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In het overzicht hierboven ziet u:

• het budget onderverdeeld per CZ zorgkantoorregio.

• het saldo overheveling en reserveringen.

Dit zijn voorzieningen die wij treffen om door CZ zorgkantoor geanticipeerde tegenvallers op te vangen.

• in de onderste regel het resultaat van de kosten ten opzichte van het budget.

Belangrijk hierbij om te weten is dat CZ zorgkantoor zelf de budgetverdeling per regio maakt. Is er regionaal een budgettekort of overschot? Dan is 

dit een signaal voor onze afdeling Zorginkoop om met zorgaanbieders in gesprek gaan over het ontstaan van het tekort of overschot.

CZ zorgkantoor neemt zelf maatregelen om eventuele tekorten op te lossen.

• bedragen waarbij geen rekening is gehouden met 1. volumegroei voor netto nieuwe cliëntinstroom en 2. ophoging van de contracteerruimte 2022.

Toedeling van de regionale contracteerruimte 2022 (in € 

1.000) Haaglanden

Zuid-

Hollandse 

eilanden Zeeland West-Brabant

Zuidoost-

Brabant Zuid-Limburg

Totaal wlz 

kader

Beschikbare contracteerruimte zorg in natura 2022 € 1.051.838 € 561.283 € 647.578 € 1.095.039 € 1.059.924 € 1.089.009 € 5.504.670 

Beschikbare contracteerruimte PGB € 182.792 € 88.135 € 74.009 € 161.115 € 185.281 € 140.964 € 832.295 

Saldo overhevelingen en reserveringen € - € - € - € - € - € - € -

Regionale contracteerruimte incl. overhevelingen € 1.234.630 € 649.417 € 721.587 € 1.256.154 € 1.245.205 € 1.229.973 € 6.336.966 

Geprognosticeerde ZIN realisatie 2022 € 980.254 € 524.241 € 634.109 € 1.092.640 € 1.087.168 € 1.067.030 € 5.385.442 

Actuele waarde PGB beschikkingen 2022 € 172.680 € 82.140 € 70.194 € 148.183 € 173.571 € 133.329 € 780.097 

Som aan verwachte realisatie excl. volume groei € 1.152.934 € 606.381 € 704.303 € 1.240.823 € 1.260.739 € 1.200.358 € 6.165.539 

Verwacht overschot aan contracteerruimte 2022 t.o.v. 

realisatie excl. volume groei € 81.695 € 43.036 € 17.284 € 15.331 € 15.534- € 29.614 € 171.427 
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Contracteerruimte

De contracteerruimte is de meest recente door de NZa afgegeven contracteerruimte voor de 

regio’s van CZ zorgkantoor, inclusief overhevelingen tussen andere zorgkantoren. 

Tot 1 november 2022 is het mogelijk om middelen over te hevelen van het pgb-kader naar 

de contracteerruimte ZIN. Andersom is dit mogelijk tot 1 april 2023. Binnen de segmenten is 

contracteerruimte geoormerkt voor Meerzorg. Met de herschikking wordt de verdeling 

definitief waarbij rekening wordt gehouden met de kostenontwikkeling gedurende 2022. 

Productieafspraken

Productieafspraken worden definitief gemaakt met de herschikking en vóór 

1 november 2022 ingediend bij de NZa.

Raming kosten

De basis van de raming is een lineaire extrapolatie van de aangeleverde 

declaratiegegevens middels de AW319.




