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Nota van Inlichtingen Menzis met betrekking tot Beleid 

Maatregelen & Sancties 2021 
 

In dit document is de Nota van Inlichtingen Beleid Maatregelen en Sancties 2021 opgenomen. 

 

In 2019 hebben we een Nota van Inlichtingen Beleid Maatregelen en Sancties 2019-2023 gepubliceerd. Dat is het basisbestand voor de 

periode 2019-2023.  

Vragen die reeds gesteld en beantwoord zijn in de Nota van Inlichtingen 2019-2023 hebben wij niet opnieuw beantwoord en 

opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen wij u naar het basisbestand.  

 

Vraag en Antwoord 

Dit onderdeel is een weergave van de via de tender van Negometrix gestelde vragen en de antwoorden die daarop zijn gegeven. 

 

Nummer Vraag Antwoord 

1 Er kunnen omstandigheden zijn waardoor het 

mogelijk is binnen 17 werkdagen na  afloop van 

de declaratieperiode, declaraties in te dienen. 

Uiteraard zullen wij als zorgaanbieder hier naar 

streven, het is immers ook in ons belang om de 

zorg zo snel mogelijk te declareren.  De 

genoemde sancties zijn in strijd met wederzijds 

vertrouwen en disproportioneel hoog. Kunt u 

deze sancties schrappen 

Nee, deze sancties schrappen wij niet. Menzis Zorgkantoor 
handhaaft zijn beleid. 

2 Het is niet beschreven met welke reden een boete 

kan worden opgelegd. Daarnaast is niet 

vastgelegd hoe de zorgaanbieder hier zich tegen 

kan verweren, welke beroepsmogelijkheid er is.  

Het is daarmee een onredelijke bepaling, kan deze 

worden geschrapt? 

Wij zijn van mening dat de overeenkomst met bijbehorende 

bijlagen in combinatie met het zorginkoopbeleid voldoende 

duidelijkheid biedt wanneer een boete kan worden opgelegd. 

Wij vinden het daarmee geen onredelijke bepaling. Menzis 

Zorgkantoor handhaaft zijn beleid. 
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Eigendomsrecht en geheimhouding 

 
Dit document is eigendom van Stichting Menzis Beheer (hierna te noemen: Menzis), bevat bedrijfsinformatie van Menzis en is 

vertrouwelijk. Het is niet toegestaan dit document of de daarin vervatte informatie te (laten) vermenigvuldigen en/of openbaar te (laten) 

maken, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Menzis. Ook voor onderdelen waarvan auteursrechten 

bij derden berusten geldt dat verdere vermenigvuldiging en/of openbaarmaking niet is toegestaan. Menzis behoudt zich alle (intellectuele 

eigendoms-)rechten voor. 

 
De informatie mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld, waarbij in het bijzonder geldt 

dat het gebruik in relatie met branchegenoten uitdrukkelijk is uitgesloten. 
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