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1. Voorwoord 

Geen correcties of aanvullingen 

2. Status en positie van dit document 

Geen correcties of aanvullingen 

3. Strategische doelen en speerpunten voor 2022  

3.1. Strategische doelen CZ zorgkantoor  

Geen correcties of aanvullingen 

 

3.2. Speerpunten voor 2022 

Geen correcties of aanvullingen 

4. Het meerjarig perspectief 2021-2023 

4.1 Verbetering van toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg.  

 

Geen correcties of aanvullingen 

 

4.2 Ambitie op de kernelementen voor de GGZ  

Geen correcties of aanvullingen 

5 Dialoog als kern van de samenwerking 

Geen correcties of aanvullingen 

6. Uitwerking zorginkoopbeleid 2022 

6.1 De overeenkomst  

Geen correcties of aanvullingen 

6.2 Bepaling van het tarief 2022 

Correctie: Hardheidsclausule  
De zin Hierbij is het van belang dat u kunt aantonen dat u op dit moment op een doelmatige manier 
de zorg levert en uw financiële positie er toe leidt dat het voor u geldende tariefpercentage voor uw 
organisatie niet kostendekkend is.  
 
Wordt in navolging van landelijke correctie vervangen door:  
Hierbij is het van belang dat u kunt aantonen dat u op dit moment op een doelmatige manier de zorg 
levert en het voor u geldende tariefpercentage voor uw organisatie niet kostendekkend is. We 
nemen uw financiële positie mee en beoordelen of er nog operationele verbeteringen mogelijk zijn. 
Dit nemen we mee bij de beoordeling of en welke afspraken we maken op basis van de 
hardheidsclausule. 
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6.3 Bepaling van het volume en de omzet. 

Correctie: 

Dit wordt berekend over de herschikte productieafspraak van 2020 met een correctie op de volumes. 

De herschikte productieafspraak is gebaseerd op de geëxtrapoleerde realisatiecijfers januari tot en 

met juni 2020.  

 

Om tot een initiële afspraak 2022 te komen, wordt de herschikte productieafspraak 2020 gecorrigeerd 

voor… 

 

Wordt vervangen door:  

Dit wordt berekend over de herschikte productieafspraak van 2021 met een correctie op de volumes. 

De herschikte productieafspraak is gebaseerd op de geëxtrapoleerde realisatiecijfers januari tot en 

met juni 2021. 

 

Om tot een initiële afspraak 2022 te komen, wordt de herschikte productieafspraak 2021 gecorrigeerd 

voor… 

 

6.4 Contracteerruimte 2022  

Geen correcties of aanvullingen 

 

6.5 Betaalbare zorg 

Correctie: 

Lage ZZP's worden buiten beschouwing gelaten bij de verhouding ZZP inclusief en exclusief 

behandeling.  

 

Wordt vervangen door: 

Deze zin wordt volledig weggelaten, want dit geldt niet voor de GGZ-sector 

6.6 Maatwerk in de zorgverlening  

Geen correcties of aanvullingen 

 

6.7 Informatie over het zorgaanbod 

Geen correcties of aanvullingen 

 

6.8 Voor micro-instellingen is geen accountantsverklaring meer nodig voor de 

jaarrekening  

Geen correcties of aanvullingen 

7. Inkoopproces 2022 

7.1 Tijdpad 

Geen correcties of aanvullingen 

 

7.2 De inkoopprocedure 

Geen correcties of aanvullingen 
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8. Inschrijvingsprocedure 2022 

Geen correcties of aanvullingen 

 

8.1. Sectorale inschrijving 

Geen correcties of aanvullingen 

 

8.2 Procedure inschrijving 

Geen correcties of aanvullingen 

 

8.3 Voorbehouden, bezwaren en uitsluiting  

Geen correcties of aanvullingen 

Bijlage 1  Betalingen over 2022 

Correctie 1: 
In de tabel staat Nov 2022 t/m mrt 2022.  
 
Wordt vervangen door: 
Nov 2022 t/m mrt 2023. 
 
Correctie 2: Eerste rij van de tabel: 

Op basis van de initiële afspraak per november 2020,  

 

Wordt vervangen door   

Op basis van de initiële afspraak per november 2021,  

 

Bijlage 2 Sanctiebeleid 

Geen correcties of aanvullingen 

Bijlage 3 ZN-Inkoopkader langdurige zorg 2021-2023  

Geen correcties of aanvullingen 

 




