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Nota van inlichtingen zorginkoopdocument WLZ 2021
na uitspraak kort geding

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 geldt ook voor die zorgaanbieders die geen bezwaar hebben aangetekend of niet hebben
deelgenomen aan het kort geding.
Met deze regionale Nota van Inlichtingen (NvI) informeren wij de zorgaanbieders over de wijze
waarop CZ zorgkantoor uitvoering geeft aan het vonnis. Deze Nota van Inlichtingen is een regionale
uitwerking van de landelijke Nota van Inlichtingen met wijzigingen van het ZN Inkoopkader Wlz 20212023.

Onderstaande paragrafen uit het regionale zorginkoopdocument 2021 en voor zover van
toepassing uit de NvI van 26 juni 2020, zijn voor 2021 niet meer van toepassing
CZ Zorginkoopdocument VV Wlz 2021
- Paragraaf 3.1.
- Paragraaf 3.2: de alinea voor het jaar 2021 geldt
- Paragraaf 3.3. laatste alinea
- Paragraaf 4.3.
- Paragraaf 5.1.
CZ Zorginkoopdocument GZ Wlz 2021
- Paragraaf 3.1.
- Paragraaf 3.2: de alinea voor het jaar 2021 geldt
- Paragraaf 3.3: eerste alinea
- Paragraaf 4.3.
- Paragraaf 5.1
CZ Zorginkoopdocument GGZ Wlz 2021
- Paragraaf 3.1.
- Paragraaf 3.2: de alinea voor het jaar 2021 geldt
- Paragraaf 3.3: eerste alinea
- Paragraaf 4.3
- Paragraaf 5.1.
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.

Tariefpercentage 2021
Het komende jaar (2021) hanteren wij in lijn met het vonnis van 1 oktober jl. de in 2020 gehanteerde
tariefpercentages. Zorgaanbieders die wij contracteren, ontvangen voor het jaar 2021 het
tariefpercentage van 96% van het NZa maximumtarief. Dit tariefpercentage van 96% geldt ook voor
nieuw te contracteren zorgaanbieders voor het jaar 2021. De tariefpercentages voor de toeslagen en
de NHC/NIC zijn gelijk aan de percentages van het jaar 2020.
De dialoog
Voor de bepaling van het tariefpercentage zijn geen plannen gericht op de kernelementen passende
zorg en innovatie meer nodig en wordt er geen relatie gelegd met de kwaliteitsplannen en -rapporten.
Toch gaan we graag met zorgaanbieders de dialoog aan over de toegankelijkheid, de kwaliteit en de

betaalbaarheid van zorg voor huidige en toekomstige cliënten. Dit doen we aan de hand van de
geformuleerde sectorale ambities en de thema’s van de kernelementen passende zorg en innovatie.
Als een zorgaanbieder al een beknopt plan heeft ingediend gebruiken we dat als basis voor de
dialoog.

Gestand doen of intrekken van de inschrijving
Wij volgen de procedure zoals opgenomen in de NvI van het ZN inkoopkader 2021-2023
gepubliceerd op 26 juni 2020. Dit betekent dat alle zorgaanbieders die voor 1 augustus 2020 hebben
ingeschreven én geen afwijzingsbrief hebben ontvangen, aan moeten geven of ze hun inschrijving
gestand doen of intrekken. Dit geldt ook voor de zorgaanbieders die geen bezwaar hebben gemaakt
en/of kort geding aanhangig hebben gemaakt. U ontvangt van ons per mail een formulier, waarin u
uw keuze kunt invullen. Dit formulier ontvangen wij uiterlijk 3 november retour op het volgende
mailadres inschrijvingen.wlz@cz.nl.
Vervolg na gestand doen inschrijving
Als we geen reactie van een zorgaanbieder ontvangen, gaan we er van uit dat de inschrijving gestand
wordt gedaan. Zorgaanbieders die de inschrijving gestand hebben gedaan, ontvangen uiterlijk 19
november de initiële budgetafspraak 2021 en de overeenkomst. De duur van de overeenkomst komt
overeen met de duur aangegeven bij de inschrijving.

Aangepaste planning zorginkoop 2021 (dit vervangt de planning van paragraaf 5.1)
Publicatie wijzigingen zorginkoop 2021
Publicatie formulier t.b.v. intrekken en gestand
doen van inschrijving
Deadline intrekken/gestand doen inschrijving
door zorgaanbieders (uiterlijk)
Verzending overeenkomst en initiële
budgetafspraak 2021
Uiterste datum voor retourneren getekende
overeenkomst
Indiening initiële budgetafspraak bij NZa
(uiterlijk)

16-10-2020
16-10-2020
03-11-2020
19-11-2020
3-12-2020
10-12-2020

