Ondergetekenden:
- GGZ Nederland (verder: GGZN), vertegenwoordigd door drs. J.D.C. Geel (voorzitter);
- Zorgverzekeraars Nederland (verder: ZN), vertegenwoordigd door mr. A. Rouvoet (voorzitter).
GGZN en ZN verklaren:
- een gezamenlijke verantwoordelijkheid te hebben voor een juiste besteding van zorggelden;
- gezamenlijk invulling te willen geven aan de maatschappelijke verantwoording over deze
zorggelden;
- gezamenlijk op een efficiënte, effectieve en tijdige manier zekerheid te willen creëren over
deze zorggelden tussen alle ketenpartijen.
GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hebben een landelijk raamwerk Horizontaal
Toezicht ontwikkeld met het oog op een efficiënter én effectiever toezicht op de rechtmatigheid
van de zorguitgaven. De uitgangspunten hiervoor zijn: gefundeerd vertrouwen, wederzijds begrip
en transparantie in handelen. Het landelijk raamwerk bestaat uit een Gezamenlijke visie, een
Implementatieplan, een Afwegingskader, een Instapmodel, een Control Framework en een advies
over procesgerichte verantwoording in de GGZ.
GGZN en ZN:
- werken vanuit vertrouwen samen aan het correct registreren en declareren en een gepaste
besteding van de zorguitgaven;
- zullen Horizontaal Toezicht vormgeven binnen de kaders van het zorgstelsel en met respect
voor elkaars wettelijke taken en verantwoordelijkheden;
- werken aan efficiëntere en effectievere administratieve processen die borgen dat facturen in
één keer goed zijn;
- streven naar een aanzienlijke vermindering van administratieve lasten;
- werken aan meer proces- en systeemgerichte beheersing aan de voorkant van het zorgproces;
- stimuleren organisaties hun bedrijfsvoering op orde te brengen en registraties ‘first-time-right’
te laten plaatsvinden;
- hebben de gezamenlijke ambitie om per 2022 50% van de Zvw-omzet te laten verantwoorden
op basis van Horizontaal Toezicht;
- erkennen dat Horizontaal Toezicht Zorg een groeimodel is;
- werken de komende jaren intensief samen om Horizontaal Toezicht blijvend te verbeteren;
- zijn voornemens het landelijke raamwerk gezamenlijk en in samenwerking met andere
ketenpartners te onderhouden.
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