1 Nota van Inlichtingen na
uitspraak kort geding

Publicatiedatum 16 oktober 2020

Verschillende zorgaanbieders hebben, na publicatie van de Wlz-inkoopdocumenten,
hun bezwaren geuit en een kort geding aangespannen. Door de voorzieningenrechter
van de rechtbank in Den Haag is op 1 oktober 2020 het vonnis uitgesproken, waarin –
kort gezegd – is geoordeeld dat de inkoopprocedures in de huidige vorm niet mogen
worden voortgezet.
Dit vonnis heeft betrekking op de inkoopprocedures van de zorgkantoren CZ, ENO,
VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid. Dit geldt ook voor die zorgaanbieders die
geen bezwaar hebben aangetekend of niet hebben deelgenomen aan het kort geding.
Met deze Nota van Inlichtingen (NvI) informeren we de zorgaanbieders over de wijze
waarop de zorgkantoren uitvoering geven aan het vonnis. Met onderstaande
wijzigingen van het landelijk Inkoopkader Wlz 2021-2023 en wijzigingen van de
regionale Inkoopkaders geven de zorgkantoren uitvoering aan het vonnis van de
voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 1 oktober 2020.
De zorgkantoren hanteren voor 2021 de tariefpercentages van 2020
Het komende jaar (2021) hanteren de zorgkantoren – in lijn met het vonnis van 1
oktober jl.– de in 2020 gehanteerde tariefpercentages. Dat betekent concreet dat
zorgaanbieders het tariefpercentage dat zij in 2020 ontvingen ook in 2021 zullen
ontvangen. De tariefpercentages zijn destijds per zorgkantoor regionaal vastgesteld en
zijn dus ook voor 2021 van toepassing. Ook voor nieuwe zorgaanbieders gelden de
tariefpercentages van het jaar 2020. In het regionale deel van de NvI over het
zorginkoopkader van elk betrokken zorgkantoor, vindt u nadere informatie over deze
tariefpercentages.
Verder betekent het voorgaande dat (i) het voorgenomen basistariefpercentage van
94% en (ii) de opslag van maximaal 2% voor de vier kernelementen (passende zorg,
innovatie, bedrijfsvoering en duurzaamheid) niet langer van toepassing zijn voor 2021.
Onderstaande paragrafen uit het zorginkoopdocument 2021 en voor zover van
toepassing uit de NvI van 26 juni 2020, zijn voor 2021 niet meer van toepassing:
 Paragraaf 2.2
 Paragraaf 2.3
Ook passages uit andere paragrafen die betrekking hebben op de tariefbepaling 2021,
de opslag en de beknopte plannen waarmee de zorgaanbieders in aanmerking konden
komen voor een opslag op het tarief zijn niet van toepassing.
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Gelet op de uitdagingen in de langdurige zorg, benadrukken de zorgkantoren dat het
inkoopbeleid 2021-2023 (en de daarmee samenhangende beleidsdoelen, ook die in
hoofdstuk 2) voor het overige gehandhaafd blijft. Dat betekent onder meer dat het jaar
2021 nog steeds geldt als ‘overgangsjaar’ , waarin ook de invulling van het inkoopkader
voor de jaren 2022 en 2023 nader zal worden vormgegeven. Daarvoor zijn inmiddels –
zoals aangekondigd bij de publicatie van het Inkoopkader 2021-2023 – zorgaanbieders,
cliëntenvertegenwoordigers en brancheorganisaties uitgenodigd om hierover in
gesprek te gaan.
Zorgkantoren vragen geen beknopte plannen meer uit waarmee zorgaanbieders in
aanmerking konden komen voor een opslag op het tarief
De maatschappelijke uitdaging voor goede, toegankelijke en betaalbare langdurige
zorg blijft echter onverminderd groot. De zorgkantoren gaan daarom wel graag
hierover in gesprek met de zorgaanbieders. De reeds ingediende plannen vormen
daarvoor een goed uitgangspunt.
De tijdslijnen voor zorginkoop 2021 wijzigen
Door de wijzigingen voor de zorginkoop 2021 passen we de tijdslijnen aan. Hieronder
vindt u de landelijke tijdslijnen. Bekijkt u ook het bijbehorende regionale deel van de
NvI voor eventuele aanvullingen op deze tijdslijn.
Geeft u uiterlijk 3 november 2020 via het te ontvangen formulier aan of u uw
inschrijving gestand wilt doen of wilt intrekken
Wij volgen de procedure zoals opgenomen in de NvI van het Landelijke inkoopkader
2021-2023 gepubliceerd op 26 juni 2020. Dit betekent dat alle zorgaanbieders die zich
voor 1 augustus 2020 hebben ingeschreven en geen afwijzingsbrief hebben ontvangen
aan moeten geven of ze hun inschrijving gestand doen of intrekken. Dit geldt dus ook
voor de zorgaanbieders die geen bezwaar hebben gemaakt en/of een kort geding
aanhangig hebben gemaakt. U ontvangt hiervoor een formulier via uw zorgkantoor. Als
we geen reactie van u ontvangen uiterlijk 3 november, gaan we er van uit dat u uw
inschrijving gestand wil doen. Afhankelijk van uw reactie ontvangt u uiterlijk 19
november de voorlopige contractering en de overeenkomst.
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Definitieve contractering en indiening budgetformulier bij NZa (uiterlijk) 10
december 2020
Met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is afgesproken dat de budgetformulieren
voor het jaar 2021 uiterlijk 10 december 2020 moeten zijn ingediend. De NZa streeft
ernaar om voor 1 januari 2021 de beschikking af te geven.
Aangepaste planning zorginkoop 2021 (dit vervangt de planning van paragraaf 3.7)
Publicatie wijzigingen zorginkoop 2021
16-10-2020
Publicatie formulier t.b.v. gestand doen /
intrekken van inschrijving
Deadline gestand doen/intrekken inschrijving
door zorgaanbieders (uiterlijk)
Voorlopige contractering (uiterlijk)

16-10-2020

Einde 20 dagen bezwaartermijn
zorgaanbieders (uiterlijk, afhankelijk van
moment contractering)
Definitieve contractering en
indieningbudgetformulier bij NZa (uiterlijk)

9-12-2020

03-11-2020
19-11-2020

10-12-2020
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