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Nota van Inlichtingen Inkoopbeleid Wlz 2022 – 2023 

Na uitspraak kort geding van 19 oktober 2021 

De voorzieningenrechter heeft uitspraak gedaan in het kort geding over het inkoopkader voor de 

langdurige zorg dat door tien GGZ-zorgaanbieders en de Nederlandse GGZ was aangespannen tegen o.a. 

Zilveren Kruis Zorgkantoor. Door de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag is op 19 oktober 

2021 het vonnis uitgesproken. Kort gezegd kan de zorginkoop 2022-2023 voor de GGZ gecontinueerd 

worden. De rechter heeft alleen Zilveren Kruis Zorgkantoor geboden om zorgaanbieders beschermd 

wonen het richttariefpercentage te bieden, omdat de afslag op het richttariefpercentage onvoldoende 

onderbouwd was. 

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 van 19 oktober 2021. Met de 

onderstaande wijzigingen van het Inkoopbeleid Wlz 2022-2023 van Zilveren Kruis geven wij uitvoering 

aan het vonnis. De Nota van Inlichtingen gaat voor op het Inkoopbeleid Wlz 2022-2023 en de eerder 

gepubliceerde Nota van Inlichtingen. Hiermee maakt deze Nota van Inlichtingen onderdeel uit van deze 

inkoopprocedure. 

Deze wijzingen gelden ook voor die beschermd wonen zorgaanbieders die geen bezwaar hebben 

aangetekend of niet hebben deelgenomen aan het kort geding. 

Het tariefpercentage voor bestaande beschermd wonen zorgaanbieders passen we 

aan naar 95,8% 

De aanpassing van het tariefpercentage op basis van het type zorgaanbieder is hiermee voor de 

beschermd wonen zorgaanbieders vervallen. Deze aanpassing geldt zowel voor 2022 als voor 2023. In 

onderstaande tabel vindt u een overzicht van de tariefpercentages voor GGZ-zorgaanbieders. 

Tariefpercentages voor bestaande GGZ-aanbieders in 2022 en 2023 

Type 

zorgaanbieder 

Landelijke 

richttarief-

percentage 

voor zorg 

Aanpassing type 

zorgaanbieder 

2022 en 2023  

Generieke 

verhoging  

2022 

Zilveren 

Kruis 

tarief% 

zorg 

2022 

Zilveren 

Kruis 

tarief% 

zorg 

2023 

Zilveren 

Kruis 

Tarief% 

NHC/NIC 

2022 en 

2023 

Geïntegreerde 

zorgaanbieders  

95,8% 1,0% 0,2% 97,0% 96,8% 100% 

Beschermd 

wonen 

zorgaanbieder  

95,8% - - 95,8% 95,8% 100% 
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Het tariefpercentage voor nieuwe beschermd wonen zorgaanbieders passen we aan 

naar 93,8% 

Voor zorgaanbieders die nieuw zijn voor Zilveren Kruis spreken we 2% onder het tariefpercentage voor 

zorg van 2023 af. We continueren deze lijn. Dit betekent dat het tariefpercentage voor nieuwe 

beschermd wonen zorgaanbieders 93,8% wordt. Deze aanpassing geldt zowel voor 2022 als voor 2023. 

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de tariefpercentages voor nieuwe zorgaanbieders. 

Tariefpercentages voor nieuwe aanbieders in 2022 en 2023 

Type zorgaanbieder Tariefpercentage zorg 2022 en 

2023 

Tariefpercentage NHC/NIC 2022 

en 2023 

V&V zorgaanbieders die nieuw 

zijn  voor Zilveren Kruis 

93,8% 100% 

GZ zorgaanbieders die nieuw 

zijn  voor Zilveren Kruis  

93,8% 100% 

GGZ: geïntegreerde 

zorgaanbieders die nieuw zijn  

voor Zilveren Kruis  

94,8% 100% 

GGZ: beschermd wonen 

zorgaanbieders die nieuw zijn  

voor Zilveren Kruis  

93,8% 100% 

De komende periode blijven we graag met GGZ aanbieders in gesprek 

We staan voor uitdagingen om de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit kunnen 

wij alleen samen met zorgaanbieders. Uiteraard blijven we de komende periode hierover graag in 

gesprek met zorgaanbieders. 
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