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Toelichting bij het CZ Zorginkoopdocument GZ 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.  
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3.1 Strategische 
doelen 
 

Er wordt voor gekozen de meest complexe zorg in één of twee 
instellingen aan te willen bieden. ZG aanbieder heeft als boven 
categorale expertise organisatie ook een complexe doelgroep (co-
morbiditeit) in huis. Wordt zorgaanbieder ook gezien als 
gespecialiseerde aanbieder? En wat betekent dit voor het richt tarief 
percentage? 

De ZG aanbieder wordt gezien als gespecialiseerde zorgaanbieder. Het 
richttariefpercentage geldt als het vertrekpunt voor alle zorgaanbieders om 
tot een definitief tariefpercentage te komen (waarvoor we u ook verwijzen 
naar de regionale invulling met betrekking tot dit punt zoals vermeld in ons 
regionale inkoopdocument). Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen wel of niet gespecialiseerde zorgaanbieders.    

3.2 Speerpunt 2022: 
CZ zorgkantoor 
stimuleert  VPT, DTV 
en logeren 
 

VPT, DTV en logeren: dwingt organisaties om verhuurder te zijn.  
1. Wat is de rol van verhuurorganisaties? 
2. In hoeverre is het wenselijk dat zorgaanbieders de rol van 
vastgoed verhuurder gaan vervullen en welke kosten opdrijvende 
effecten heeft dit omdat er kennis aan organisatie moet worden 
toegevoegd en administratie moeten worden ingericht? 
3. In hoeverre is het verantwoord dat zorgorganisaties (incl. 
bijbehorende financiële risico’s) gaan acteren en daarmee dus 
afdrijven van diens primaire dienstverlening? Het gaat om de 
fundamentele vraag, ongeacht of je kunt leren van andere 
zorgaanbieders die dit al doen, of zorgaanbieders hetzelfde blijven 
doen maar er dan een verhuurcomponent financieel en 
organisatorisch bijkrijgen.  
4. Waarop baseert het zorgkantoor de behoefte van clienten aan 
ontwikkeling van VPT? In de praktijk blijken clienten binnen onze 
doelgroep niet in staat om de rol van huurder op zich te nemen.  
 
 
Bovendien: als clienten van zorgorganisaties gaan huren, in de 
woonlocaties waar ze nu ook al wonen (zoals in de voorbeelden 
genoemd) wat verandert er dan feitelijk voor clienten, behalve meer 
verantwoordelijkheid? 
5. Waarom wordt MPT ontmoedigd? Hiervoor geldt niet de toeslag 
terwijl juist dit project meer aandacht zou moeten kunnen krijgen 
vanuit de ervaring van zorgaanbieders uit de praktijk. 
 

Dat is zeker niet het geval. Ook een woningcoöperatie of een particuliere 
organisatie kan als verhuurder optreden. 
1. Het Burgerlijk Wetboek voorziet in drie hoofdverplichtingen voor de 

verhuurder: 

• het onroerend goed aan de huurder ter beschikking stellen; 

• deze in zodanige staat onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik 
waartoe het wordt verhuurd; 

• het rustig genot aan de huurder verzekeren. 
2. Het is de keuze van de zorgaanbieder om vastgoed in eigen beheer te 
verhuren dan wel vastgoed via een derde partij aan te bieden. Als de 
zorgaanbieder zelf woningen verhuurt aan cliënten, is de zorgaanbieder tot 
50 woningen vrijgesteld van verhuurderheffing. 
3.Naast de primaire dienstverlening, het bieden van passende zorg, ligt er 
tevens een maatschappelijke opdracht voor de zorgaanbieder om zorg 
doelmatiger aan te bieden.  
4. Er zijn zeker voorbeelden binnen de populatie van complexe zorg waar 
VPT passend is bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt en/of diens 
naasten (zie handboek op onze website). Het concept moet altijd aansluiten 
bij de wens en behoefte van de cliënt. VPT kan bijdragen aan een grotere 
mate van zelfredzaamheid en aan het (deels) voeren van eigen regie 
eventueel met de ondersteuning van een vertegenwoordiger. Het vraagt 
dus om een andere visie van de zorgaanbieder om dit concept tot een 
succes te maken. Medewerkers verlenen zorg binnen de eigen woning en 
context van de cliënt. Cliënt kan zijn leven meer inrichten naar eigen 
inzichten en hoeft daarbij geen rekening te houden met de maatstaven van 
de (intramurale) zorgaanbieder. 
5.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.   

https://www.cz-zorgkantoor.nl/-/media/zorgkantoor/documenten/zorgaanbieder/handboek-vpt-extern-gebruik.pdf?revid=25a16b01-6d8f-414d-bf12-a792b06d0da8
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3.2 Speerpunt 2022: 
CZ zorgkantoor 
stimuleert  VPT, DTV 
en logeren 
 

Doel is meer inzet van MPT/ VPT/ DTV en logeren. Inzet DTV en 
logeren is procentueel duurder qua organisatie; niet altijd volle 
groepen, leegstand van bedden, minimale inzet van personeel die 
wel doorgaat. Deels wordt dit gecompenseerd door de 100% die 
gehanteerd gaat worden. Maar er is geen mogelijkheid waar nodig 
middels allocatie andere zorgproducten waar nodig aan te vullen. 
Welke afspraken komen er voor deeltijdplaatsen?  
 

Het is niet helemaal duidelijk wat wordt bedoeld met de vraag welke 
afspraken komen er voor deeltijdplaatsen? Wij volgen hierin de NZa 
beleidsregels. Bespreek de mogelijkheden met uw zorginkoper als u 
initiatieven voor deeltijdverblijf wilt gaan ontwikkelen. Uitgangpunt hierbij is 
de wens van de cliënt.   

4.1 Verbetering van 
toegankelijkheid en 
betaalbaarheid van 
de zorg 
 

De VGN heeft onlangs op de ALV de beloning van de concurrerende 
sectoren, VVT/ GGZ/ Jeugdzorg gebenchmarkt met de GHZ. Daaruit 
bleek dat met name de inschaling aan de onderkant van het 
functiegebouw, tot fwg 50 binnen de GHZ een stuk lager ligt dan bij 
de andere sectoren. Daarmee liggen we achter in positie als het gaat 
om nieuwe medewerkers binnen te halen en hebben we een slechte 
startpositie op de markt. De kans is groot dat om in een krappe 
markt voldoende medewerkers aan te trekken, naast een 
aantrekkelijke werkgever te zijn er met arbeidsmarkttoeslagen 
gewerkt moet worden of een aanpassing volgt in de CAO GHZ bij 
het opnieuw vaststellen daarvan. Omdat dit een sector specifiek 
probleem is, welke wij niet in de jaarlijkse indexering op het max.  
NZa tarief terug zullen zien, is het zorgkantoor bereidt om hier 
rekening mee te houden in de tarifering als sector specifiek punt 
(zoals door de voorzieningenrechter bepaald)? 

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-1029). 
 
 

4.2 Toelichting op de 
kernelementen 
 

Intramuraal aanbod voor (hoog) complexe Wlz zorg. Wat ziet CZ als 
(hoog) complexe zorg? Indien aanbieder inspeelt op deze 
zorgvragers mag er dan groei gerealiseerd worden, als het niet op 
VPT is en obv gemaakte productieafspraken? 
 

Onder (hoog) complexe zorgvraag verstaan wij onder meer cliënten met 
een zorgvraag waarbij sprake is van VG in combinatie met 
verslaving/middelengebruik en/of in combinatie met  
psychiatrische problematiek, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, 
hechtingsproblematiek en/of misbruik. Hiervoor is niet voldoende 
zorgaanbod beschikbaar. Indien u interesse heeft om een initiatief te 
ontwikkelen, informeer bij uw zorginkoper naar de mogelijkheden.  

4.2 Toelichting op de 
kernelementen 
 

Kernelement technologische innovatie: 
In hoeverre betreft dit kernelement ook sociale innovatie? Dit is 
vooralsnog onvoldoende duidelijk. Zou de focus niet breder moeten 
liggen dan de technologische innovatie waaraan wordt gerefereerd, 
inclusief sociale innovatie? Ook daarin zit ons inziens potentie 
gericht op verbeterkansen op het gebied van innovatie. 

Sociale innovatie is zeker mogelijk. Dit zien wij als onderdeel van het 
kernelement passende zorg.  
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4.2 Toelichting op de 
kernelementen 
 

Kernelement 'duurzaamheid': 
In hoeverre betreft dit kernelement ook de 'people'-invalshoek? Dit is 
vooralsnog onvoldoende duidelijk. Zou de focus niet breder moeten 
liggen dan alleen de 'profit'-invalshoek, inclusief de 'people'-
invalshoek? 

Duurzaamheid is een breed begrip. De ambities vanuit de green deal 
hebben betrekking op zowel duurzame zorg, duurzaam personeelsbeleid 
als op duurzaam vastgoed. Binnen dit inkoopkader hebben zorgkantoren 
ervoor gekozen het accent te leggen op duurzaam vastgoed en een 
gezonde leefomgeving. 

4.2 Toelichting op de 
kernelementen 
 

Optimaliseren bedrijfsvoering is één van de kernelementen.  
Voorwaarde is daarbij dat vragen rondom (nieuwe)regels duidelijk 
beantwoord dienen te worden vanuit de voorschrijvende instanties 
(waaronder het zorgkantoor). Dat is vooralsnog niet altijd voldoende 
aan de orde. Als zorgaanbieders de bedrijfsvoering willen  
verbeteren, vraagt dit een wederkerige inspanning ook vanuit het 
zorgkantoor. Hoe evalueert het zorgkantoor hierop? 

Het is niet duidelijk welke (nieuwe) regels u vanuit het zorgkantoor bedoelt. 
Dit maakt het lastig de vraag goed te beantwoorden. Wij gaan hierover 
graag met u in gesprek.  
 

4.2 Toelichting op de 
kernelementen 
 

CZ groep is een van de ondertekenaars van de Green Deal Zorg 
(GDZ) vanuit de overtuiging dat toekomstbestendige zorg duurzaam 
is. Als zorgkantoor stimuleren wij verbeteringen op de GDZpijlers. “ 
kan u aangeven wat u bedoeld met  stimuleren ? Gebeurd dit op 
financieel gebied?  

Wij stimuleren dit door met de zorgaanbieders de dialoog aan te gaan om 
onder andere ervaringen uit te wisselen en waar nodig zorgaanbieders met 
elkaar in contact te brengen die met dezelfde thema’s bezig zijn. Er is geen 
koppeling met een eventuele aanpassing van de tarieven.  

4.2 Toelichting op de 
kernelementen 
 

Duurzaamheid behoort tot één van de kernelementen. Dit gaat vaak 
gepaard met extra kosten (investeringen, aanpassingen, 
ondersteuning (niet zijn zorg). Om dit te bereiken heeft 
zorgaanbieder de volledige ruimte nodig om de NHC en NIC te 
kunnen benutten en niet zoals nu de NHC/NIC gedeeltelijk te 
gebruiken om tekorten op de zorg door te lage tarieven op te 
vangen. 
Is het zorgkantoor bereidt om voor de komende 5 jaar een 100% 
garantie af te geven op de NHC en NIC component, vergezeld van 
reële/kostendekkende tarieven voor de zorg zodat zorgaanbieder 
ruimte heeft om de duurzaam doelstelling te realiseren? 

Wij kunnen binnen de kaders van het huidige inkoopkader aangeven dat wij 
de NHC/NIC voor 100% afspreken. Dat geldt dus voor het jaar 2022 en 
2023.  
 

4.3  Dialoog als kern 
van de samenwerking  
 

U vraagt om een vastgoedbeleid te voeren voor de langere termijn. 
Daarvoor is duidelijkheid nodig over de NHC/NIC op langere termijn 
en is vereist dat tarieven geboden worden waarmee aanbieders niet 
langer gedwongen worden om de resultaten op de zorgexploitatie te 
compenseren met de vastgoedexploitatie. Welke stappen gaat CZ 
op dit terrein ondernemen? 
 

Onze insteek is om zorgaanbieders te stimuleren een vastgoedbeleid voor 
langere termijn te voeren. De vastgoedstrategie van zorgaanbieders is 
namelijk van invloed op het nu en in de toekomst kunnen blijven realiseren 
van voldoende zorg in de zorgkantoorregio’s. In 2022 en 2023 ontvangen 
zorgaanbieders van CZ zorgkantoor 100% van de NHC-NIC. Indien de 
hoogte van de NHC component structureel ontoereikend is dan is het aan 
de NZa om deze te herijken. Voor vragen hierover verwijzen wij u dan ook 
naar de NZa. 
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4.3  Dialoog als kern 
van de samenwerking  
 

Waarom heeft het zorgkantoor er in het licht van het kort geding i.z. 
zorginkoop Wlz GZ 2021-2023 niet voor gekozen te wachten met het 
invoeren van een nieuw richttariefpercentage alvorens de dialoog te 
voeren zoals geschetst onder 4.3? Mede in relatie tot de bezwaren 
rondom het ontbreken van een tijdige dialoog m.b.t. het kort geding 
in zake Wlz 2021-2023. 

In het kader van de inkoopprocedure en de aanbestedingsbeginselen 
moeten wij het richttariefpercentage kenbaar maken in het inkoopdocument. 
Hiervoor geldt een krap tijdspad waarbij de inkoopprocedure tijdig moet zijn 
afgerond 

4.3  Dialoog als kern 
van de samenwerking  
 

Er wordt slechts aan arbeidsmarktproblematiek gerefereerd onder de 
noemer 'bijdrage vanuit zorgaanbieders' (vanuit de dialoog binnen 
de samenwerking met het zorgkantoor). Gezien de aard van de 
problematiek met betrekking tot de arbeidsmarkt, in hoeverre is deze 
beperkte aandacht binnen het zorginkoopdocument wenselijk? 

De vraag is niet duidelijk. We gaan hierover graag met u in gesprek.  
 

4.3  Dialoog als kern 
van de samenwerking  
 

U beschrijft dat in de dialoog met zorgaanbieders aandacht wordt 
besteed aan de benoemde focuspunten en welke bijdrage de 
zorgaanbieder levert aan de regionale agenda. Verwacht u van 
zorgaanbieders bij de inschrijving voor 2022 input op dit vlak? Zijn 
we vrij in de wijze waarop we deze vragen beantwoorden of zijn er 
criteria ‘s of items waarlangs u tot beoordeling komt? Dan horen we 
die graag aan de voorkant zodat we deze mee kunnen nemen in de 
beantwoording.  

Bij de inschrijving verwachten we geen input op dit vlak. Wij gaan over deze 
items de dialoog met u aan.   
 

4.3  Dialoog als kern 
van de samenwerking  
 

Vanuit haar landelijke dekking en haar gespecialiseerde kennis op 
het gebied van visuele problematiek in relatie tot andere 
problematiek (m.n. verstandelijke) heeft zorgaanbieder  een 
bovenregionale (landelijke) functie, ook in gebieden van 
zorgkantoren waar wij geen overeenkomst met hebben,  m.b.t. tot 
het delen van kennis over de omgang met de visuele beperking en 
het ondersteunen van zorgprofessionals binnen deze andere 
instellingen, zodat kwaliteit van leven van visueel verstandelijke 
cliënten geborgd blijft, maar ook zwaardere vormen van financiering 
(o.a. meerzorg) vermeden kunnen worden. Is het zorgkantoor 
bereidt om deze preventieve werking en ondersteuning richting 
andere instellingen te honoreren in het af te spreken tarief en 
hiermee rekening te houden met de uitspraak van de rechter om 
sectorspecifieke zaken mee te nemen in de tarieven? 

Dit is een instelling specifieke vraag. We hebben meer informatie nodig om 
deze vraag te kunnen beantwoorden. Hierover gaan we graag met u in 
overleg. Wij nemen het initiatief voor het plannen van een afspraak.  
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4.3  Dialoog als kern 
van de samenwerking  
 

Regionale samenwerking en verbinding om de zorg toegankelijker 
en beter passend te maken is een essentieel onderdeel binnen het 
inkoopbeleid. Zorgaanbieder heeft een belangrijke rol als organisatie 
met kennis over specialistische zorg aan zowel cliënten met een 
verstandelijke beperking en ouderen met bijkomende visuele 
problematiek. Het ondersteunen van organisaties en het delen van 
kennis met de organisaties waar deze cliënten verblijven heeft een 
majeure impact op kwaliteit van leven van deze cliënten en kan 
voorkomen dat er voor deze cliënten een beroep gedaan moet 
worden op zwaardere vormen van zorg en/of meerzorg indien de 
visuele beperking onderkent en herkent wordt en zorgmedewerkers 
en organisaties toegerust worden door zorgaanbieder  om met deze 
beperking om te gaan. Welke mogelijkheden ziet het zorgkantoor 
voor zorgaanbieders om een beroep te doen op extra financiële 
middelen/ budget om hierop in te kunnen zetten? 

Dit is een instelling specifieke vraag. We hebben meer informatie nodig om 
deze vraag te kunnen beantwoorden. Hierover gaan we graag met u in 
overleg.  
 

5.2 Tariefsystematiek 
2022 
 

Voor VPT wordt een percentage van 100% toegekend. Is het 
mogelijk om voor MPT ook een hoger percentage af te spreken? 
MPT-zorg is immers ook goedkoper van verblijfszorg. 
 

Dit is niet mogelijk. Wij stimuleren VPT, DTV en logeren, onder andere 
omdat wij nog te weinig zorgaanbod in sommige regio’s hebben en wij 
hiermee de toegankelijkheid van de zorg willen verbeteren. Voor MPT is er 
voldoende zorgaanbod.   
 

5.2 Tariefsystematiek 
2022 

Zorgaanbieder heeft naast VPT ook geclusterd wonen met MPT, dit 
is een verdergaande doelmatigheid in de zorg, is 100% in deze 
situatie ook onderhandelbaar? 

Nee, dit is niet onderhandelbaar. Wij stimuleren VPT, DTV en logeren, 
onder andere omdat wij nog te weinig zorgaanbod in sommige regio’s 
hebben en wij hiermee de toegankelijkheid van de zorg willen verbeteren. 
Voor MPT is er voldoende zorgaanbod.   

5.2 Tariefsystematiek 
2022 
 

Doordat in 2021 de definitieve OVA lager uitvalt dan de voorlopige 
OVA zal in 2022 (cf systematiek NZa) een korting worden 
aangebracht op de tarieven 2022. Naar verwachting zullen daardoor 
de personeelskosten op basis van de af te sluiten nieuwe CAO 
mogelijk uitstijgen boven de OVA. Is het mogelijk om via een hoger 
tariefpercentage een vergoeding te ontvangen voor deze 
meerkosten? 

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-1091). 

5.2 Tariefsystematiek 
2022 

Naar uitwerking van het richttarief wordt verwezen naar het regionale 
beleid. In het Zorginkoopdocument_2022_Sector_GZ 5.2 wordt 
verwezen naar het landelijk inkoopkader? Hoe de 0,2 % bij verdient 
kan worden wordt niet helder. Hoe zit dit nu? 

Het percentage van 0,2% wordt voor het jaar 2022 opgeteld bij het 
richttariefpercentage van 95,8% om een geleidelijke overgang naar het 
richttariefpercentage te bewerkstelligen. Hiervoor verwachten wij geen actie 
van de zorgaanbieder.   
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5.2 Tariefsystematiek 
2022 
 

Hebt u onderscheid gemaakt op de resultaten die behaald worden 
op de zorgexploitatie en de vastgoedexploitatie? Zo ja, hoe? VGN 
heeft meermaals naar voren gebracht dat de zeer beperkte positieve 
resultaten in 2019 voornamelijk te danken zijn aan positieve 
resultaten op de vastgoedexploitatie, terwijl er sprake is van een 
structureel verlies op de zorgexploitatie.  

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 1814).  

5.2 Tariefsystematiek 
2022 
 

De voorzieningenrechter heeft u een motivatieplicht voor de 
onderbouwing van de  hoogte van het tarief opgelegd. U komt tot 
een tariefpercentage van 96% in 2022 en 95,8% in 2023. Het laatste 
percentage is lager dan in 2021. Hoe onderbouwt u deze 
percentages? 

De onderbouwing van het percentage van 95,8% is opgenomen in het ZN 
inkoopkader en in bijlage 8 van het ZN inkoopkader. Het percentage van 
96% is gebaseerd op het tariefpercentage van voorgaande jaren en passen 
wij voor het jaar 2022 toe om een geleidelijke overgang naar het 
richttariefpercentage te bewerkstelligen.  
 

5.2 Tariefsystematiek 
2022 
 

Voor zorgaanbieders die nog geen overeenkomst hebben met CZ, 
hanteert u een tariefpercentage van 93,8%. Hoe bent u met 
inachtneming van de verplichting tot het stellen van reële tarieven tot 
dit percentage gekomen?  

Wij zijn tot dit tariefpercentage gekomen, omdat nieuwe zorgaanbieders  
een bedrijfsvoering hebben die mede bepaald wordt door inkomsten uit 
onder andere de WMO en/of PGB die over het algemeen lager zijn dan in 
de Wlz. Zij hebben daarmee een andere uitgangspositie in het 
zorglandschap dan bestaande zorgaanbieders. Daarnaast leveren zij  
meestal een minder actieve bijdrage aan de regionale ontwikkeling. Ook 
leveren nieuwe zorgaanbieders vaak niet de volledige breedte van zorg 
binnen een afgesproken prestatie en/of is de zorgzwaartemix binnen het 
ZZP lager dan gemiddeld.  
 

5.2 Tariefsystematiek 
2022 
 

Volgens de ZN levert de landelijke systematiek duidelijkheid en 
transparantie op. De onderbouwing van de uitwerking van de 
landelijke systematiek is op hoofdlijnen opgenomen in bijlage 8. Kan 
u het Gupta onderzoek beschikbaar stellen, zodat transparant wordt 
hoe u tot het richttarief bent gekomen?  

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-1718).   
 

5.2 Tariefsystematiek 
2022 
 

Het landelijk richttariefpercentage geeft ruimte voor het stimuleren 
van inhoudelijke verbeteringen in de regio en maatwerk waar dat 
nodig is. Hoe verhoudt zich dit tot beleid dat niet per regio maar per 
Wlz uitvoerder verschillend is? 

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 1031). 
 

5.2 Tariefsystematiek 
2022 
 

Op welke wijze acht u de gehanteerde richttariefpercentages voor 
2022 en 2023 verenigbaar met de zorgplicht die op u krachtens 
artikel 4.2.1 Wet langdurige zorg 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-0899). 

5.2 Tariefsystematiek 
2022 
 

Kunt u toelichten hoe CZ de zorgplicht meeneemt bij de afweging 
om de hardheidsclausule toe te passen? 

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-1070). 
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5.2 Tariefsystematiek 
2022 

Hoe bent u op basis van de cijfers uit de jaarrekeningen tot een 
berekening van het richttarief gekomen? 

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-0286). 

5.2. Tariefsystematiek 
2022  

Er zijn zorgkantoren die kiezen voor 96,1%, waarom kiest CZ voor 
95,8%. Zeker na het moeilijke jaar door het coronavirus wat hoog 
uitvalt heeft gegeven, kosten en loonkosten stijgen en PNIL 
toeneemt? 

Het richttariefpercentage van 95,8% is voor alle zorgkantoren gelijk. Dit 
percentage is het vertrekpunt met de mogelijkheid het tarief aan te passen 
en per zorgaanbieder vast te stellen. Hiervoor zijn landelijk een viertal 
elementen benoemd op basis waarop het tarief aangepast kan worden. Eén 
daar van is een geleidelijk overgang naar het landelijk tariefpercentage. Wij 
passen dit toe door voor het jaar 2022 net als dit jaar een tariefpercentage 
van 96% af te spreken. Aangezien de hoogte van het tarief 2022 per 
zorgkantoor verschillend is, is het effect van deze geleidelijke overgang 
naar het richttarief ook per zorgkantoor verschillend. Voor de kosten als 
gevolg van Corona bestaat een compensatieregeling en de loonkosten 
worden door de NZa meegenomen in de vaststelling van de 
maximumtarieven.    

5.2 Tariefsystematiek 
2022 

De voorzieningenrechter heeft u een motivatieplicht voor de 
onderbouwing van de  hoogte van het tarief opgelegd. U komt tot 
een tariefpercentage van 96% in 2022 en 95,8% in 2023. Het laatste 
percentage is lager dan in 2021. Hoe onderbouwt u deze 
percentages in combinatie met de Covid pandemie die niet apart 
gefinancierd worden. 

Het richttariefpercentage van 95,8% is voor alle zorgkantoren gelijk. Dit 
percentage is het vertrekpunt met de mogelijkheid het tarief aan te passen 
en per zorgaanbieder vast te stellen. Hiervoor zijn landelijk een viertal 
elementen benoemd op basis waarop het tarief aangepast kan worden. Eén 
daar van is een geleidelijk overgang naar het landelijk tariefpercentage. Wij 
passen dit toe door voor het jaar 2022 net als dit jaar een tariefpercentage 
van 96% af te spreken. Aangezien de hoogte van het tarief 2022 per 
zorgkantoor verschillend is, is het effect van deze geleidelijke overgang 
naar het richttarief ook per zorgkantoor verschillend. Voor de kosten als 
gevolg van Corona bestaat een compensatieregeling 

5.2 Tariefsystematiek 
2022 

Hoe past de hardheidsclausule waarbij de bewijslast van een niet 
kostendekkend tarief bij de zorgaanbieder ligt bij de uitspraak van de 
rechter dat het zorgkantoor een motiveringsplicht heeft ten aanzien 
van reële tarieven? 

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). 

5.2 Tariefsystematiek 
2022 

Hoe voorkomt u dat de 25% zorgaanbieders met een negatief 
resultaat zich gedwongen voelen onwenselijke maatregelen te 
nemen, zoals bezuinigen op personeel, opleidingen, onderhoud, 
investeringen etc., die op de langere termijn negatieve gevolgen 
hebben voor de kwaliteit van zorg?  

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-0288). 

5.2 Tariefsystematiek 
2022 

Wat wordt bedoeld met de termen resultaat (2.2.1), (operationele) 
winstmarge (bijlage 8) en rendement en hoe verhouden deze termen 
zich tot elkaar? 

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-1460). 
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5.2 Tariefsystematiek 
2022 

Hoe wordt bewerkstelligd dat 25% van de zorgaanbieders die een 
negatieve winstmarge hebben in 2022 toch goede zorg kunnen 
leveren? 

Zorgkantoren verwachten dat de zorgaanbieders die potentieel verlies 
draaien met het richttariefpercentage in veel gevallen in staat zijn door 
aanpassingen in de organisatie doelmatigheidswinst te boeken en zo het 
resultaat te verbeteren. De voorzieningenrechter heeft immers overwogen 
dat geen tarieven hoeven te worden vergoed die voor elke zorgaanbieder 
kostendekkend zijn omdat dan de duurste zorgaanbieder de maatstaf zou 
worden en elke prikkel om efficiënt te werken zou verdwijnen. Indien de 
gehanteerde tariefsystematiek inclusief het regionale beleid een voor uw 
organisatie onvoorzien en onredelijk benadelend gevolg heeft, dan is er in 
uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid voor individuele zorgaanbieders om 
een beroep te doen op de hardheidsclausule. U leest hierover meer in het 
regionale inkoopdocument.  

5.2 Tariefsystematiek 
2022 

U maakt geen onderscheid naar sector bij de bepaling van het 
richttarief. Hoe geeft u gehoor aan de uitspraak in het vonnis waarin 
de voorzieningenrechter heeft aangegeven dat bij het onderzoek 
naar reële tarieven onder andere rekening moet worden gehouden 
met de sectorale uitvoeringswerkelijkheid? 

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-1633). 

5.2 Tariefsystematiek 
2022 

In de modeljaarrekeningen komen de termen resultaat en rente niet 
voor. Welke onderdelen van de modelrekeningen worden gebruikt 
voor de berekening en onderbouwing? 

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-0294). 

5.2 Tariefsystematiek 
2022 

Hoe wordt de mediaan van het rendement van 3% betrokken in de 
berekening van de (operationele) winstmarge? 

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-1657). 

5.2 Tariefsystematiek 
2022 

Waarom wordt de rente buiten beschouwing gelaten in de 
operationele winstmarge? De rente is nagenoeg altijd negatief. Bij 
een neutraal of klein positief resultaat op de winstmarge kun je deze 
lasten niet betalen. 

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 -1658). 

5.2 Tariefsystematiek 
2022 

Hoe kunt u onderbouwen dat het onderzoek representatief is, terwijl 
er allerlei kanttekeningen te plaatsen zijn bij het resultaat in één 
bepaald jaar. Bijvoorbeeld incidentele resultaten, incidentele effecten 
van aanpassing verslaggeving (onderhoud), substitutie 
kapitaallasten? 

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-0585). 

5.2 Tariefsystematiek 
2022 

Hoe wordt in uw onderbouwing van het richttarief rekening gehouden 
met de regel van de NZa dat alleen al voor het NHC/NIC stuk op 
30% van de boekwaarde een vergoeding voor financiering met eigen 
vermogen van 6% zou moeten overblijven? 

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-0298). 

5.2 Tariefsystematiek 
2022 

Hoe houdt u in de berekening van het richttariefpercentage rekening 
met de gewijzigde omstandigheden van 2022 tov 2019? 

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-0299). 
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5.2 Tariefsystematiek 
2022 

Hebt u rekening met een risico-opslag bij de tarieven? Zo ja, hoe? 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-1715) 

5.2 Tariefsystematiek 
2022 

Hoe hebt u gecorrigeerd voor vertekende resultaten in de 
jaarrekening 2019 door een wijziging in de regels van de 
jaarverslaglegging met betrekking tot de verantwoording van groot 
onderhoud? 

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-1716). 

5.2 Tariefsystematiek 
2022 

De rechter heeft in het vonnis aangegeven dat u een kostenstijging 
in aanmerking moet nemen bij de concrete financiële uitwerking van 
de inkoopsystematiek. U geeft aan dat door het richttarief toe te 
passen op het NZa-maximumtarief de stijging in kosten worden 
meegenomen, omdat de NZa daar jaarlijks voor corrigeert. In de 
tarieven wordt slechts met een deel van de kostenstijging rekening 
gehouden, namelijk met die in prijsstijgingen zijn verwerkt. 
Bovendien krijgen we in 2022 te maken met een lage indexering op 
loonkosten Dat geldt niet voor zaken die te maken hebben met 
zorgverzwaring, hogere eisen vanwege privacy, ICT, schaarste 
arbeidsmarkt, toename van PNIL, CAO-loonstijging, etc. Hoe voldoet 
u aan de uitspraak van de rechter en hoe onderbouwt u dat het 
geboden tarief een reëel kostendekkend tarief dat ook rekening 
houdt met dit soort kosten opdrijvende factoren?  

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-1950). 

5.2 Tariefsystematiek 
2022 

Gupta heeft in productie B bij de appeldagvaarding in het hoger 
beroep opgemerkt dat het niet mogelijk is om de Wlz-resultaten uit 
de jaarrekening te isoleren van de resultaten van de zorgaanbieders 
op andere terreinen, maar dat deze resultaten de marge wel kunnen 
vertroebelen. Hebt u gecorrigeerd voor de omstandigheid dat 
aanbieders ook omzet halen uit andere zorglevering? En zo ja, hoe? 

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-1951). 

5.2 Tariefsystematiek 
2022 

Hoeveel aanbieders behalen een neutraal resultaat, hoeveel 
aanbieders een positief resultaat en hoe hoog is dat positieve 
resultaat gemiddeld? 

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 0302).  

5.2 Tariefsystematiek 
2022 

Voorgaande jaren is het tarief voor de bestaande meerzorg-
toekenningen niet geïndexeerd. Is dit voor de reeds bestaande 
meerzorg-toekenningen weer het geval? Zo ja: hoe verhoudt dit zich 
tot het leveren van passende zorg aan de cliënt als hierdoor de 
dekking van deze zorg daal.  

Wij weten nog niet hoe wij voor het jaar 2022 met de indexering van de 
meerzorg tarieven omgaan. Dat is onder ander ook afhankelijk van de 
nieuwe meerzorgsystematiek dat met ingang van 2022 wordt toegepast.  

5.2 Tariefsystematiek 
2022 

Is b. geleidelijke overgang naar het landelijke richttariefpercentage, 
te interpreteren dat aanbieder in 2022 uit mag gaan van 96% tarief 
en daarmee onveranderd tov 2021? 

Daar mag u inderdaad vanuit gaan.  
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5.2 Tariefsystematiek 
2022 

Het kopje "d. Vrijwillige bijdrage aan de regionale speerpunten" doet 
vermoeden dat het op vrijwillige basis is. De tekst daaronder 
suggereert dat niet. Kunt u dit nader toelichten wat ermee bedoeld 
wordt? 

De zorgaanbieder kan de keuze maken of hij mee wil werken aan het 
oplossen van het regionale speerpunt. Het zorgkantoor bepaalt wat dit 
eventueel betekent voor de tariefsaanpassing.  

5.2 Tariefsystematiek 
2022 

Tekst uit het zorginkoopdocument 'In de zorginkoop 2022 passen we 
geen prestatiemix toe voor de module ‘beschikbaarheid’. Voor 
cliënten met MPT wordt in iWlz2.0 een budgetplafond vastgesteld op 
basis van het geïndiceerde profiel. Hoe is dit gewijzigd tov 2021? 

Dit is niet gewijzigd. Dit passen we voor het jaar 2021 ook al toe.  

5.2 Tariefsystematiek 
2022 

Kijkt CZ naar de zzp-mix per aanbieder en hoe dit het resultaat 
beïnvloedt ? Dus wordt er met maatwerk naar het resultaat van de 
aanbieder gekeken? 

Voor de vaststelling van het tarief kijken wij niet naar de ZZP mix per 
zorgaanbieder.  

5.2 Tariefsystematiek 
2022 

Is het ook mogelijk om voor een langer termijn dan 1 jaar een 
percentage af te spreken? 

Nee, dit is niet mogelijk, omdat onder andere de contracteerruimte jaarlijks 
wordt vastgesteld. 

5.2 Tariefsystematiek 
2022 

Is een ophoging percentage ook al mogelijk voor het inzetten van 
regionale speerpunten in 2022? en zo ja, wanneer is dan dit 
percentage bekend? 

Dit is al mogelijk voor het inzetten van de regionale speerpunten in 2022. 
Wanneer dit bekend is, is afhankelijk van de afspraken die hierover in de 
regio worden gemaakt.  

5.2 Tariefsystematiek 
2022 

U beschrijft dat samen met zorgaanbieders gewerkt wordt aan een 
regionale agenda. Verwacht u van zorgaanbieders bij de inschrijving 
voor 2022 input op dit vlak? Zijn we vrij in de wijze waarop we deze 
input leveren of zijn er criteria of items waarlangs u tot beoordeling 
komt? Dan horen we die graag aan de voorkant zodat we deze mee 
kunnen nemen in de beantwoording.  

Bij de inschrijving verwachten we geen input op dit vlak. In samenwerking 
met de zorgaanbieders stellen we in gezamenlijk overleg de regionale 
agenda vast.   

5.2 Tariefsystematiek 
2022 

N.a.v. vraag 19: Hoe ziet zorgaanbieder de extra toegekende 
verhoging van het macrokader n.a.v. het kostenonderzoek visueel 
terug in de vaststelling van de tarieven van het zorgkantoor? 

De NZa stelt de prestaties en de tarieven vast. Voor de ZG zijn de tarieven 
verhoogd. Om deze reden is het macrokader ook verhoogd. Het 
tariefpercentage wordt toegepast op de maximumtarieven van de NZa. 
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5.2. Tariefsystematiek 
2022 

Hoe is de rendementseis van financiers (banken) meegenomen in 
de berekening vanuit Gupta? Gepresenteerd vanuit het zorgkantoor 
wordt (d.d. 3 juni online bijeenkomst informatie zorginkoop GZ regio 
West-Brabant) dat op basis van de jaarverslagen 2019: 75% van de 
organisatie (binnen de scope) tot een neutraal of positief resultaat 
kwamen bij dit percentage. Echter, neutraal is vanuit vereisten 
financiers niet voldoende. 

De wijze om de winst voor rente en belastingen (EBIT) mee te nemen in de 
berekening is een methodische keuze. Wij hebben ook de methodiek met 
winst voor belastingen (EBT) doorgerekend. Hieruit bleek dat de rente 
gemiddeld een positief effect heeft. Meer zorgaanbieders (77% in plaats 
van 75%) draaien dus positieve of neutrale resultaten indien wij uitgaan van 
de winst voor belastingen (EBT). Zorgkantoren zien ook dat het voor een 
gezonde bedrijfsvoering van belang is om een gezond rendement te 
behalen. Het richttariefpercentage is vastgesteld op het niveau waarbij 75% 
van de zorgaanbieders een neutraal of positief resultaat behaald. Op dit 
niveau heeft 55% een rendement van meer dan 2%. 20% van de 
zorgaanbieders heeft een rendement tussen de 0 en 2%. Voor deze laatste 
groep geldt dat zij wellicht ook stappen moeten zetten om met het 
richttariefpercentage tot een gezondere bedrijfsvoering te komen. 
Zorgkantoren verwachten dat dit mogelijk is, kijkend naar de behaalde 
rendementen door het merendeel van de zorgaanbieders. 
 

5.2 Tariefsystematiek 
2022 

In September 2016 heeft de staatssecretaris van VWS de NZa 
gevraagd om een onderzoek naar de herijking van tarieven van 
zorgzwaartepakketten in de langdurige zorg. Het kostenonderzoek is 
in drie fasen uitgevoerd. In de eerste fase heeft KPMG Advisory NV 
(‘KPMG’) bij alle zorgaanbieders die Wlz-zorg leveren de kosten in 
2016 uitgevraagd en de kostprijs per prestatie vastgesteld. Wat 
betreft ZG-visueel bleken de kostprijzen geen juiste weergave van 
de werkelijkheid, zodat aanvullend onderzoek nodig werd geacht. In 
de tweede fase is extra onderzoek verricht en zijn de kostprijzen 
gecorrigeerd. Ook voor de gecorrigeerde kostprijzen bleek zowel 
onder de controllers van de betrokken zorgaanbieders als 
medewerkers van de zorgkantoren onvoldoende draagvlak te 
bestaan. De opbouw van de kostprijzen bleek niet logisch te zijn en 
niet passend bij het verwachte beeld. Zo zouden zzp- prestaties 
zonder behandeling een hogere kostprijs kennen dan de zzp-
prestaties met behandeling.  
Als gevolg daarvan zijn de voorliggende concept-tarieven voor ZG-
visueel niet per 1 januari 2019 ingevoerd en is in de periode maart-
mei 2019 wederom aanvullend onderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek 
dat de onlogische kostprijzen te wijten waren aan:  
• een fout in het template 
• aan de spreiding van de kosten tussen zorgaanbieders. Zo is door 
een groot aantal instellingen gegevens over cliënten met een ZZP 

Er is gekozen voor een landelijk richttariefpercentage voor alle sectoren. De 
door de NZa berekende maximumtarieven houden rekening met verschillen 
per sector. In alle sectoren geldt eenzelfde richttariefpercentage waarmee 
zorgaanbieders zonder verlies de zorg aan hun clienten kunnen leveren. 
Zorgaanbieders voor wie het tariefpercentage uit het inkoopbeleid niet 
passend is kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule. Op basis 
van het beroep op de hardheidsclausule gaan we met zorgaanbieders in 
gesprek over een passend tariefpercentage. Dit geldt ook voor ZG-
aanbieders. 
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ZG-visueel aangereikt, waaronder verpleeghuizen. Het aandeel ZZP 
ZG-visueel is daar laag, namelijk minder dan 5% van de bewoners, 
en de functie behandeling wordt over het algemeen niet geboden. 
Niettemin maken deze aanbieders verhoudingsgewijs veel kosten. 
Geconstateerd is dat de kostprijzen van de gespecialiseerde 
Zorgaanbieders, die met zijn drieën de brancheorganisatie VIVIS 
vormen, significant lager liggen dan andere aanbieders van ZG- 
visueel die geen lid zijn VIVIS. Door de kostprijzen te baseren op de 
gegevens van alle aanbieders van ZG-visueel zou structureel € 6,1 
miljoen extra nodig zijn. Door de kostprijzen te baseren op de 
gegevens van de VIVIS-leden is dat fors minder. In dat geval zou 
structureel € 3,8 miljoen extra nodig zijn: een verschil van circa 40%. 
Op 12 juni 2019 hebben Zorgverzekeraars Nederland en de 
brancheorganisaties VGN en VIVIS ingestemd met het voorstel van 
de NZa om de kostprijzen voor ZG-visueel te baseren op de groep 
aanbieders met het grootste aandeel in de zorgzwaartepakketten 
voor ZG-visueel, de VIVIS leden. De NZa heeft bij het ministerie van 
VWS aangegeven dat voor de herijking van de ZG Visueel prestaties 
maximaal € 6 miljoen euro nodig is. In de derde fase zijn de gemeten 
kostprijzen van de VIVIS-instellingen omgezet in tarieven die vanaf 1 
januari 2020 gelden. De invoering van de tarieven heeft daarmee 
een jaar vertraging opgelopen in vergelijking met de tariefherijking 
van de overige tarieven voor de gehandicaptensector. 
Uit het voorgaande volgt dat het kostenonderzoek een zeer 
zorgvuldig traject geweest, waarbij de NZa onder meer VGN en ZN 
heeft betrokken. De betrokkenen partijen hebben dan ook expliciet 
uitgesproken dat het onderzoek zorgvuldig tot stand is gekomen. ZN 
heeft daaraan toegevoegd het te waarderen dat de zorgvuldigheid 
boven snelheid is gegaan. 
Waarom hanteert het zorgkantoor het zeer zorgvuldige gezamenlijk 
gelopen traject van het kostenonderzoek niet als basis voor de 
bepaling van reële tarieven, zeker gezien het feit dat de jaarrekening 
van zorgaanbieder, als grootste aanbieder binnen de visueel 
zintuigelijke zorg geen onderdeel heeft uitgemaakt van de analyse 
op reële tarieven? 

5.3 Bepaling van het 
volume en de omzet 

U geeft aan dat de herschikte afspraak is gebaseerd op de 
geëxtrapoleerde cijfers januari t/m juni 2020.  Ik neem aan dat u 
2021 bedoeld? 

Wij bedoelen inderdaad 2021. Dit is gecorrigeerd in de Nota van 
Inlichtingen.   
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5.3 Bepaling van het 
volume en de omzet 

Initieel wordt een volumegarantie afgegeven van 95% voor 
intramurale zorg en 90% voor MPT-zorg, Hierdoor wordt een risico 
van respectievelijk 5% en 10% gelopen over de gerealiseerde 
productie. Mocht ten tijde van de clickmomenten niet voldoende 
contracteerruimte beschikbaar zijn, mogen aanbieders dan een 
cliëntenstop instellen om te voorkomen dat het kader wordt 
overschreden? 

Zorgkantoren hebben een zorgplicht. Zorgkantoren en zorgaanbieders zijn 
er samen verantwoordelijk voor dat de zorg voor hun cliënten ook in de 
toekomst goed en betaalbaar blijft. Als dit zich voor zou doen, gaan we 
hierover in overleg met de zorgaanbieders. 

5.3 Bepaling van het 
volume en de omzet 

Productieafspraak/ Volume wordt 95%. In hoeverre wordt er hier ook 
rekening gehouden met de corona effecten? Als we maar 95% 
afspreken zijn we dan wel gegarandeerd van budget indien we weer 
op oude productieniveau zitten?  

Als de volumeafspraak voor het jaar 2022 als gevolg van de corona-
effecten niet passend is, zullen wij evenals  voor het jaar 2021 in overleg 
met de zorgaanbieder treden om een passende initiële volumeafspraak te 
maken voor het jaar 2022. 

5.5 Betaalbare zorg Intramurale zorg inclusief of exclusief Behandeling: waar ligt vanuit 
financieel oogpunt het kantelpunt om inclusief of exclusief BH te 
declareren. 

Dit heeft niet te maken met een financieel kantelpunt, maar heeft met 
andere factoren te maken.  Is de behandeling tijdelijk  of structureel van 
aard. Voldoet de zorgaanbieder aan de voorwaarden om een ZZP inclusief 
behandeling te leveren. Bespreek de mogelijkheden met uw zorginkoper.  

5.5 Betaalbare zorg Wat wordt bedoeld met de module beschikbaarheid? Dit kunt u vinden in de beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven 
Modulaire zorg van de NZa.  

5.5 Betaalbare zorg  “CZ zorgkantoor bespreekt met zorgaanbieders in welke mate de 
inkoop van ‘zorg met behandeling’ noodzakelijk is “ heeft de 
zorgaanbieder een keuze om af te zien van ZZP met BH en 
vervolgens de behandeling PXQ boven op ZZP te leveren daar waar 
nodig? Dit wanneer zorgaanbieder bv 25 toelatingen heeft voor 
ZZP+BH en 600 ZZP zonder BH 

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden hebben wij meer informatie 
nodig. U kunt deze vraag bespreken met uw zorginkoper.  
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5.5 Betaalbare zorg  “De ZZP-mix geeft inzicht in de samenstelling van de gedeclareerde 
productmix. De ZZP-mix wordt vastgesteld op basis van de initiële 
productieafspraak 2021. Dit wordt als ijkpunt gebruikt om de 
ontwikkeling in de loop van 2022 te volgen. Bij grote wijzigingen gaat 
de zorginkoper in gesprek met de zorgaanbieder en waar nodig kan 
de afspraak bijgesteld worden. Zorgzwaarte client neemt toe mede 
door langer thuis wonen en intern door ouder wordende client. 
Systeem is clientvolgend. Systeem zegt ook dat maandelijks wordt 
bekeken om productieafspraken te herschikken. Wanneer ZZPs van 
bestaande verblijfs-cliënten worden opgehoogd gezien haar 
zorgzwaarte, blijft er dan een reële kans dat de productieafspraak 
wordt afgeschaald op de lagere (vervallen ) ZZP en de 
productieafspraak niet wordt opgehoogd voor de (hogere verkregen 
)ZZP? Anders gezegd: het financiële risico binnen de ZZP mix bij 
ophoging ZZP ligt volledig bij de  zorgaanbieder   

De instrumenten die CZ zorgkantoor toepast bij haar zorginkoop moeten 
bezien worden in samenhang met de andere sturingsinstrumenten en 
geplaatst worden in een bredere context. De initiële productieafspraak die 
het zorgkantoor maakt met een zorgaanbieder is de basis voor daarop 
volgende jaar. Hier is de ZZP-mix ook onderdeel van. In samenspraak met 
de zorgaanbieder kijkt het zorgkantoor naar de ontwikkeling van de 
realisatie, waarin de zorgvraag en inzet van zorg van belang zijn. Het 
gesprek over de realisatie tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieder is 
daarbij van groot belang.  Echter heeft Zorgkantoor altijd de opdracht om 
binnen de driehoek van kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid de zorg 
in te blijven kopen. Het zorgkantoor verwacht dat de zorgaanbieder 
doelmatig te werk gaat. Indien nodig kan daarom de ZZP-mix één van de 
maatregelen zijn om binnen deze opdracht te sturen. De zorgaanbieder 
loopt daarin altijd het risico dat een deel van de zorg niet of niet direct kan 
worden vergoed door het zorgkantoor. Daarin is het zorgkantoor ook 
afhankelijk van de beschikbare contracteerruimte en kan dit risico nooit 
volledig worden weggenomen. 

5.6  Maatwerk in de 
zorgverlening 

Er wordt ingegaan op verschillende vormen van maatwerk. Met 
name voor de ontwikkeling van kinderen en jeugd geven de huidige 
ZZP’s onvoldoende ruimte. Binnen de ZZP’s visueel wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen kinderen en volwassenen. Meer 
aandacht en financiële ruimte voor behandeling en begeleiding van 
kinderen leidt tot grotere mate van zelfstandigheid en kwaliteit van 
leven op latere leeftijd en dus mogelijk tot minder zorgverzwaring en 
bekostiging. Om invulling te geven aan deze maatwerk oplossing is 
het zorgkantoor bereidt om hiervoor extra ruimte beschikbaar te 
stellen in de vorm van toekenning extra behandel ruimte in de vorm 
van behandel prestaties en/of op voorhand toekennen van de kind & 
jeugd toeslag? 

Dit is een instelling specifieke vraag. Om deze vraag te kunnen 

beantwoorden gaat wij graag met u in overleg. Wij nemen het initiatief voor 

maken van een afspraak.  

5.7 Informatie over 
het zorgaanbod 

"zorgaanbieder of de keuze-informatie in de Zorgatlas juist, compleet 
en actueel is. Het actualiseren van gegevens is een continu proces. 
Zijn er in het lopende jaar wijzigingen in het gecontracteerde 
zorgaanbod of in locatiegegevens, dan past de zorgaanbieder de 
informatie in de Zorgatlas hierop aan. Dat gebeurt in de 
beheeromgeving van de Zorgatlas “Is het mogelijk, gezien de hoge 
administratieve last om zorgatlas en zorgkaart samen te voegen 
zodat je als zorgaanbieder maar op één plek je locatieveranderingen 
dient bij te houden . Dit doe je ook al bij KvK.? 

Dit is nu nog (technisch) niet mogelijk. Er loopt een landelijk traject om dit te 
onderzoeken.  
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7.2 Procedure 
inschrijving 

De VOG RP mag op moment van inschrijven niet ouder zijn dan 1 
jaar en met specifiek aangevraagd zijn t.b.v. deelname deze 
procedure. Wat is de reden dat de VOG RP specifiek voor deze 
procedure moet worden aangevraagd?  Ik neem aan dat u overigens 
bedoeld: specifiek voor afsluiten contract/overeenkomst. Klopt deze 
aanname?  Op website zijn er namelijk geen specifiekere 
mogelijkheden beschikbaar. 

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-2452). 

7.2 Procedure 
inschrijving 

Moet de VOG rechtspersonen ook worden aangeleverd bij 
aanbieders met een contract van 2021-2023?  

Nee, dit geldt alleen voor nieuwe zorgaanbieders.  

 Waarom acht u de aanbestedingsrechtelijke beginselen niet van 
toepassing op uw inkoopbeleid, hetgeen in strijd is met het arrest in 
kort geding? 

Wij gaan ervan uit dat uw vraag berust op een misverstand. CZ zorgkantoor 
sluit bij de inkoopprocedure aan bij de aanbestedingsbeginselen, waarbij 
sprake is van een objectieve, transparante en non-discriminatoire invulling 
van het inkoopbeleid. 
 

 




