
Nota van inlichtingen 

Inkoopbeleid Wlz 2021-2023 

Na uitspraak kort geding 1 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 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 wij u over de wijze waarop Zilveren 

Kruis Zorgkantoor NV, verder te noemen Zilveren Kruis, uitvoering geeft aan het vonnis. 

Met de onderstaande wijzigingen van het Inkoopbeleid Wlz 2021-2023 van Zilveren 

Kruis en met de wijzigingen van het Landelijk Inkoopkader Wlz 2021-2023 geven wij 

uitvoering aan het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 

1 oktober 2020.  

De Nota van Inlichtingen gaat voor op het Inkoopbeleid Wlz 2021-2023 en de eerder 

gepubliceerde Nota van Inlichtingen. Hiermee maakt deze Nota van Inlichtingen 

onderdeel uit van deze inkoopprocedure. 

  



Voor 2021 hanteren wij de tariefpercentages van 2020 

Het vaste tarief is - afhankelijk van de leveringsvorm - opgebouwd uit 3 componenten: Zorg, 

Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) en Normatieve Inventaris Component (NIC). Wij 

continueren in 2021 voor de verschillende sectoren het tariefpercentage van 2020 van het maximale 

NZa tarief voor wat betreft de zorgprestaties. NHC en NIC blijven ongewijzigd en nemen we, indien 

van toepassing, voor 100% mee in de bepaling van het tarief per prestatie. Dit geeft voor de sectoren, 

afhankelijk van de leveringsvorm en prestatie, de volgende opbouw van tarieven: 

Opbouw van tarieven 

Sectoren V&V GZ GGZ 

Zorg 97% 96,6% 97,3% 

NHC 100% 100% 100% 

NIC 100% 100% 100% 

Deze tariefpercentages gelden ook voor nieuwe zorgaanbieders en zorgaanbieders uit de regio 

Friesland. 

Net als in 2020 ontvangen zorgaanbieders die zorg leveren aan doelgroepen uit verschillende 

sectoren (GGZ/GZ/V&V) in 2021 voor de hele afspraak het tariefpercentage van die sector waar het 

merendeel van hun klanten deel van uitmaakt (de hoofdsector). Wanneer de verschillende 

doelgroepen bij een zorgaanbieder een aanzienlijk volume kennen, kunnen zorgaanbieders op eigen 

verzoek afzonderlijke overeenkomsten per sector met ons sluiten. Stuurt u dan voor 3 november 2020 

een verzoek naar zorginkoopwlz@zilverenkruis.nl en uw zorginkoper. 

Voor nieuwe zorgaanbieders en zorgaanbieders die nieuw zorgaanbod gaan leveren maken we de 

best mogelijke inschatting van de omvang van de verschillende sectoren. Dit is maatwerk, rekening 

houdend met de specifieke situatie van de zorgaanbieder. Bij de herschikking stellen we het 

hoofdsegment met het bijbehorende tariefpercentage definitief vast op basis van de Wlz-omzet per 

sector.  

Het voorgaande betekent dat het voorgenomen basistariefpercentage van 94% met mogelijke 

opslagen niet langer van toepassing is voor 2021. De volgende hoofdstukken, paragrafen, bijlagen en 

artikelen en voor zover van toepassing uit de NvI van 26 juni 2020 zijn daarmee niet van toepassing 

voor 2021: 

 Paragraaf 1.4: We hanteren een basistariefpercentage met opslagen op basis van maatwerkafspraken 

 Paragraaf 1.6: Voor 2021 hebben we een aangepast inkoopbeleid om u tijdens de coronacrisis te 

ontlasten 

 Paragraaf 3.1: We vergoeden kwaliteit met een basistariefpercentage en stimuleren doelmatigheid en 

toegankelijkheid met maatwerkafspraken 

 Paragraaf 3.2: Voor 2021 geldt een vast basistariefpercentage met een mogelijke opslag van maximaal 

2% voor alle sectoren 

 Hoofdstuk 4: Beleid voor de maatwerkafspraak over optimale inzet van financiële middelen 

 Hoofdstuk 5: Beleid voor de maatwerkafspraak Innovaties voor de aanpak van de 

arbeidsmarktproblematiek 

 Hoofdstuk 6: Beleid voor de maatwerkafspraak over regionale ontwikkeling 

 Hoofdstuk 7: We vragen van zorgaanbieders met Wlz-omzet lager dan € 500.000,- een toelichting op 

hun ambitie 

mailto:zorginkoopwlz@zilverenkruis.nl


 Artikel 4 en 5 uit het Regiogebonden deel van de overeenkomst (Bijlage 1 en 2) 

 Bijlage 11: Formats voor de maatwerkafspraken (voor de duidelijkheid verwijderen we de bijlage van 

onze website) 

 Bijlage 12: Addendum overeenkomst maatwerkafspraak Regionale ontwikkeling (voor de duidelijkheid 

verwijderen we de bijlage van onze website) 

Daarnaast geldt ook voor alle overige passages die betrekking hebben op de tarieven 2021 en op 

tariefopslagen op basis van maatwerkafspraken in 2021 dat deze niet van toepassing zijn. 

Bij overschrijding van de contracteerruimte voor Meerzorg 

passen we geen korting toe maar vullen we indien mogelijk 

aan vanuit de reguliere contracteerruimte 

Wij toetsen maandelijks het totaal aan gedeclareerde Meerzorg binnen onze regio’s aan de 

geoormerkte contracteerruimte. Wanneer het totaal aan gedeclareerde Meerzorgbedragen de 

geoormerkte contracteerruimte overschrijdt, maken wij deze passend door deze aan te vullen vanuit 

de reguliere contracteerruimte als er voldoende middelen beschikbaar zijn.   

De laatste alinea uit Paragraaf 10.2.2 uit het inkoopbeleid komt hiermee te vervallen. Net als 

Paragraaf 12.4.3.  

In de dialoog bespreken we hoe u bijdraagt aan goede 

toegankelijkheid van zorg voor huidige en toekomstige 

klanten 

De maatwerkafspraken met tariefopslagen zijn voor 2021 niet meer van toepassing. Dat betekent niet 

dat de uitdagingen waarop wij ons inkoopbeleid gebaseerd hebben zijn gewijzigd.   

We bespreken graag met u de wijze waarop u bijdraagt aan een toekomstbestendig zorglandschap. 

Daarbij richten wij ons bij de grotere zorgaanbieders op drie punten: 

 De wijze waarop u de inzet van uw financiële middelen optimaliseert 

 De wijze waarop u innovaties inzet zodat meer tijd beschikbaar komt voor zorg 

 Hoe u via regionale ontwikkelingen bijdraagt aan een toekomstbestendig zorglandschap 

Als u al een beknopt plan heeft ingediend voor een of meerdere van deze onderwerpen, gebruiken we 

dat als basis voor de dialoog. 

De teksten over de aanbestedingsregels zijn niet van 

toepassing 

De volgende zinnen uit Paragraaf 11.1 ‘De inkoopprocedure kent een aantal beginselen’ komen te 

vervallen: De precontractuele goede trouw, redelijkheid en billijkheid wordt in dit geval niet ingevuld 

door de aanbestedingsregels en de aanbestedingsbeginselen. De aanbestedingsregels en de 

aanbestedingsbeginselen zijn niet van toepassing op deze inkoopprocedure.  

De tijdlijnen voor de zorginkoop 2021 wijzigen  

De aangepaste processtappen voor de contractering staan weergegeven in onderstaande tabel. 



Aangepaste processtappen voor contractering 

 Stap Wie Uiterste 

datum  
Publicatie van de wijzigingen van het beleid voor contractering 

van Wlz zorg 2021 

Publicatie van formulier t.b.v. intrekken of gestand doen van 

inschrijving 

Zorgkantoor 16-10-2020 

 
Gestand doen of intrekken van inschrijving   Zorgaanbieder 3-11-2020 

9 Definitieve terugkoppeling inschrijving  

Indien van toepassing toesturen eenjarige/meerjarige 

overeenkomst voor ondertekening inclusief tariefpercentage  

Zorgkantoor 

  

19-11-2020 

10 Vervaltermijn voor kortgedingprocedure tegen de definitieve 

terugkoppeling  

Zorgaanbieder 3-12-2020 

11 Uiterste datum voor indiening budgetformulier 2021 via NZa 

portaal bij zorgkantoor 

Uiterste datum voor retourneren getekende overeenkomst 

Zorgaanbieder 26-11-2020  

12 Controle van ingediende budgetformulieren en doorzetting 

naar de NZa 

Zorgkantoor 7-12-2020  

13 Definitieve contractering en indiening budgetformulier bij NZa Zorgkantoor en 

zorgaanbieder 

10-12-2020 

De wijziging van de tijdlijnen heeft tot gevolg dat ook de koppen van de paragrafen die naar deze 

stappen verwijzen wijzigen: 

 11.10 Uiterlijk 19 november 2020 ontvangt u de definitieve terugkoppeling van uw 

inschrijving (stap 9) 

 11.11 Alle afspraken voor 2021 zijn uiterlijk 10 december 2020 definitief (stap 11 t/m 13) 

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 kort geding aanhangig hebben gemaakt. U ontvangt van ons een email met het formulier om in te 

vullen, ter informatie staat het formulier ook op de website onder Inkoopbeleid 2021 -2023, Nota van 

Inlichtingen. 

Naar het formulier 

Als we geen reactie van u ontvangen uiterlijk 3 november, gaan we er van uit dat u uw inschrijving 

gestand wilt doen.  

Afhankelijk van uw reactie ontvangt u uiterlijk 19 november 2020 de definitieve terugkoppeling van de 

inschrijving en indien van toepassing de overeenkomst. 

https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/downloads
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