/of regio's. Wat is het proces , de begrenzin

	Deze vraag kunnen wij nu nog niet beantwoorden. Op het moment dat wij zien aankomen dat er een tekort in de contracteerruimte gaat ontstaan, zullen wij daarvoor scenario's ontwikkelen. Hoe die eruit zien is mede afhankelijk van de omvang van het dreigend tekort. 
	Deze vraag kunnen wij nu nog niet beantwoorden. Op het moment dat wij zien aankomen dat er een tekort in de contracteerruimte gaat ontstaan, zullen wij daarvoor scenario's ontwikkelen. Hoe die eruit zien is mede afhankelijk van de omvang van het dreigend tekort. 
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	Kunt u concreet aangeven in welke regio/woonplaats er signalen zijn over een tekort in aanbod van VPT? En voor welke van de verschillende doelgroepen binnen de GHZ dit speelt? 
	Kunt u concreet aangeven in welke regio/woonplaats er signalen zijn over een tekort in aanbod van VPT? En voor welke van de verschillende doelgroepen binnen de GHZ dit speelt? 

	Voor CZ zorgkantoor geldt dat er in alle regio's nog nauwelijks aanbod is van VPT. Dit betekent dat de klant geen of te weinig keuze heeft om voor deze leveringsvorm te kiezen. Verdere uitwerking volgt in de regionale overleggen waarin tot vaststelling van de regionale klantfricties wordt gekomen. Tevens voert Zorgbelang in 2020 in opdracht van het zorgkantoor onderzoek uit om vanuit klantperspectief de redenen voor het wel of niet kiezen voor VPT op te halen. 
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	"Uit oogpunt van o.a. betaalbaarheid stimuleert u VPT en stelt zelfs maatregelen te zullen treffen om aanbod te stimuleren. Wij missen hierin een zorginhoudelijk visie voor de doelgroep VG op de leveringsvorm VPT. Voor cliënten met een verstandelijke beperking die in staat zijn om zelfstandig te huren zijn het doen van boodschappen, koken en schoonmaken belangrijke activiteiten om zo zelfstandig mogelijk (met begeleiding) te functioneren. Het aanbieden van een VPT als ""all-inclusive"" heeft in de meeste ge
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	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
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	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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	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  
	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. 
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	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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