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Verschillende zorgaanbieders hebben, na publicatie van de Wlz-inkoopdocumenten, hun bezwaren hier tegen geuit en een 

kort geding aangespannen. Door de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag is op 1 oktober 2020 het vonnis 

gewezen, 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. Met de wijzigingen van de inkoopprocedure als gevolg van het vonnis raakt dit ook zorgaanbieders die geen 

bezwaar hebben aangetekend of niet hebben deelgenomen aan het kort geding.  

Met deze Nota van Inlichtingen (NvI) informeren wij 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.  

Zorgkantoor Midden IJssel hanteert voor 2021 de tariefpercentages van 2020 

Het komende jaar (2021) hanteren wij – in lijn met het vonnis van 1 oktober 2020 – 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 regionaal en per sector vastgesteld en zijn dus ook voor 2021 van 

toepassing. Ook voor nieuwe zorgaanbieders gelden de tariefpercentages van het jaar 2020. 

Hieronder treft u deze tariefpercentages aan:  

 Tarief intramurale zorg Tarief extramurale zorg 

V&V  95,5% 96,5% 

Gz  95,75% 96,5% 

Ggz 95,0% 96,5% 

Tabel 1: Opbouw prijsbeleid 2021 – na uitspraak kort geding 

Verder betekent het voorgaande dat (i) het voorgenomen basistariefpercentage van 94% en (ii) de per sector geldende 

vaste opslag voor de vier kernelementen (passende zorg, innovatie, bedrijfsvoering en duurzaamheid) niet langer van 

toepassing zijn voor 2021. Onderstaande paragrafen uit het regionaal inkoopkader 2021 en voor zover van toepassing uit de 

NvI van 26 juni 2020, zijn voor 2021 niet meer van toepassing: 

 Paragraaf 2.4; 

 Paragraaf 3.1; 

 Paragraaf 3.2. 

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. Gelet op 

de uitdagingen in de langdurige zorg, benadrukken wij dat het landelijk inkoopkader Wlz 2021-2023 en het regionaal 

inkoopkader Wlz 2021 Midden IJssel  (en de daarmee samenhangende beleidsdoelen) voor het overige gehandhaafd blijft.  
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Zorgkantoor Midden IJssel vraagt geen beknopte plannen meer uit 

Zorgkantoor Midden IJssel vraagt geen beknopte plannen meer uit waarmee zorgaanbieders in aanmerking konden komen 

voor opslag op het tarief zoals opgenomen in het oorspronkelijke inkoopkader 2021-2023. De maatschappelijke uitdaging 

voor goede, toegankelijke en betaalbare langdurige zorg blijft echter onverminderd groot. Wij gaan daarom hierover wel 

graag met u in gesprek. Dit gebeurt al met de zorgaanbieders die zijn betrokken bij de Regionale Ontwikkelopgave maar ook 

met de overige zorgaanbieders gaan wij graag in gesprek.  

De tijdslijnen voor zorginkoop 2021 wijzigen 

Door de wijzigingen voor de zorginkoop 2021 passen wij de tijdslijnen aan. Hieronder vindt u de nieuwe tijdslijnen voor de 

regio Midden IJssel.  

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 Nota van Inlichtingen van het landelijke ZN inkoopkader 2021-2023 dat is 

gepubliceerd op 26 juni 2020. Dit betekent dat alle zorgaanbieders die zich voor 1 augustus 2020 hebben ingeschreven 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 hiervoor van ons een formulier. Als wij geen 

reactie van u ontvangen uiterlijk 3 november (per email naar Offerte-Wlz@eno.nl)  dan gaan wij er vanuit dat u uw 

inschrijving gestand wil doen. Afhankelijk van uw reactie ontvangt u uiterlijk 19 november 2020 de voorlopige contractering 

en de overeenkomst. 

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. Gelet op de krappe tijdslijnen vragen wij u dit echter zo snel als mogelijk is te doen. De NZa 

streeft ernaar om voor 1 januari 2021 de beschikking af te geven. 

Aangepaste planning zorginkoop 2021 Zorgkantoor Midden IJssel (vervangt planning van hoofdstuk 6) 

Processtap Wie Tijdspad in 2020 

Publicatie wijzigingen zorginkoop 2021 Zorgkantoor 16 oktober 2020 

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

inschrijving  

 

Zorgkantoor 16 oktober 2020 

Deadline gestand doen/intrekken inschrijving door 

zorgaanbieders (uiterlijk)  

Formulier via Offerte-Wlz@eno.nl  

 

Zorgaanbieders 3 november 2020 

Voorlopige contractering (uiterlijk) Zorgkantoor 19 november 2020 

Indienen afspraken bij het zorgkantoor (in NZa portaal) Zorgaanbieders 

Z.s.m. na voorlopige 

contractering maar uiterlijk 

 9 december 2020 

Einde 20 dagen bezwaartermijn zorgaanbieders (uiterlijk, 

afhankelijk van moment contractering) 

 

Zorgaanbieders 9 december 2020 

Definitieve contractering en indiening budgetformulier bij Nza 

(uiterlijk)  
Zorgkantoor 10 december 2020 

Tabel 2: Planning – aangepast na uitspraak kort geding  
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