
3 Cover titel-Typografisch_ 
Berioreptus, consedios es nectur
2 Cover onderkop_typografisch_ 2020

TOELICHTING BIJ HET
ZORGINKOOPDOCUMENT GGZ 2022

Sector GGZ Wlz
Publicatiedatum 30 juni 2021



1 
 

Toelichting bij het CZ Zorginkoopdocument GGZ Wlz 2022 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 kan het zijn dat deze niet is 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.  

 
  

Publicatiedatum:  

28 juni 2019 
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Par. Vraag Antwoord 

2) Voor 

bestaande 

zorgaanbieders: 

wijzigingen ten 

opzichte van 

inschrijving 2021 

 

Op pagina 3 staat dat bestaande zorgaanbieders het 

aan moeten geven als er wijzigingen zijn in bijv. het 

KvK register of de statuten. Het zorgkantoor kan dan 

documentatie opvragen. Op pagina 7 staat echter 

dat gewijzigde documenten aangeleverd dienen te 

worden. VRAAG: moeten gewijzigde documenten 

wel of niet meegestuurd worden bij de 

inschrijvingsverklaring? 

Indien er bij bestaande zorgaanbieders wijzigingen zijn ten opzichte van 

de eerdere inschrijving, dienen de gewijzigde documenten direct bij 

inschrijving aangeleverd te worden. Op het moment dat u in de 

inschrijfmodule aangeeft dat er wijzigingen zijn, wordt u gevraagd de 

gewijzigde documenten te uploaden. 

 

2. Status en 

positie van dit 

document 

 

Wij schrijven in als VVT instelling. Is dit 

zorginkoopdocumentsector GGZ dan (ook) voor ons 

van toepassing? We leveren zowel VVT als 

zorgproducten GGZ-wonen. 

Zorgaanbieders kunnen zich slechts voor één sector inschrijven. Het 

sectorale inkoopkader dat past bij de inschrijving is leidend voor de 

betreffende zorgaanbieder. In uw geval geldt het sectorale inkoopkader 

van de VVT. Zorgaanbieders met aanbod voor ‘sectoraal-vreemde’ zorg, 

kunnen voor het leveren van deze prestaties wel productieafspraken met 

ons maken, indien de prestaties kunnen worden geleverd volgens de 

bijbehorende eisen en voorwaarden. Indien u hieraan voldoet, is het dus 

mogelijk om GGZ afspraken met ons te maken (of GZ), terwijl u 

ingeschreven bent in de VVT sector. 

2. Status en 

positie van dit 

document 

 

Mocht het GGZ inkoopdocument van toepassing 

zijn, welke inkoopkaders prevaleren dan in geval 

van tegenstrijdigheden?  

 

Het inkoopkader van de zorgsector waar u bent ingeschreven prevaleert. 
Schrijft u zich dus in voor de GGZ, dan prevaleert het GGZ inkoopkader 
ten opzichte van de VVT en GZ. 
 

3.1 Strategische 

doelen CZ 

zorgkantoor 

 

CZ noemt de ontwikkeling van VPT en DTV als 

speerpunten voor 2022 en 2023. Op pagina 22 staat 

echter dat CZ aanbieders aanmoedigt om zoveel als 

mogelijk integraal verblijf en behandeling te bieden. 

Volgens ons zijn deze twee onderdelen strijdig. 

Graag ontvangen we een nadere toelichting op de 

visie van CZ op dit gebied. 

 

Uiteraard zien wij het liefst dat cliënten zoveel mogelijk thuis de zorg (of 

zorg zoals thuis) ontvangen die zij nodig hebben. Echter is dit helaas niet 

voor iedere cliënt mogelijk, bijvoorbeeld doordat deze structureel GGZ 

behandeling nodig heeft omdat er nog gewerkt kan worden aan medisch 

herstel. Instelling die de laatst genoemde zorg bieden, moedigen we aan 

om zoveel als mogelijk integraal verblijf en behandeling te bieden. We 

bedoelen dus niet dat er in algemene zin zoveel mogelijk integrale zorg 

met behandeling geleverd moet worden, maar dat wanneer er een 

noodzaak is voor zorg met behandeling, dat dit dan zoveel mogelijk 

integraal wordt geleverd. O.a. in belang van de regiefunctie. Dit is echter 

een uitgangspunt. Mochten er knelpunten ontstaan in de uitvoering, dan 

voeren we daar graag het gesprek over met zorgaanbieders.  
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3.1 Strategische 

doelen CZ 

zorgkantoor 

 

Hier staat WVGGZ genoemd. Het is overduidelijk dat 

de administratieve lasten toenemen vanuit de 

WVGGZ die ook van toepassing op pt in de GGZ en 

de WLZ. Op welke wijze wordt er (via tarief) 

gecompenseerd voor dit extra werk? In de ZVW is 

hier een verrichting/opslag voor. Niet alle aanbieders 

in de WLZ leveren werkzaamheden voor de WVGGZ 

Dit is een vraag die betrekking heeft op het ZN inkoopkader langdurige 

zorg 2021-2023, aanvulling voor 2022. Het antwoord vindt u terug in 

“Vraag en Antwoord 2022 bij Aanvulling Inkoopkader Wlz 2021-2023”  

(VID-1536). 

 

incl. bijbehorende taken/inzet/functies. Valt dit onder 

het 'gemiddelde' van de WLZ aanbieder volgens 

jullie? of is dit specifiek?  

3.1 Strategische 

doelen CZ 

zorgkantoor 

 

Hoe gaan jullie de zorgaanbieders in de ggz in 2022 

helpen om aan de kwaliteitsstandaarden voor 

kwalitatief goede en veilige Wlz-zorg te voldoen? 

Dit is een vraag die betrekking heeft op het ZN inkoopkader langdurige 

zorg 2021-2023, aanvulling voor 2022. Het antwoord vindt u terug in 

“Vraag en Antwoord 2022 bij Aanvulling Inkoopkader Wlz 2021-2023”  

(VID-1555). 

3.1 Strategische 

doelen CZ 

zorgkantoor 

 

“Zorgaanbieders in de regio’s leveren gezamenlijk 

complexe Wlz-zorg en lossen problemen onderling 

op”: Alleen binnen een sector, of ook over sectoren 

heen? (ggz en LVG bijvoorbeeld). 

 

We stimuleren zorgaanbieders om met elkaar oplossingen te creëren voor 

complexe zorgvragen. We helpen zorgaanbieders gebruik te maken van 

elkaars expertise, zoals met een netwerk van deskundigen. Een grote 

uitdaging voor de komende jaren is het tijdig bieden van passende zorgen 

het creëren van een passend aanbod bij de zorgvraag van de cliënt. We 

zullen hier sector overstijgend aan werken door bijvoorbeeld 

samenwerking op het gebied van snijvlakproblematiek en 

domeinoverstijgend met behulp van het wetsvoorstel 

“domeinoverstijgende samenwerking”. Voor cliënten met 

snijvlakproblematiek GGZ, VV en GZ stimuleert en faciliteert CZ 

zorgkantoor de samenwerking binnen de keten.  

4.2 Ambitie op de 

kernelementen 

voor de GGZ 

 

Zorgkantoor CZ beschrijft bij de kernelementen 

welke onderdelen en ambities zij belangrijk vindt. In 

de tekst wordt gesproken over verkennen en in 

gesprek gaan. Mogen we hieruit concluderen dat CZ 

geen dwingende keuzes voorstelt of verplichtingen 

oplegt maar dat in dialoog mogelijkheden worden 

besproken?  

 

Het ambitieniveau is hoog, maar dit moet worden gezien als een brede en 

meerjarenambitie. Door doelstellingen niet alleen op het heden maar ook 

als ontwikkelpunten voor de toekomst te positioneren, creëren we 

duidelijkheid over de doelstellingen waar we graag de komende jaren met 

u aan willen werken. Kijkend naar de concrete vraag in het heden, dan 

gaan we graag met u het gesprek aan in hoeverre de ambities in lijn zijn 

met de mogelijkheden en ambities van de eigen organisatie. Het 

ambitieniveau van een grote instelling kan een andere focus hebben dan 

de ambities van een kleine organisatie. Wij zien de uitgesproken ambities 
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in de kernelementen daarom niet als een verplichting voor 

zorgaanbieders, maar een opening voor de dialoog om samen te 

verkennen waar de focus gelegd zal worden voor uw organisatie. 

4.2 Ambitie op de 

kernelementen 

voor de GGZ 

 

Zorgkantoor CZ geeft aan het belangrijk te vinden 

dat organisaties actief bezig zijn met de 

kernelementen. Zijn er criteria of heeft CZ een 

format waardoor we kunnen aangeven hoe we aan 

de kernelementen werken? 

Indien u als zorgaanbieder een mooi plan heeft dat in lijn is met de 

ambities in het inkoopdocument, neemt u dan contact op met uw 

zorginkoper. Hij of zij zal dan samen met u een passende aanpak 

bepalen. 

4.2 Ambitie op de 

kernelementen 

voor de GGZ 

Kunt u aangeven welke informatie u gebruikt om de 

spiegelinformatie op te stellen en of er/welke 

informatie wordt opgevraagd bij zorgaanbieders? 

De spiegelinformatie is 

 

nog in ontwikkeling.  

4.5 Wat moet u 

doen voor een 

Wlz-

overeenkomst? 

CZ verwacht dat de NHC inkomsten ook 

daadwerkelijk (en uitsluitend) voor de exploitatie, het 

onderhoud en de verduurzaming van vastgoed 

wordt ingezet. Het is bekend dat de NHC inkomsten 

vaak worden ingezet om tekorten op de zorg te 

compenseren. Hoe zorgt het zorgkantoor ervoor dat 

de inkomsten op zorg voldoende zijn om zonder 

compensatie vanuit de NHC kwalitatief goede zorg 

te leveren? 

De NHC/NIC is een aparte component in het integrale Wlz-tarief voor de 

intramurale zorg. En deze component is specifiek bestemd voor 

huisvestingskosten en wordt conform beleid in 2022 voor 100% 

meegenomen in het tarief. 

We horen veel verschillende zienswijzen over een passende 

tariefsystematiek voor langdurige GGZ. De komende jaren trekken we uit 

om deze verschillen inzichtelijk en bespreekbaar te maken, om zo te 

kunnen komen tot een passende en onderbouwde differentiatiemethodiek. 

Afgelopen jaar hebben juridische processen enerzijds grenzen duidelijk 

gemaakt, maar tegelijkertijd beperkend gewerkt op de mogelijkheden om 

inhoudelijk het gesprek te kunnen voeren met zorgaanbieders. Het 

gesprek willen wij voeren aan de landelijke tafels alsook met de 

brancheorganisaties en met zorgaanbieders aan de regionale 

overlegtafels die vanaf Q3 in 2021 zullen plaatsvinden. Onze stip op de 

horizon is daarmee de concrete doelstelling om uiterlijk 2024 een goed 

onderbouwde, transparante en uitlegbare systematiek te hebben 

ontwikkeld voor de langdurige GGZ binnen de Wlz. 

5. Dialoog als 

kern van de 

samenwerking 

"Arbeidsmarkt/Personeel" Hoe gaat het zorgkantoor 

hier een bijdrage aan leveren? 

 

Gedurende het jaar zal hier tijdens de verschillende gespreksmomenten 

aandacht aan worden besteed. Knelpunten worden besproken en goede 

ideeën van andere zorgaanbieders worden gedeeld.  

5. Dialoog als 

kern van de 

samenwerking 

"Ontwikkeling op de kernelementen" "Wij maken in 

ieder geval in 2022 mogelijk om 

financieringsaanvragen te doen voor ontwikkeling op 

Indien u als zorgaanbieder een mooi plan heeft dat in lijn is met de 

richtlijnen in het inkoopdocument, neemt u dan contact op met uw 

zorginkoper. Hij of zij zal dan samen met u een passende aanpak bepalen 
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 één of meerdere kernelementen: passende zorg, 

innovatie, bedrijfsvoering, en duurzaamheid". Er 

wordt aangegeven dat hier geen format voor is. 

Maar wat zijn de voorwaarden? Wanneer maak je 

hier aanspraak op? 

 

5. Dialoog als 

kern van de 

samenwerking 

 

“Kernelement bedrijfsvoering”: Op welke wijze 

verkrijgt het zorgkantoor de informatie vanuit de 

instellingen? Wordt er bij het opstellen van 

spiegelinformatie nog onderscheid gemaakt tussen 

geïntegreerde en niet geïntegreerde instellingen? En 

hoe gaat het zorgkantoor om met de laatste groep? 

De spiegelinformatie is nog in ontwikkeling. Wij zullen 

meenemen bij het vervolg.  

 

uw aandachtspunt 

6.1 De 

overeenkomst 

 

Begrijpen wij het goed, dat als je een 3-jarige 

overeenkomst hebt, je voor CZ de 

"inschrijvingsverklaring" moeten indienen en niet de 

"instemmingsverklaring" ? 

De ZN Instemmingsverklaring voor zorgaanbieders wordt door CZ 

zorgkantoor niet als apart document gehanteerd maar is integraal 

opgenomen in de Inschrijvingsverklaring van CZ zorgkantoor. Uw 

constatering is dus juist. 

 

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

Hoe denkt Zorgkantoor CZ de zorgaanbieders in 

hun regio te stimuleren tot doelmatiger werken? 

 

We willen in gezamenlijkheid en in een open dialoog de juiste stappen 

zetten richting duurzame, doelmatige langdurige GGZ zorg. Wij bespreken 

dit met u in de regionale bijeenkomsten waar we de regionale agenda en 

speerpunten verder uitwerken. 

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

Bent u het ermee eens dat het huidige 

richttariefpercentage onvoldoende rekening houdt 

met de stijgende kosten en het negatieve effect 

vanuit de OVA. En niet passend is om ook voor de 

cliënten van de toekomst de nodige 

doorontwikkeling te kunnen maken? Zo nee, kunt u 

onderbouwen waarom u het hier niet mee eens 

Dit is een vraag die betrekking heeft op het ZN inkoopkader langdurige 

zorg 2021-2023, aanvulling voor 2022. Het antwoord vindt u terug in 

“Vraag en Antwoord 2022 bij Aanvulling Inkoopkader Wlz 2021-2023”  

(VID-0781).  

bent?  

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

“Totstandkoming conclusie tarief”. Zorgkantoor stelt 

dat “Doorvoeren op aanbod of aanbiederniveau op 

dit moment onvoldoende uitlegbaar is, aangezien 

het fundament voor de onderbouwing daarvoor 

onvoldoende solide is”. Kan het Zorgkantoor 

motiveren hoe zij dan wel kunnen stellen dat de 

aanbieders voor 96% van het tarief voldoende 

De inhoudelijke onderbouwing staat beschreven in paragraaf 6.2. Hierin 

beschrijven we onze keuzes ten aanzien van differentiatie van het 

richttarief. De komende jaren gaan we graag verder met u de verkenning 

in om te kunnen komen tot goed onderbouwde en gedragen systematiek. 
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passende zorg kunnen bieden voor alle zorgvragen, 

ook de complexe? 

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

"Totstandkoming conclusie tarief" "het verschil 

tussen den Wmo- en Wlz tarieven is in de meeste 

gevallen echter dermate groot dat we met voldoende 

vertrouwen kunnen stellen dat een tarief van 96% 

van het Nza tarief niet irreëel is en dat een 

aanbieder in staat moet zijn om kwalitatief waardige 

zorg te leveren voor deze doelgroep met dit tarief." 

Wat is hier de inhoudelijke onderbouwing voor? 

Voor de WLZ w moeten wel degelijk kwalitatieve 

veranderingen doorgevoerd worden.  

De inhoudelijke onderbouwing staat beschreven in paragraaf 6.2. Hierin 

beschrijven we onze keuzes ten aanzien van differentiatie van het 

richttarief. Hierin beschrijven we ook dat we ons bewust zijn van de 

verschillen tussen Wmo en Wlz, maar dat het gemiddelde verschil tussen 

de Wmo en Wlz tarieven dermate groot is dat we met voldoende 

zekerheid kunnen stellen dat 96% van het NZa tarief geen irreëel tarief is. 

De komende jaren gaan we graag verder met u de verkenning in om te 

kunnen komen tot goed onderbouwde en gedragen systematiek. 

 

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

Zorgkantoor maakt de vergelijking met Wmo 

tarieven. Wmo tarieven zijn hier niet aan de orde. De 

rechter heeft uitspraak gedaan dat Wlz cliënten de 

zorg moeten krijgen die zij nodig hebben en dat 

zorgaanbieders middels een reëel tarief in staat 

moeten zijn deze goede zorg te bieden. Bent u het 

eens dat de vergelijking met Wmo tarieven geen 

criterium is om te onderbouwen dat de nu geboden 

tarief % reële tarieven zijn ? 

De inhoudelijke onderbouwing staat beschreven in paragraaf 6.2. Hierin 

beschrijven we onze keuzes ten aanzien van differentiatie van het 

richttarief. Hierin beschrijven we ook dat we ons bewust zijn van de 

verschillen tussen Wmo en Wlz, maar dat het gemiddelde verschil tussen 

de Wmo en Wlz tarieven dermate groot is dat we met voldoende 

zekerheid kunnen stellen dat 96% van het NZa tarief geen irreëel tarief is. 

De komende jaren gaan we graag verder met u de verkenning in om te 

kunnen komen tot goed onderbouwde en gedragen systematiek. 

 

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

Wat gaan zorgkantoor CZ doen om het 

richttariefpercentage representatiever te maken voor 

de geïntegreerde ggz instellingen?  

 

De komende jaren trekken we uit om deze verschillen inzichtelijk en 

bespreekbaar te maken, om zo te kunnen komen tot een passende en 

onderbouwde differentiatiemethodiek. Afgelopen jaar hebben juridische 

processen enerzijds grenzen duidelijk gemaakt, maar tegelijkertijd 

beperkend gewerkt op de mogelijkheden om inhoudelijk het gesprek te 

kunnen voeren met zorgaanbieders. Dit doen we zowel aan de landelijke 

tafels met de brancheorganisaties alsook met zorgaanbieders aan de 

regionale overlegtafels die vanaf Q3 in 2021 zullen plaatsvinden. Onze 

stip op de horizon is daarmee de concrete doelstelling om uiterlijk 2024 

een goed onderbouwde, transparante en uitlegbare systematiek te 

hebben ontwikkeld voor de langdurige GGZ binnen de Wlz.  

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

Er heeft nog geen kostenonderzoek plaatsgevonden 

m.b.t. de nieuwe woonzorgprofielen ggz-w die 

betrekking hebben op verblijf bij een zorgaanbieder 

De motivatie voor onze keuzes is terug te lezen in hoofdstuk 6 van het 

regionaal inkoopkader en bijlage 8 uit het landelijk inkoopkader van ZN. 
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van beschermd wonen. Hoe ziet zorgkantoor CZ dit 

in relatie met het sector-overstijgende 

richttariefpercentege en de onderbouwing daarvan?  

De komende jaren gaan we graag verder met u de verkenning in om te 

kunnen komen tot goed onderbouwde en gedragen systematiek. 

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

De keuze van zorgkantoor CZ om in 2022 te werken 

met een richttariefpercentage van 95,8% betekent in 

feite een afslag van 4,2% op het maximum NZa-

tarief. De onderbouwing van het 

richttariefpercentage voldoet niet aan de 

motiveringseisen, zoals die zijn gesteld in de 

uitspraak kort geding. Hieruit volgt namelijk dat een 

dergelijke afslag of korting op het maximum NZa-

tarief niet anders tot stand kan komen dan op basis 

van deugdelijk onderzoek. Met andere woorden: 

zorgkantoor CZ moet in dit geval aantonen dat er 

ondanks het kortingspercentage van 4,2% alsnog 

sprake is van reële tarieven voor de ggz aanbieder. 

De motiveringsplicht van het zorgkantoor is 

bevestigd en het zorgkantoor is ook gewezen op de 

noodzaak om rekening te houden met de 

kostenstijgingen in de ggz. 

De motivatie voor onze keuzes is terug te lezen in hoofdstuk 6 van het 

regionaal inkoopkader en bijlage 8 uit het landelijk inkoopkader van ZN. 

Daarbij willen we u erop wijzen dat het dus gaat om een richttarief met 

regionale aanpassingsmogelijkheden zoals benoemd in ons regionaal 

inkoopkader. Indien deze onderbouwing onvoldoende antwoord geeft op 

uw vraag, neem dan contact op met uw zorginkoper. 

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

Op pagina 23 staat onder een tekst voor nieuwe 

zorgaanbieders dat het tariefpercentage niet hoger 

kan zijn dan het percentage dat gehanteerd wordt 

voor de geleidelijke overgang van het landelijke 

richttariefpercentage. Wordt hiermee ook bedoeld 

dat voor bestaande aanbieders in 2023 het 

landelijke richttariefpercentage van toepassing is? 

Zo ja, dan verzoeken we u dit gemotiveerd op te 

nemen onder ''conclusie van het tarief voor de GGZ'' 

zodat dit duidelijk is voor bestaande aanbieders. 

De tekst waaraan u refereert, geldt voor nieuwe zorgaanbieders. Onze stip 

op de horizon is de concrete doelstelling om uiterlijk 2024 een goed 

onderbouwde, transparante en uitlegbare differentiatiemethodiek te 

hebben ontwikkeld voor de langdurige GGZ binnen de Wlz. Zodra we dit 

ontwikkeld hebben kunnen we gaan werken met deze systematiek. De 

mogelijkheid bestaat dus dat we eerder dan 2024 hiermee zullen werken. 

De gevolgen voor de tarieven zijn op dit moment nog niet in te schatten.  

 

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

“Totstandkoming conclusie tarief”. Zorgkantoor stelt 

dat uitvraag onder een aantal aanbieders heeft 

aangetoond dat “dit” tarief ( = het 100% tarief) niet 

noodzakelijk is om de zorg te kunnen bieden. Zijn 

deze aanbieders representatief voor alle aanbieders 

De totstandkoming van de onderbouwing van het tarief is een resultaat 

van een lang en intensief traject waarbij op zowel landelijk én regionaal 

niveau met individuele zorgaanbieders én brancheorganisaties is gekeken 

naar de (on)mogelijkheden met betrekking tot de tariefsystematiek, niet 

enkel zorgaanbieders.  
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en wat maakt dat de onderbouwing hiervan dan wel 

voldoende solide om te veralgemeniseren? 

 

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

CZ geeft aan te kiezen voor stabiliteit en zekerheid 

door het tariefpercentage van 96%. De tarieven van 

de NZa zijn gebaseerd op minder recent 

kostprijsonderzoek. Sindsdien worden aanbieders 

geconfronteerd met toenemende kosten die niet in 

de tarieven van de NZa verwerkt zijn. Hoe heeft CZ 

hiermee rekening gehouden bij het bepalen van een 

reëel tarief? 

De motivatie voor onze keuzes is terug te lezen in hoofdstuk 6 van het 

regionaal inkoopkader en bijlage 8 uit het landelijk inkoopkader van ZN. 

De komende jaren gaan we graag verder met u de verkenning in om te 

kunnen komen tot goed onderbouwde en gedragen systematiek. 

 

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

CZ stelt dat met voldoende zekerheid gesteld kan 

worden 96% van het tarief niet irreëel is. Waar 

baseert u deze stellingname op? Graag ontvangen 

we hiervan de onderbouwing. 

De motivatie voor onze keuzes is terug te lezen in hoofdstuk 6 van het 

regionaal inkoopkader en bijlage 8 uit het landelijk inkoopkader van ZN. 

De komende jaren gaan we graag verder met u de verkenning in om te 

kunnen komen tot goed onderbouwde en gedragen systematiek. 

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

Zorgkantoor spreekt over een niet irreëel tarief. In de 

uitspraak van het kort geding en hoger beroep over 

de tarieven, heeft de rechter de zorgkantoren 

gevraagd te onderzoeken en onderbouwen dat reële 

tarieven worden geboden. In de methodiek om het 

tariefspercentage vast te stellen is een selectie 

gemaakt van zorgaanbieders. Kunt u garanderen 

dat ook voor het type zorgaanbieders dat niet in het 

onderzoek betrokken zijn het geboden tarief% een 

reëel tarief is?  

De komende jaren trekken we uit om deze verschillen inzichtelijk en 

bespreekbaar te maken, om zo te kunnen komen tot een passende en 

onderbouwde differentiatiemethodiek. Afgelopen jaar hebben juridische 

processen enerzijds grenzen duidelijk gemaakt, maar tegelijkertijd 

beperkend gewerkt op de mogelijkheden om inhoudelijk het gesprek te 

kunnen voeren met zorgaanbieders. Het gesprek willen wij voeren aan de 

landelijke tafels alsook met de brancheorganisaties en met 

zorgaanbieders aan de regionale overlegtafels die vanaf Q3 in 2021 zullen 

plaatsvinden. Onze stip op de horizon is daarmee de concrete doelstelling 

om uiterlijk 2024 een goed onderbouwde, transparante en uitlegbare 

systematiek te hebben ontwikkeld voor de langdurige GGZ binnen de Wlz.  

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

“Heeft de gehanteerde tariefsystematiek een voor 

uw organisatie onvoorzien en onredelijk benadelend 

gevolg, dan is er in uitzonderlijke gevallen de 

mogelijkheid voor individuele aanbieders om een 

beroep te doen op de hardheidsclausule”. Hiermee 

legt het zorgkantoor de bewijslast bij de aanbieder. 

Echter, de motiveringsplicht voor het hanteren van 

een lager tarief dan het 100% tarief in relatie met 

welke zorg een aanbieder moet leveren ligt bij het 

Dit is een vraag die betrekking heeft op het ZN inkoopkader langdurige 

zorg 2021-2023, aanvulling voor 2022. Het antwoord vindt u terug in 

“Vraag en Antwoord 2022 bij Aanvulling Inkoopkader Wlz 2021-2023”  

(VID-1819). 
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zorgkantoor. Wat ontslaat het zorgkantoor van de 

motiveringsplicht? 

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

jullie stellen dat zorgaanbieders een beroep kunnen 

doen op de hardheidsclausule. Zij moeten in dat 

geval op basis van aan te leveren stukken aantonen 

dat er al doelmatig gewerkt wordt en dat het 

richttariefpercentage niet kostendekkend is. Het 

zorgkantoor zal dan de op haar rustende zorgplicht 

in haar afwegingen meenemen. De 

hardheidsclausule is onzes inziens een waardevolle 

optie om in individuele gevallen meer maatwerk 

mogelijk te maken, maar kan nooit het alternatief zijn 

voor de motiveringsplicht voor een reëel 

kostendekkend tarief die op de regionale 

zorgkantoren rust. 

Dit is een vraag die betrekking heeft op het ZN inkoopkader langdurige 
zorg 2021-2023, aanvulling voor 2022. Het antwoord vindt u terug in 
“Vraag en Antwoord 2022 bij Aanvulling Inkoopkader Wlz 2021-2023”  
(VID-0181). 

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

Bij daling van tarieven is het niet te verwachten dat 

er financiële ruimte is om te investeren in innovatie. 

Welke (substantiële) ruimte is er voor maatwerk: in 

welke vorm gaan jullie specifieke expertise en 

aanbod of belangrijke innovaties belonen en 

stimuleren en via welke (financiële) vorm?  

Gezamenlijk met u en binnen de wettelijke mogelijkheden bepalen we 

doelstellingen en maken we keuzes hoe de doelstellingen te realiseren. 

Dit kunnen bijvoorbeeld keuzes zijn op gebied van regionale 

samenwerking of financiering. Wij zien hierin verschillende mogelijkheden 

zoals bijvoorbeeld de bekostigingsruimte voor innovatie en preventie die 

de NZa biedt.  

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

Hoe krijgt Zorgkantoor CZ straks in beeld met welk 

tariefpercentage wij als geïntegreerde GGZ 

instellingen verantwoorde en veilige zorg kunnen 

leveren? 

 

Dit doen we zowel aan de landelijke tafels met de brancheorganisaties 

alsook met zorgaanbieders aan de regionale overlegtafels die vanaf Q3 in 

2021 zullen plaatsvinden. Onze stip op de horizon is daarmee de concrete 

doelstelling om uiterlijk 2024 een goed onderbouwde, transparante en 

uitlegbare differentiatiemethodiek te hebben ontwikkeld voor de langdurige 

GGZ binnen de Wlz.  

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

Voor wat betreft de elementen ‘innovatie’ en 

‘duurzaamheid’ herinneren we zorgkantoor CZ 

eraan, dat er bij eerder kostenonderzoek door de 

NZa (KPMG, 2018) nooit onderzocht is welke kosten 

de zorgaanbieders maken op innovatie en 

duurzaamheid, en dat beide elementen dus ook niet 

verdisconteerd zijn in de maximum NZa-tarieven 

voor de zzp’s ggz-b. Hoe ziet zorgkantoor CZ dit in 

Hierover gaan we graag in gesprek met zorgaanbieders. Gezamenlijk met 

u en binnen wettelijke mogelijkheden bepalen we doelstellingen en maken 

we keuzes hoe de doelstellingen te realiseren. Dit kunnen bijvoorbeeld 

keuzes zijn op gebied van regionale samenwerking of financiering. Wij 

zien hierin verschillende mogelijkheden zoals bijvoorbeeld de 

bekostigingsruimte voor innovatie en preventie die de NZa biedt.  
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relatie tot het sector-overstijgende 

richttariefpercentage?  

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

CZ kiest voor stabiliteit en zorgvuldigheid en 

zekerheid voor een tariefpercentage dat hetzelfde is 

als het tariefpercentage in voorgaande jaren. 

Betekent de keuze voor stabiliteit dat ook voor 2023 

het tariefpercentage voor bestaande aanbieders 

tenminste 96% is. Zo nee, waarom niet? Er wordt 

immers gesteld dat de looptijd van het landelijk 

inkoopkader gebruikt zal worden om te komen tot 

een passende en gedragen differentiatiemethodiek. 

Onze stip op de horizon is de concrete doelstelling om uiterlijk 2024 een 

goed onderbouwde, transparante en uitlegbare systematiek te hebben 

ontwikkeld voor de langdurige GGZ binnen de Wlz. Zodra we dit 

ontwikkeld hebben kunnen we gaan werken met deze systematiek. De 

mogelijkheid bestaat dus dat we eerder dan 2024 hiermee zullen werken. 

De gevolgen voor de tarieven zijn op dit moment nog niet in te schatten.  

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

Op pagina 22 staat dat CZ aanbieders aanmoedigt 

om zoveel als mogelijk integraal verblijf en 

behandeling te bieden. Wij vinden dit niet in lijn met 

de collectieve, maatschappelijke opdracht om 

doelmatig met maatschappelijk geld om te gaan en 

verzoeken u daarom dit te schrappen. Indien u 

hiertoe niet bereid bent, ontvangen we graag een 

duidelijke toelichting wat hier volgens u de 

toegevoegde waarde van is. 

 

Uiteraard zien wij het liefst dat cliënten zoveel mogelijk thuis de zorg (of 

zorg zoals thuis) ontvangen die zij nodig hebben. Echter is dit helaas niet 

voor iedere cliënt mogelijk, bijvoorbeeld doordat deze structureel GGZ 

behandeling nodig heeft omdat er nog gewerkt kan worden aan medisch 

herstel. Instellingen die de laatst genoemde zorg bieden, moedigen we 

aan om zoveel als mogelijk integraal verblijf en behandeling te bieden. We 

bedoelen dus niet dat er in algemene zin zoveel mogelijk integrale zorg 

met behandeling geleverd moet worden, maar dat wanneer er een 

noodzaak is voor zorg met behandeling, dat dit dan zoveel mogelijk 

integraal wordt geleverd. O.a. in belang van de regiefunctie. Dit is echter 

een uitgangspunt. Mochten er knelpunten ontstaan in de uitvoering, dan 

voeren we daar graag het gesprek over met zorgaanbieders.  

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

CZ geeft aan te kiezen voor stabiliteit en zekerheid 

door het tariefpercentage van 96%. De tarieven van 

de NZa zijn gebaseerd op minder recent 

kostprijsonderzoek. Sindsdien worden aanbieders 

geconfronteerd met toenemende kosten die niet in 

de tarieven van de NZa verwerkt zijn. Een 

gelijkblijvend tariefpercentage leidt daardoor tot 

verminderde dekking van de (toegenomen) kosten. 

We verzoeken CZ het tariefpercentage om deze 

reden hoger vast te stellen. 

 

We horen veel verschillende zienswijzen over passende tarifering voor 

langdurige GGZ. De komende jaren trekken we uit om deze verschillen 

inzichtelijk en bespreekbaar te maken, om zo te kunnen komen tot een 

passende en onderbouwde differentiatiemethodiek. Afgelopen jaar 

hebben juridische processen enerzijds grenzen duidelijk gemaakt, maar 

tegelijkertijd beperkend gewerkt op de mogelijkheden om inhoudelijk het 

gesprek te kunnen voeren met zorgaanbieders. Het gesprek willen wij 

voeren aan de landelijke tafels alsook met de brancheorganisaties en met 

zorgaanbieders aan de regionale overlegtafels die vanaf Q3 in 2021 zullen 

plaatsvinden. Onze stip op de horizon is daarmee de concrete doelstelling 

om uiterlijk 2024 een goed onderbouwde, transparante en uitlegbare 

systematiek te hebben ontwikkeld voor de langdurige GGZ binnen de Wlz.  
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6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

CZ kiest voor een tarief wat naar eigen zeggen niet 

irreëel is. Graag maken we een afspraak over een 

tarief dat zorgvuldig onderbouwd is en wat 

redelijkerwijs passend is voor de individuele 

zorgaanbieder in diens regio en dagelijkse praktijk. 

We verzoeken u om een tariefpercentage wat hierbij 

past inclusief motivering. 

 

We horen veel verschillende zienswijzen over passende tarifering voor 

langdurige GGZ. De komende jaren trekken we uit om deze verschillen 

inzichtelijk en bespreekbaar te maken, om zo te kunnen komen tot een 

passende en onderbouwde differentiatiemethodiek. Afgelopen jaar 

hebben juridische processen enerzijds grenzen duidelijk gemaakt, maar 

tegelijkertijd beperkend gewerkt op de mogelijkheden om inhoudelijk het 

gesprek te kunnen voeren met zorgaanbieders. Het gesprek willen wij 

voeren aan de landelijke tafels alsook met de brancheorganisaties en met 

zorgaanbieders aan de regionale overlegtafels die vanaf Q3 in 2021 zullen 

plaatsvinden. Onze stip op de horizon is daarmee de concrete doelstelling 

om uiterlijk 2024 een goed onderbouwde, transparante en uitlegbare 

systematiek te hebben ontwikkeld voor de langdurige GGZ binnen de Wlz.  

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

Jullie vinden gedifferentieerd inkopen het toepassen 

van maximaal 2 x 0,2% opslag? Vinden jullie dit 

uitlegbaar? En recht doen aan de verschillen die er 

zijn tussen de sectoren en de verschillen tussen 

aanbieders binnen de sectoren?  

 

We horen veel verschillende zienswijzen over passende tarifering voor 

langdurige GGZ. De komende jaren trekken we uit om deze verschillen 

inzichtelijk en bespreekbaar te maken, om zo te kunnen komen tot een 

passende en onderbouwde differentiatiemethodiek. Afgelopen jaar 

hebben juridische processen enerzijds grenzen duidelijk gemaakt, maar 

tegelijkertijd beperkend gewerkt op de mogelijkheden om inhoudelijk het 

gesprek te kunnen voeren met zorgaanbieders. Het gesprek willen wij 

voeren aan de landelijke tafels alsook met de brancheorganisaties en met 

zorgaanbieders aan de regionale overlegtafels die vanaf Q3 in 2021 zullen 

plaatsvinden. Onze stip op de horizon is daarmee de concrete doelstelling 

om uiterlijk 2024 een goed onderbouwde, transparante en uitlegbare 

systematiek te hebben ontwikkeld voor de langdurige GGZ binnen de Wlz.  

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

Zorgkantoor CZ hanteert voor 2022 een tarief van 

96% voor ZZP en een 100% tarief voor VPT. Zijn er 

mogelijkheden voor individuele aanbieders om in 

gesprek een tarief af te spreken dat past bij de 

zorgzwaarte en populatie van de zorgaanbieder?  

 

We horen veel verschillende zienswijzen over passende tarifering voor 

langdurige GGZ. De komende jaren trekken we uit om deze verschillen 

inzichtelijk en bespreekbaar te maken, om zo te kunnen komen tot een 

passende en onderbouwde differentiatiemethodiek. Afgelopen jaar 

hebben juridische processen enerzijds grenzen duidelijk gemaakt, maar 

tegelijkertijd beperkend gewerkt op de mogelijkheden om inhoudelijk het 

gesprek te kunnen voeren met zorgaanbieders. Het gesprek willen wij 

voeren aan de landelijke tafels alsook met de brancheorganisaties en met 

zorgaanbieders aan de regionale overlegtafels die vanaf Q3 in 2021 zullen 

plaatsvinden. Onze stip op de horizon is daarmee de concrete doelstelling 
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om uiterlijk 2024 een goed onderbouwde, transparante en uitlegbare 

systematiek te hebben ontwikkeld voor de langdurige GGZ binnen de Wlz. 

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

Zorgkantoor CZ heeft een wettelijk zorgplicht. Dat 

betekent dat zij, gelet op het voorgaande, ervoor 

moeten zorgen dat cliënten aanspraak kunnen 

(blijven) maken op het zorgaanbod, dat past bij hun 

zorgvraag (de CIZ-indicatie). Hoe betrekt 

zorgkantoor CZ de uitstaande CIZ-indicaties in de 

regio bij de beoordeling of zorgaanbieders de 

vereiste kwaliteit van zorg en veiligheid kunnen 

leveren? 

We zien kwaliteitsdialogen als een enorm waardevol en belangrijk 

onderdeel voor het inkopen van zorg en inzicht krijgen in de kwaliteit van 

zorg bij de zorgaanbieder. Daarnaast bemiddeld onze afdeling Zorgadvies 

om cliënten op de juiste plaats te krijgen.  

 

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

Het richttariefpercentage van 95,8% is gebaseerd op 

een onderzoek van Gupta Strategists naar de 

jaarrekeningen van zorgaanbieders in alle drie 

sectoren die Wlz-zorg aanbieden. Dit onderzoek is 

niet representatief is voor de geïntegreerde 

zorgaanbieders in de ggz, die de meest complexe 

gezondheidsproblematiek behandelen, begeleiden 

en ondersteunen. Gupta Strategists heeft immers 

een steekproef getrokken uit zorgaanbieders die 

meer dan 60% Wlz-zorg leveren. Dat betekent dat 

de geïntegreerde zorgaanbieders in de ggz, die veel 

minder dan 60% Wlz-zorg leveren, buiten 

beschouwing zijn gebleven. Dat geeft een behoorlijk 

vertekend beeld, omdat het hier de meest complexe 

en dus duurste Wlz-zorg in de ggz betreft. 

Wij kunnen geen vraag opmaken uit uw reactie. Nadere onderbouwing 

over het richttariefpercentage vindt u terug in “Vraag en Antwoord 2022 bij 

Aanvulling Inkoopkader Wlz 2021-2023” (VID-0377). 

 

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

richttariefpercentage: in specifieke situaties de 

mogelijkheid om af te wijken naar boven of naar 

beneden. Het is geen minimum of maximum tarief, 

maar wel het vertrekpunt van het inkoopgesprek met 

uw inkoper. Dit lijkt op een creatieve manier om het 

geen basistarief met een opslagmogelijkheid te 

noemen (zoals vorig jaar). Echter met deze creatie 

wordt geen recht gedaan aan de uitspraak van het 

Dit is een vraag die betrekking heeft op het ZN inkoopkader langdurige 
zorg 2021-2023, aanvulling voor 2022. Het antwoord vindt u terug in 
“Vraag en Antwoord 2022 bij Aanvulling Inkoopkader Wlz 2021-2023”  
(VID-1563). 
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kort geding voor wat betreft motiveringsplicht van 

tarieven en het benodigde maatwerk daarbij.  

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

We kunnen ons niet vinden in uw stellingname dat 

100% NZa-tarief niet in lijn is met doelmatig met 

maatschappelijk geld om te gaan. Tegen geleverde 

producten dient een redelijkerwijs passende 

vergoeding te staan. Wij zijn van mening dat in het 

kader van doelmatig omgaan met maatschappelijk 

geld ook met name gekeken moet worden naar de 

verschillende leveringsvormen in de WLZ en in 

hoeverre deze in een regio gebruikt worden passend 

bij de klantbehoefte. We verzoeken u ook deze 

invulling van doelmatigheid mee te nemen in uw 

overwegingen en keuzes.  

Wij kunnen geen vraag opmaken uit uw reactie. 

 

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

We missen een check door ZN en de zorgkantoren, 

of de geïntegreerde GGZ instellingen met dit nieuwe 

richttariefpercentage in 2022 daadwerkelijk uit de 

voeten zou kunnen. 

Dit is een vraag die betrekking heeft op het ZN inkoopkader langdurige 
zorg 2021-2023, aanvulling voor 2022. Het antwoord vindt u terug in 
“Vraag en Antwoord 2022 bij Aanvulling Inkoopkader Wlz 2021-2023”  
(VID-1542). 

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

Willen jullie MPT niet stimuleren middels ophogen 

van tarief naar 100%, zoals wel gebeurd bij VPT?  

Zo nee, waarom niet? 

Wij stimuleren VPT, DTV en logeren, onder andere omdat wij nog te 

weinig zorgaanbod in sommige regio's hebben. Voor MPT is er voldoende 

zorgaanbod.  

 

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

U geeft aan een VPT te financieren met een 

tariefpercentage van 100%. Gaat u dit, in kader van 

extramuralisering ook toepassen bij MPT? 

Wij stimuleren VPT, DTV en logeren, onder andere omdat wij nog te 

weinig zorgaanbod in sommige regio's hebben. Voor MPT is er voldoende 

zorgaanbod.  

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

“VPT, DTV en logeren kopen wij in voor 100%” Deze 

prestaties zijn voorbehouden aan de groepen die 

minder complexe zorg consumeren. Juist in de 

meest complexe zorg zijn de financiële middelen 

nodig om de cliënten de passende zorg te bieden 

waar zij krachtens de indicatie recht op hebben. 

Deze groep zal niet snel van een van deze 

prestaties gebruik kunnen maken. Als dat omwille 

van de betaalbaarheid wel wordt gestimuleerd, is dit 

dan wel een goede prikkel richting een 

Zoals beschreven in paragraaf 6.2 zien wij VPT, logeren en DTV als 

duurzame en doelmatige oplossingen voor specifieke knelpunten ten 

aanzien van de zorgvraag binnen de Wlz. VPT heeft zich al enkele jaren 

bewezen als passende keuze in de sectoren Verpleging & Verzorging en 

de Gehandicaptenzorg. Deze ontwikkeling willen wij ook graag stimuleren 

binnen de GGZ. Uiteraard is VPT aanbod niet passend voor cliënten met 

een hele complexe zorgvraag. De komende jaren zullen wij met al onze 

gecontracteerde zorgaanbieders zoeken naar mogelijkheden voor de inzet 

van VPT, logeren en DTV. Twijfelt u over de mogelijkheden ten aanzien 
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toekomstbestendige Wlz voor de sector ggz voor de 

complexe zorg? 

van VPT, logeren of DTV? Neem dan contact op met uw zorginkoper. Hij 

of zij zal samen met u de mogelijkheden verkennen. 

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

Het richttariefpercentage? Er wordt aangegeven dat 

geïntegreerde GGZ instellingen met minder dan 

60% WLZ omzet niet zijn meegenomen in de 

berekening van het richttariefpercentage. Hoe, 

conform uitspraak kort geding, vergewist 

Zorgkantoor CZ zich dan dat dit 

richttariefpercentage passend is voor bepaalde GGZ 

instellingen? En hoe kan zorgkantoor CZ dan 

aantonen dat met de (minimale ruimte voor 

opslagen en maatwerk) er tot passende tarieven te 

komen is voor een bepaalde instelling? Er zijn 

immers grote verschillen tussen de sectoren en ook 

binnen type instellingen binnen bepaalde sectoren. 

Alles wordt wederom over één kam geschoren; veel 

aanbieders gaan er fors op achteruit (terwijl 

complexiteit en inzet toeneemt) en financiële situatie 

van onder ander GGZ instellingen dit echt niet 

toelaten.  

We horen veel verschillende zienswijzen over een passende 

tariefsystematiek voor langdurige GGZ. De komende jaren trekken we uit 

om deze verschillen inzichtelijk en bespreekbaar te maken, om zo te 

kunnen komen tot een passende en onderbouwde differentiatiemethodiek. 

Afgelopen jaar hebben juridische processen enerzijds grenzen duidelijk 

gemaakt, maar tegelijkertijd beperkend gewerkt op de mogelijkheden om 

inhoudelijk het gesprek te kunnen voeren met zorgaanbieders. Het 

gesprek willen wij voeren aan de landelijke tafels alsook met de 

brancheorganisaties en met zorgaanbieders aan de regionale 

overlegtafels die vanaf Q3 in 2021 zullen plaatsvinden. Onze stip op de 

horizon is daarmee de concrete doelstelling om uiterlijk 2024 een goed 

onderbouwde, transparante en uitlegbare systematiek te hebben 

ontwikkeld voor de langdurige GGZ binnen de Wlz.  

 

6.2 Bepaling van 

het tarief 2022 

 

Kopje "conclusie van het tarief voor de GGZ': CZ 

zorgkantoor kiest er voor om flankerend beleid te 

voeren. Wat houdt dit flankerend beleid in?  

We bedoelen hiermee een geleidelijke toegroei naar het richttarief van 

2023. 

6.3 Bepaling van 

het volume en de 

omzet 

 

Om tot de initiële productieafspraak 2022 te komen 

wordt de herschikte productieafspraak 2020 

gecorrigeerd.  

De leegstand die het gevolg was van het SARS-

CoV-2 virus is niet verdisconteerd in de volumes van 

de herschikte productieafspraak 2020 maar 

additioneel meegenomen in de vaststelling van de 

aanvaardbare kosten. 

Wordt onder 4) effecten als gevolg van 

overheidsmaatregelen verstaan: correctie op het 

volume i.v.m. omzetderving 2020 in het kader van 

de NZa-BR m.b.t. SARS-CoV-2 virus ?  

Dit wordt hier niet onder verstaan. 
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6.3 Bepaling van 

het volume en de 

omzet 

 

“5% volumekorting op initiële afspraak wordt niet per 

instelling gereserveerd, maar ook gebruikt om 

knelpunten op te lossen”. Onze cliënten hebben 

recht op 365 dagen zorg, wanneer zij bij onze 

instelling in zorg zijn. 5% volumekorting betekent 

18,5 dag per cliënt minder in de bevoorschotting, 

waarin daarnaast ook gekort wordt op het 100% 

tarief. In contracten waarin het overgrote aandeel 

bestaat uit complexe cliënten, betekent dit dat wij de 

noodzakelijke herstelzorg niet kunnen leveren bij 

deze complexe groep wanneer deze gelden anders 

dan uiteindelijk toch in de eigen herschikking worden 

besteed. Zorg waar zij gezien hun indicatie dus recht 

op hebben. Wat is het argument hiervoor vanuit het 

zorgkantoor dat wij aan onze cliënten en hun 

systeem kunnen communiceren? Dit staat namelijk 

haaks op “persoonsgerichte zorg van goede kwaliteit 

te realiseren die toegankelijk en betaalbaar is.”, 

waar uw zorgkantoor met ons naar wil streven.  

De volumekorting blijft zoals beschreven niet op de plank liggen. U kunt de 

benutting van het macrokader terugvinden op onze website. Wij kopen 

persoonsvolgend in. Dit betekent dat we voor alle zorgaanbieders in onze 

regio's zoveel mogelijk en zo passend mogelijk zorg in willen kopen. 

Reserveringen voor zorgaanbieders kunnen tegelijkertijd leiden tot krapte 

bij hogere instroom voor andere zorgaanbieders. Indien u meer toelichting 

wilt op onze keuzes hierin, neem dan contact op met uw zorginkoper. 

 

6.3 Bepaling van 

het volume en de 

omzet 

 

Hoe zetten jullie de ruimte in die vanuit de 

richttariefpercentages worden afgeroomd? Dat gaat 

om een fors budget bij een afslag-percentage van 

~4%. En het dekken van volumegroei door 

tariefafslag lijkt ons bij steeds groter wordende 

complexiteit en inzet zeer ongewenst en 

onacceptabel. Graag inzicht en specifieke informatie 

hierover. Er wordt uitsluitend een reservering 

genoemd van 2%. waar blijft de overige 2%? 

Deze passage bevat geen cijfers en de genoemde percentages 4 en 2% 

zijn niet terug te vinden in het beleid. Uitgebreide uitleg met betrekking tot 

de reservering van 5% staat genoemd in paragraaf 6.3: De resterende 5% 

wordt niet per zorgaanbieder gereserveerd. CZ zorgkantoor houdt deze 

middelen beschikbaar om de keuze van de cliënt te volgen en om 

knelpunten in 2022 op te lossen. CZ zorgkantoor publiceert eenmaal per 

kwartaal de stand van de benutting van de contracteerruimte. Hiermee 

maken we zowel de ruimte in budgetten inzichtelijk, alsook waaraan we 

budget besteden. 

6.3 Bepaling van 

het volume en de 

omzet 

 

het aantal pt en bijbehorende indicaties die van o.a. 

WMO naar WLZ Wonen gaan is nog steeds 

groeiende (en deels onder handen bij het CIZ). 

Welke zekerheid krijgen aanbieders voor 2022 voor 

dit groeiende aantal pt en kosten die hieraan worden 

besteed? Vanuit de gedachte dat cliënten moeten 

kunnen blijven wonen bij de huidige zorgaanbieder 

Het zorgkantoor gaat gezamenlijk met zorgaanbieders naar 

financieringsmogelijkheden kijken die kosten efficiënt zijn en die zo min 

mogelijk druk leggen op het macro-budgettair kader. Wij realiseren ons dat 

de keuzes die wij hebben gemaakt, ertoe kunnen leiden dat wij het 

overleg met het ministerie zullen moeten zoeken om aanvullende 

financiering te verkrijgen. Die consequentie aanvaarden wij en daartoe zijn 
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is er beperkte invloed op deze groei binnen WLZ 

Wonen (gemeenten stimuleren cliënten en hun 

naasten CIZ aanvragen te doen)  

wij bereid, waarbij wij wel dienen aan te geven dat wij niet de zekerheid 

kunnen geven dat het ministerie ons tegemoet zal komen. 

 

6.3 Bepaling van 

het volume en de 

omzet 

 

Indien het volume niet wordt gecorrigeerd voor de 

nadelige effecten van de gecalculeerde 

beddenleegstand als gevolg van het SARS-CoV-2 

virus, op welke wijze wordt dan de initiële 

productieafspraak 2022 vastgesteld, om te komen 

tot een volwaardige productieafspraak, waarbij 

voldoende recht wordt gedaan aan de beschikbare 

beddencapaciteit ? 

 

Voor de initiële afspraak 2022 stelt CZ zorgkantoor een productievolume 

per prestatie voor aan alle voor 2021 gecontracteerde zorgaanbieders. Wij 

hanteren hierbij 95% van het volume ZZP, VPT, DTV en 90% van het 

volume MPT. 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. De resterende 5% wordt niet per 

zorgaanbieder gereserveerd. CZ zorgkantoor houdt deze middelen 

beschikbaar om de keuze van de cliënt te volgen en om knelpunten in 

2022 op te lossen. CZ zorgkantoor publiceert eenmaal per kwartaal de 

stand van de benutting van de contracteerruimte. Hiermee maken we 

zowel de ruimte in budgetten inzichtelijk, alsook waaraan we budget 

besteden en creëren we een zo volwaardig mogelijke productieafspraak 

die voldoende recht doet aan de beschikbare beddencapaciteit bij 

zorgaanbieders.  

6.3 Bepaling van 

het volume en de 

omzet 

 

Zorgkantoor CZ geeft aan dat het productievolume 

wordt berekend op basis van de realisatie in de 

declaratiemaanden januari tot en met juni 2020. 

Door achterstanden van het CIZ maar ook doordat 

2021 nog steeds een instroom jaar is, kan dit 

productievolume een vertekende prognose 2021 

geven. Kunt u bevestigen dat u bij de afspraken in 

het najaar 2021 ook de realisatie tot en met 

augustus of september (meest recente goed 

gekeurde productie) meeneemt wanneer die afwijkt 

van de realisatie tot en met juni?                                                                                                          

Daarnaast spreekt u in deze passage over juni 

2020. We gaan ervan uit dat dit 2021 moet zijn. Is dit 

juist?  

Wij bedoelen inderdaad 2021. Dit zullen we corrigeren in de Nota van 

Inlichtingen. Voor wat betreft de prognose 2022, hiervoor zal het 

zorgkantoor op enig moment een basis moeten bepalen. Hiervoor zal 

naast de realisatie tevens input van zorgaanbieders worden gevraagd 

zodat de prognose is gebaseerd op de meest realistische cijfers die het 

zorgkantoor in gezamenlijkheid met de zorgaanbieders heeft kunnen 

bepalen.   

 



17 
 

6.4 

Contracteerruimte 

2022 

 

Hoe zetten jullie de ruimte in die vanuit de 

richttariefpercentages worden afgeroomd? Dat gaat 

om een fors budget bij een afslag-percentage van 

~4%. En het dekken van volumegroei door 

tariefafslag lijkt ons bij steeds groter wordende 

complexiteit en inzet zeer ongewenst en 

onacceptabel. Graag inzicht en specifieke informatie 

hierover. Er wordt uitsluitend een reservering 

genoemd van 2%. waar blijft de overige 2%? 

Deze passage bevat geen cijfers en de genoemde percentages 4 en 2% 

zijn niet terug te vinden in het beleid. Uitgebreide uitleg met betrekking tot 

de reservering van 5% staat genoemd in paragraaf 6.3: De resterende 5% 

wordt niet per zorgaanbieder gereserveerd. CZ zorgkantoor houdt deze 

middelen beschikbaar om de keuze van de cliënt te volgen en om 

knelpunten in 2022 op te lossen. CZ zorgkantoor publiceert eenmaal per 

kwartaal de stand van de benutting van de contracteerruimte. Hiermee 

maken we zowel de ruimte in budgetten inzichtelijk, alsook waaraan we 

budget besteden. 

6.4 

Contracteerruimte 

2022 

 

Er is beschreven dat een tekort KAN worden 

verrekend over alle partijen. Betekent dit dat er ook 

andere modellen mogelijk zijn bij een tekort? Hoe 

wordt hierbij geborgd dat zorgaanbieders niet 

onevenredig risico lopen en zeker op zaken die zij 

maar zeer beperkt kunnen beïnvloeden? 

Een goede prognose is van groot belang om te zorgen dat er voldoende 

middelen beschikbaar komen en dat de regionale budgetten zo realistisch 

mogelijk worden opgesteld. Het voorbehoud in deze is niet gebaseerd op 

de mogelijke wijze van verrekening maar op het beschikbare financiële 

kader op basis van de prognose. Doordat dit voor alle partijen welke een 

vergoeding uit de contracteerruimte ontvangen geldt, is het risico niet 

onevenredig.  

6.4 

Contracteerruimte 

2022 

 

Zorgkantoor maakt een voorbehoud gelet op de 

contracteerruimte en het makrokader. Zorgkantoor 

geeft daarbij aan dat ook tariefpercentages 

aangepast kunnen worden. Daar waar de rechter 

heeft aangegeven dat Zorgkantoren verplicht zijn 

een reëel tarief te bieden, kan een makrokader of 

contracteerruimte geen reden zijn aan deze 

juridische uitspraak te tornen. Kunt u in het 

document aanvullen dat u in voorkomende situaties 

nog steeds verplicht bent een reëel tarief te bieden?  

Bij krapte in het macrokader zullen wij ons, net zoals in 2021, inspannen 
om samen met zorgaanbieders risico’s ten aanzien van budgettaire ruimte 
vroegtijdig te signaleren en te beperken. Het beperken van risico’s kan via 
meerdere wegen. Mocht na inspanningen blijken dat er een tekort ontstaat 
in het macro-budgettair kader dat niet kan worden opgelost, dan zullen er 
keuzes moeten worden gemaakt. Ook hierin zijn meerdere opties 
beschikbaar, waarbij bijvoorbeeld kan worden gekeken naar het beperken 
van volumes, VPT laten prevaleren ten opzichte van ZZP, of 
aanpassingen in tarifering. Uiteindelijk zien wij het als een gezamenlijk 
belang en een gezamenlijke opdracht om een passende oplossing te 
vinden die zowel in lijn is met de behoefte van de zorgaanbieders, als 
onze collectieve opdracht om de zorg betaalbaar te houden. 
Vanzelfsprekend zullen wij signalerend werken en eventuele risico’s 
vroegtijdig met u bespreken om samen te zoeken naar oplossingen. 

6.4 

Contracteerruimte 

2022 

 

CZ heeft volgens deze paragraaf ruime 

mogelijkheden om het zorginkoopdocument inclusief 

bijv. tariefpercentages te wijzigen op verschillende 

manieren. Zorgaanbieder neemt aan dat CZ hier 

alleen toe over zullen gaan vanwege zeer dringende 

redenen, na overleg met zorgaanbieders en 

daarnaast dat zorgaanbieders niet verplicht zijn om 

Het klopt dat wij dit alleen zullen toepassen in geval van onvoorziene 
omstandigheden zoals bijvoorbeeld wijzigingen van wet- en regelgeving 
en aanpassing van beleidsregels. Mocht dit zich voordoen dan zullen wij 
zorgaanbieders zeker op de hoogte stellen. Voor de procedure omtrent 
bezwaar en kort geding in relatie tot de inkoopdocumentatie verwijzen we 
u naar de rechtsmiddelclausule in paragraaf 8.3 van ons inkoopdocument. 
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wijzigingen te accepteren en in geval dit zich 

voordoet de mogelijkheid hebben om bezwaar te 

maken en eventueel een kort geding te starten. 

VRAAG: Klopt dit? We zijn van mening dat 

zorgaanbieders moeten weten waar zij op 

inschrijven en dat het niet mogelijk moet zijn om 

eenzijdig vanuit de zijde van CZ tussentijds 

significante aanpassingen te doen.  

6.5 Betaalbare 

zorg 

 

We vragen ons af wat er precies onder 

doelmatigheid wordt verstaan. Wanneer werkt een 

zorgaanbieder al dan niet doelmatig en waar lezen 

jullie dat precies aan af, wat zijn dan de criteria? 

Gegeven de aanmerkelijke marktmacht van het 

zorgkantoor, die over veel meer informatie over de 

regio beschikt dan de individuele zorgaanbieders, 

moeten de zorgaanbieders wel weten hoe doelmatig 

het zorgkantoor de zorgaanbieders willen hebben en 

welke criteria daarin wegen en hoe deze wegen 

(bijv. ernst problematiek, benodigde kwaliteit en 

veiligheid van het zorgaanbod, vereiste inzet en 

expertise).  

Voor een doelmatige inzet van zorg wordt de zorg die bij de cliënt past 
afgezet tegen het doel dat daarmee voor de cliënt wordt bereikt, de prijs 
(betaalbaarheid) en de mate waarin de indicatie wordt gebruikt. Het gaat 
om een optimale balans tussen kosten, volume, en kwaliteit van zorg die 
aansluit bij de zorgbehoefte en wensen van een cliënt (NZa). Meer 
informatie hierover vindt u terug in het voorschrift zorgtoewijzing 2021 – 
hoofdstuk 2 – kopje Rechtmatige en doelmatige inzet van Wlz-zorg. 

6.5 Betaalbare 

zorg 

 

Welke consequenties heeft de prevaleren van VPT 

boven ZZP voor een grote geïntegreerde 

zorgaanbieder, waar in een van de regio's t/m 2021 

nog geen VPT-aanbod beschikbaar is en waar de 

cliënten intramuraal verblijven ? 

Een ultieme keuze is om VPT dan te laten prevaleren voor ZZP. Dit is 

echter geen keuze die zonder uitvoerig overleg in de regio zal worden 

gemaakt. Het moge duidelijk zijn dat we ons zullen blijven inspannen voor 

voldoende financiële ruimte en eventuele keuzes in krapte in goed overleg 

met zorgaanbieders zullen nemen. 

6.5 Betaalbare 

zorg 

 

“Betaalbare zorg” . Eerste bolletje: “CZ bespreekt 

met instelling in welke mate de inkoop van ‘zorg met 

behandeling noodzakelijk is”. Wij gaan ervan uit dat 

dit beperkt wordt tot de W-pakketten, aangezien er 

bij de B-pakketten sprake is van voortgezette 

behandeling (medisch noodzakelijk). Is dit 

uitgangspunt terecht? Daarnaast is dit volgens ons 

een discussie die op de landelijke tafel ligt. 

Uw constatering klopt. 
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6.5 Betaalbare 

zorg 

 

Zorgkantoor geeft aan dat er 

betaalbaarheidsmaatregelen kunnen worden 

aangepast indien hier aanleiding voor is. Wanneer is 

er sprake van een aanleiding en hoe zien deze 

betaalbaarheidsmaatregelen er concreet uit?  

 

Als wij een tekort hebben in de contracteerruimte en VWS stelt geen extra 

financiële middelen beschikbaar, kan het nodig zijn dat wij 

betaalbaarheidsmaatregelen moeten treffen. Dit kan betekenen dat wij 

gaan sturen op prijs of volume. Hoe dat er precies uit gaat zien kunnen wij 

pas beoordelen op het moment dat het zich voordoet en dat is mede 

afhankelijk van de oorzaak en omvang van het eventuele tekort. 

 

Ontstaan er in de CZ zorgkantoorregio’s 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 

tussen regio’s. 

Vanzelfsprekend zullen wij signalerend werken en eventuele risico’s 

vroegtijdig met u bespreken om samen te zoeken naar oplossingen. 

6.5 Betaalbare 

zorg 

 

Lage ZZP's worden buiten beschouwing gelaten bij 

de verhouding ZZP inclusief en exclusief 

behandeling. Kunt u dit uitgebreid toelichten voor de 

GGZ-sector. Naar welke ZZP's wordt gekeken en 

welke ZZP's worden buiten beschouwing gelaten? 

Hierbij graag ook aandacht voor cliënten met een 

GGZ-B pakket die potentieel doorstomen naar een 

GGZ-W pakket als dit passend is bij de situatie van 

de client. 

Dit is een onjuistheid in het document. We zullen dit corrigeren in de Nota 

van Inlichtingen.  

 

6.5 Betaalbare 

zorg 

 

Wat beschouwt het zorgkantoor als “de lage ZZP’s” 

die buiten beschouwing worden gelaten in de 

discussie rondom in en exclusief behandeling? En 

wat is de achtergrond voor dit uitgangspunt? 

Dit is een onjuistheid in het document. We zullen dit corrigeren in de Nota 

van Inlichtingen.  

6.5 Betaalbare 

zorg 

 

CZ bespreekt met zorgaanbieders in welke mate de 

inkoop van zorg met behandeling nodig is. En 

stimuleert aanbieders aanbod voor zorg thuis te 

ontwikkelen. Op pagina 22 staat echter dat CZ 

aanbieders aanmoedigt zoveel als mogelijk integraal 

verblijf met behandeling te bieden. Volgens ons zijn 

deze onderdelen strijdig. Graag ontvangen we een 

toelichting op de visie van CZ op dit onderdeel. 

Uiteraard zien wij het liefst dat cliënten zoveel mogelijk thuis de zorg (of 

zorg zoals thuis) ontvangen die zij nodig hebben. Echter is dit helaas niet 

voor iedere cliënt mogelijk, bijvoorbeeld doordat deze structureel GGZ 

behandeling nodig heeft omdat er nog gewerkt kan worden aan medisch 

herstel. Instellingen die de laatst genoemde zorg bieden, moedigen we 

aan om zoveel als mogelijk integraal verblijf en behandeling te bieden. We 

bedoelen dus niet dat er in algemene zin zoveel mogelijk integrale zorg 

met behandeling geleverd moet worden, maar dat wanneer er een 
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 noodzaak is voor zorg met behandeling, dat dit dan zoveel mogelijk 

integraal wordt geleverd. O.a. in belang van de regiefunctie. Dit is echter 

een uitgangspunt. Mochten er knelpunten ontstaan in de uitvoering, dan 

voeren we daar graag het gesprek over met zorgaanbieders.  

6.5 Betaalbare 

zorg 

 

Kopje intramuraal: de ZZP mix wordt vastgesteld op 

basis van de initiële afspraak 2021. Zoals bekend 

hadden veel instelling, ook wij, bij het maken van de 

initiële afspraak nog geen volledig zicht op de 

uiteindelijke prestatiemix na afronding van alle 

indicatie-aanvragen/ de volledige caseload van het 

contract. Dit was vanwege de achterstanden van de 

CIZ en betrof zowel de W als de B pakketten. Hoe 

gaat het zorgkantoor hiermee om? 

Voor de initiële productieafspraak voor 2022 hanteren wij de definitieve 

productieafspraak van 2021. De problemen die u omschrijft zouden t.z.t. 

dus verholpen moeten zijn, doordat de achterstanden zijn weggewerkt. In 

de zomer van 2021 ontvangt u een uitvraag voor de prognose van uw 

productie voor het restant van 2021. Deze prognose stemt u daarna af 

met uw zorginkoper, om zo te komen tot een passende afspraak voor 

2021. In deze uitvraag wordt ook een prognose voor 2022 opgevraagd. 

Eventuele ontwikkelingen die nog niet verwerkt zijn in uw huidige afspraak 

voor 2021, kunt u in de prognose opgeven.  

6.5 Betaalbare 

zorg 

 

Bij VPT (pag. 20) betreft één van de beschreven 

instrumenten voor de Zorginkoop 2022, dat wanneer 

de contracteerruimte beperkt is, bij de herschikking 

voorrang wordt gegeven aan VPT ten opzichte van 

ZZP. Door geen generieke korting toe te passen 

over alle prestaties maar VPT te laten prevaleren, is 

de bekostiging van alle in zorg zijnde cliënten met 

een ZZP niet volledig gegarandeerd. 

Hoe is de keuze om VPT te laten prevaleren 

verenigbaar met de systematiek van 

persoonsvolgende bekostiging ? 

Wij spannen ons in om zoveel mogelijk persoonsvolgend in te kopen. 

Zoals u leest in paragraaf 6.3 en 6.4 moet de financiële ruimte in het 

budgettair kader hiervoor wel voldoende zijn. Zo niet, dan moeten er 

keuzes worden gemaakt. Een ultieme keuze is om VPT dan te laten 

prevaleren voor ZZP. Dit is echter geen keuze die zonder uitvoerig overleg 

in de regio zal worden gemaakt. Het moge duidelijk zijn dat we ons zullen 

blijven inspannen voor voldoende financiële ruimte en eventuele keuzes in 

krapte in goed overleg met zorgaanbieders zullen nemen. 

 

6.6 Maatwerk in 

de zorgverlening 

 

“Wij moedigen u aan zoveel mogelijk integraal 

verblijf met behandeling te leveren om een zo 

optimaal samenhangende zorg te bieden”. Hoe 

verhoud deze zin zich tot de voorrang aan VPT bij 

de herschikking op blz. 20? 

 

Dit zijn twee verschillende zaken. Op pagina 20 beschrijven wij dat 

wanneer u verblijf én behandeling levert voor 1 specifieke cliënt, dat wij u 

dan aanmoedigen op dit zoveel mogelijk integraal te leveren. Hierdoor 

heeft de cliënt 1 aanspreekpunt en wordt de zorg uit 1 domein 

gefinancierd. Dit heeft geen betrekking op keuzes voor verzilvering tussen 

ZZP, VPT of MPT. Indien VPT of MPT passend is, dan stimuleren wij 

uiteraard dat u deze verzilvering verkiest boven een intramurale 

verzilvering. 
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6.6 Maatwerk in 

de zorgverlening 

 

Als zorginstelling bieden wij behandelzorg en 

begeleiding en hebben wij door onze expertise een 

regionale functie. Wij bieden alleen geen klinische 

zorg. Is het optioneel dat wij worden ingedeeld bij de 

categorie geïntegreerde aanbieder? 

Wij gaan hier graag over in gesprek met u. 

 

6.6 Maatwerk in 

de zorgverlening 

 

We verzoeken u de zin over zoveel mogelijk 

integraal verblijf en behandeling te leveren te 

schrappen, mede in het licht van voorgaande 

teksten waaronder dat het overgrote deel van 

cliënten met een GGZ-W profiel verblijft bij een 

aanbieder binnen beschermd wonen. 

 

Uiteraard zien wij het liefst dat cliënten zoveel mogelijk thuis de zorg (of 

zorg zoals thuis) ontvangen die zij nodig hebben. Echter is dit helaas niet 

voor iedere cliënt mogelijk, bijvoorbeeld doordat deze structureel GGZ 

behandeling nodig heeft omdat er nog gewerkt kan worden aan medisch 

herstel. Instelling die de laatst genoemde zorg bieden, moedigen we aan 

om zoveel als mogelijk integraal verblijf en behandeling te bieden. We 

bedoelen dus niet dat er in algemene zin zoveel mogelijk integrale zorg 

met behandeling geleverd moet worden, maar dat wanneer er een 

noodzaak is voor zorg met behandeling, dat dit dan zoveel mogelijk 

integraal wordt geleverd. O.a. in belang van de regiefunctie. Dit is een 

uitgangspunt echter, mochten er knelpunten ontstaan in de uitvoering, dan 

voeren we daar graag het gesprek over met zorgaanbieders.  

6.6 Maatwerk in 

de zorgverlening 

 

CZ stelt dat bij een GGZ-W indicatie de 

wooncomponent op de voorgrond staat (in 

tegenstelling tot een GGZ-B indicatie waar de 

behandeling op de voorgrond staat). Volgens ons 

klopt uw redenatie niet volledig. Bij een GGZ-W 

indicatie kan behandeling ook (al dan niet tijdelijk) 

op de voorgrond staan. Het verschil tussen de B en 

de W indicatie zit volgens ons in het verwachtte 

perspectief (blijvende zorgbehoefte). Wij verzoeken 

u betreffende zin te schrappen. 

Verderop in de tekst geven we aan dat ook cliënten met een GGZ-W een 

behandelvraag kunnen hebben, ondanks het feit dat er een indicatie is 

waarbij de wooncomponent op de voorgrond staat. Daarnaast stelt ook 

het CIZ in de GGZ-W indicaties de wooncomponent centraal bij een W 

indicatie. 

 

8.2 Procedure 

inschrijving 

 

In het webportaal zijn de bestuursverklaring en 

inschrijvingsverklaring opgenomen. Zorgaanbieder 

gaat er vanuit dat al het eerder beschrevene over 

aanbieders die enkel een inschrijvingsverklaring in 

hoeven te dienen prevaleert en zij dus geen 

bestuursverklaring in hoeven te dienen ook al staat 

deze in het portaal. Klopt dit? 

CZ zorgkantoor vraagt een Inschrijvingsverklaring en Bestuursverklaring 

van alle bestaande en nieuwe zorgaanbieders die in 2022 Wlz-zorg willen 

leveren in CZ zorgkantoorregio’s. Zorgaanbieders met een actuele 

meerjarige overeenkomst hoeven geen Bestuursverklaring in te dienen. 
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8.2 Procedure 

inschrijving 

 

Wat gaat er gebeuren als er bezwaar is of een kort 

geding wordt gestart en wat zijn de consequenties 

indien er bij de reeds getekende overeenkomst 

2021-2023 de instemmingsverklaring NIET wordt 

ingevuld om reden dat er zorgaanbieder niet 

akkoord gaat met de voorwaarden?  

 

Voor de procedure omtrent bezwaar en kort geding verwijzen we u naar 

de rechtsmiddelclausule in ons regionale beleid. De ZN 

Instemmingsverklaring voor zorgaanbieders wordt door CZ zorgkantoor 

niet als apart document gehanteerd maar is integraal opgenomen in de 

Inschrijvingsverklaring van CZ zorgkantoor. De Inschrijvingsverklaring 

moet door alle zorgaanbieders die inschrijven worden ingediend. Indien u 

de Inschrijvingsverklaring niet ondertekent, gaan wij er vanuit dat u de 

Wlz-overeenkomst niet wilt voorzetten. In dat geval dient u rekening te 

houden met artikel 19 van de Wlz-overeenkomst en met name de bepaling 

ten aanzien van continuïteit van zorgverlening aan de klanten. 

8.2 Procedure 

inschrijving 

 

Zorgaanbieders met een lopende 

meerjarenovereenkomst hebben bij de inschrijving 

vorig jaar moeten beschikken over een VOG 

rechtspersonen specifiek aangevraagd ten behoeve 

van deze procedure. Wij gaan er daarmee vanuit dat 

deze eis voor betreffende bestaande aanbieders niet 

geldt. Klopt dit? Zo nee, waarom stelt CZ andere, 

strengere eisen dan in het landelijke kader 

opgenomen voor bestaande zorgaanbieders? Wat is 

hiervan de toegevoegde waarde, zeker in 

combinatie met de kosten en doorlooptijd om dit te 

regelen aan de zijde van zorgaanbieders. Verzoek 

om deze voorwaarde te laten vervallen voor 

bestaande zorgaanbieders. 

Uw redenatie klopt, dit geldt alleen voor nieuwe zorgaanbieders. 

 

8.3 

Voorbehouden, 

bezwaren en 

uitsluiting 

 

We verzoeken u redelijke termijnen te hanteren. 

Concreet verwachten we hierbij dat zorgaanbieders 

na de nota van inlichtingen tijd krijgen om deze te 

bestuderen en een besluit kunnen nemen over 

eventueel bezwaar en kort geding tegen het 

inkoopdocument. Aanbieders kunnen op dit moment 

namelijk nog niet (volledig) inschatten of van 

toepassing kan zijn omdat er nog geen antwoorden 

zijn op verduidelijkingsvragen over het 

inkoopdocument. Dit is immers waar de Nota van 

Inlichtingen juist voor bedoeld is. We verzoeken u 

De rechtsmiddelclausule in onze inkoopdocumenten hebben wij 

geschreven vanuit de gedachte dat als een zorgaanbieder die 

voornemens is aan de inkoopprocedure deel te nemen, van oordeel is dat 

een document geheel of gedeeltelijk in strijd met het recht is, die 

zorgaanbieder dat standpunt zo snel mogelijk aan ons dient voor te 

leggen. Zo geeft de clausule uitdrukking aan het beginsel dat een 

aanbieder zich proactief dient op te stellen, een eigen rechercheplicht 

heeft en niet mag wachten tot de beslissing waarmee een 

inkoopprocedure wordt afgerond alvorens bezwaren te uiten die ook 

eerder in de procedure al verwoord had kunnen worden. Wij hebben er 

vanwege de belangen van andere deelnemende zorgaanbieders voor 
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daarom om de termijn om bezwaar te maken en 

eventueel een kort geding aanhangig te maken niet 

te stellen op 20 kalenderdagen na uitgifte van dit 

document, maar 20 kalenderdagen na publicatie 

Nota van Inlichtingen. 

 

gekozen iedere fase in de inkoopprocedure een afronding te geven in de 

vorm van een beperking tegen documenten uit die fase op te komen 

buiten de termijn van 20 kalenderdagen die daarvoor gegeven is. Die 

keuze onderbouwen wij bovendien met het argument dat gegeven de 

voorschriften van de NZa de inkoopprocedure binnen een redelijk korte tijd 

afgerond dient te zijn zodat wij, gelet op de belangen van verzekerden in 

de zin van de Wlz en zorgaanbieders die aan de procedure (willen) 

deelnemen niet het risico mogen nemen dat in een latere fase de 

procedure alsnog zou moeten worden aangepast. In onze 

rechtsmiddelclausule hebben wij aangegeven dat een partij die zich met 

een document niet kan verenigen, altijd bezwaar kan maken. Er is geen 

verplichting ook een kort geding te starten. Uitdrukkelijk hebben wij 

immers bepaald dat een bezwaarschrift de voortgang van de procedure 

niet schorst. Daarmee hebben wij het aan de betrokken zorgaanbieder 

gelaten om te beoordelen of er een voldoende spoedeisend belang is om 

interventie in kort geding te vragen. Wie ervoor kiest van dat middel geen 

gebruik te maken, zal dan via de band van een procedure over de 

beslissing op bezwaar zijn rechten moeten veilig stellen. 

8.3 

Voorbehouden, 

bezwaren en 

uitsluiting 

 

CZ heeft volgens deze paragraaf ruime 

mogelijkheden om de procedure of documenten te 

wijzigen op verschillende manieren. Zorgaanbieder 

neemt aan dat CZ hier alleen toe over zullen gaan 

vanwege zeer dringende redenen, na overleg met 

zorgaanbieders en daarnaast dat zorgaanbieders 

niet verplicht zijn om wijzigingen te accepteren en in 

geval dit zich voordoet de mogelijkheid hebben om 

bezwaar te maken en eventueel een kort geding te 

starten. VRAAG: Klopt dit? We zijn van mening dat 

zorgaanbieders moeten weten waar zij op 

inschrijven en dat het niet mogelijk moet zijn om 

eenzijdig vanuit de zijde van CZ tussentijds 

significante aanpassingen te doen. 

Het klopt dat wij dit alleen zullen toepassen in geval van onvoorziene 

omstandigheden zoals bijvoorbeeld wijzigingen van wet- en regelgeving 

en aanpassing van beleidsregels. Mocht dit zich voordoen dan zullen wij 

zorgaanbieders zeker op de hoogte stellen. Voor de procedure omtrent 

bezwaar en kort geding in relatie tot de inkoopdocumentatie verwijzen we 

u naar de rechtsmiddelclausule in paragraaf 8.3 van ons inkoopdocument. 

 

Bijlage 1 

Betalingen over 

2022 

In de tabel staat Nov 2022 t/m mrt 2022. is dit 

inderdaad wat bedoeld is of is hier sprake van een 

onjuistheid? 

Dit is onjuist. Dit moet maart 2023 zijn. We zullen dit corrigeren in de Nota 

van Inlichtingen. 
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