
Vraag Paragraaf Vraagstelling Antwoord 

1 0. Inleiding  U schrijft dat u lering heeft getrokken uit het vonnis van de 
voorzieningenrechter dat de inkoopsystematiek van vorige niet 
passend was gelet op de onderbouwing van het tarief en de 
onderlinge afhankelijkheid van zorgpartijen in de regio. Voor 2022 
hanteert Midden-IJssel echter dezelfde onderbouwing – namelijk 
een jaarrekeninganalyse – voor de geboden tarieven. Kunt u 
toelichten waarom u desondanks van mening bent dat u dit jaar wel 
een adequate onderbouwing voor de tarieven hebt gegeven? 

De systematiek met een basistarief en opslagen, waarvan de rechter destijds heeft geoordeeld 
dat deze onvoldoende onderbouwd was, is niet meer van toepassing. De zorgkantoren hebben 
met het richttariefpercentage, waarvan de onderbouwing is opgenomen in een bijlage bij de 
Aanvulling 2022 op het landelijk inkoopkader Wlz 2021-2023, een methodiek gehanteerd 
waarmee zo goed als mogelijk is wordt voldaan aan de uitspraak van de rechter.  

2 2.1. Algemeen 
vertrekpunt voor de 
contractering 

Het zorgkantoor gaat zich meer inzetten voor passende zorg. Adhv 
de sectorale kwaliteitskaders worden kwaliteitsverbeteringen bij 
zorgaanbieders gestimuleerd. Hoe gaat het Zorgkantoor hier in 
2022 concreet invulling aan geven en in hoeverre heeft het 
Zorgkantoor hier specifieke (SMART)doelstellingen voor 
uitgewerkt? 

Wij streven naar passende zorg voor de Wlz-cliënten in onze regio. Kwaliteit van zorg is 
daarvan een belangrijk element. Met de zorgaanbieders in sectoren waar een kwaliteitskader 
van toepassing is, vormt de dialoog over het kwaliteitsplan/kwaliteitsrapport/kwaliteitsverslag 
van de zorgaanbieder een wezenlijk element voor het bespreken van zorgaanbieder-gebonden 
doelen ter verbetering van de kwaliteit van zorg. Aan de dialoog nemen ook de 
cliëntenvertegenwoordigers deel. En we willen dit graag vergezeld laten gaan van een 
locatiebezoek. Tijdens de dialoog over het kwaliteitsplan worden dus de doelstellingen 
besproken.  
Met zorgaanbieders in sectoren waar het kwaliteitskader nog in ontwikkeling is bespreken wij 
graag de kwaliteit van zorg en de richting waarin dit zich zou moeten bewegen. Deze dialoog 
gebruiken wij waar nodig om bij de individuele zorgaanbieder passende doelstellingen af te 
spreken. 

3 2.4.1 Passende Zorg Het Zorgkantoor vindt het van groot belang dat alle WLZ-cliënten 
de behandelzorg ontvangen die zij nodig hebben. In hoeverre geeft 
het Zorgkantoor Zorgaanbieder  de kans om de bestaande 
specifieke extramurale behandelzorg zorg uit te breiden en daarbij 
op voorhand zekerheid te verschaffen in de financiering van de 
overproductie?  

Wij vinden het van belang dat alle Wlz-cliënten de zorg ontvangen die zij nodig hebben en dat 
geldt ook voor behandelzorg. Met het 'geld voor klant'-model als uitgangspunt voor de 
financiering komen wij hieraan zo goed mogelijk tegemoet. U weet evenwel ook dat de Wlz-
financieringsruimte in de regio beperkt is en er daarom nooit op voorhand zekerheid te geven is 
over de financiering van de volledige productie van een zorgaanbieder. Zoals aangegeven in 
het beleid treden wij graag in overleg met zorgaanbieders over de wijze waarop zij zelf en daar 
waar nodig in samenspraak met regionale huisartsen de behandelzorg borgen. Wij handhaven 
ons beleid met betrekking tot de bestaande afspraken over de verhoudingen tussen zzp/vpt’s 
met en zonder behandeling.  

4 2.4.2 Kwaliteit van 
zorg 

U schrijft: “In de V&V-sector landen de kwaliteitsmiddelen in de 
NZa-tarieven, waarbij het deel tussen deze middelen en het 
afgesproken tariefpercentage voor de V&V-sector beschikbaar blijft 
(2.4.2)” en “De ruimte tussen het met u afgesproken 
tariefpercentage en deze middelen blijft in 2022 voor de sector V&V 
behouden en wordt ingezet voor zorgaanbieder- en/of regio-
gebonden verplichtingen die aan het kwaliteitskader V&V zijn 
verbonden (4.1)”. Kunt u aangeven om welk bedrag het gaat voor 
de regio? Kunt u aangeven op welke wijze deze middelen 
beschikbaar blijven voor de verpleeghuizen ofwel, hoe kunnen we 
daar een beroep op doen? 

Op dit moment is het nog niet aan te geven om welk bedrag het gaat. Er is nog niet bekend 
welk bedrag aan de regionale contracteerruimte 2022 zal worden toegevoegd en wat het totale 
'beslag' zal zijn van de kwaliteitsmiddelen die uiteindelijk via het afgesproken tarief in de 
instellingsbudgetten worden opgenomen. Zodra hier voldoende zicht op is betrekken wij dit in 
het regionale overleg binnen Samen voor Sallandse Zorg. 

5 2.4.2 Kwaliteit van 
zorg 

Kwaliteit van zorg is één van de pijlers. In hoeverre is dit van 
toepassing voor de levering van extramurale behandeling?  

Kwaliteit van zorg is van toepassing op alle zorgvormen binnen de Wlz.  
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6 2.4.2 Kwaliteit van 
zorg 

In het presentatie van het zorginkoopbeleid werd aangegeven dat 
sprake is van een accent verschuiving naar kwaliteit van 
huisvesting. Wij zien kans en noodzaak voor meer lokale 
samenwerking met woningcorporatie en gemeente. Door 
zelfstandige servicewoningen beschikbaar te maken en houden 
voor zwaardere zorgvragers en samen een integraal aanbod van 
welzijn, zorg en nodige faciliteiten neer te zetten. Het is onder de 
aandacht gebracht maar wordt vanuit de woningcorporatie en 
gemeente nog niet direct opgepakt. Welke rol kan het zorgkantoor 
hierin hebben? 

Wij zien ook de urgentie om te werken aan meer en betere  mogelijkheden voor wonen met 
zorg in onze regio. Daarvoor is het noodzakelijk dat ook gemeenten en woningcorporaties 
betrokken zijn in de gezamenlijke dialoog hierover in de regio. Wij zien daarbij voor ons een 
stimulerende en faciliterende rol weggelegd in het bij elkaar brengen van de relevante 
stakeholders in de regio om tot concrete initiatieven te komen. Samen voor Sallandse Zorg, 
waar het zorgkantoor deel uitmaakt van de kerncoalitie, heeft in 2020 een onderzoek gedaan 
naar de huisvestingsopgave in de Wlz. Dit onderzoek is de basis om via Samen voor Sallandse 
Zorg in 2021 het gesprek aan te gaan met gemeentes en woningcorporaties over de 
huisvestingsopgave en heeft inmiddels onder andere geresulteerd in de organisatie van 
workshops in de gemeenten om met elkaar in gesprek te komen. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar https://www.samenvoorsallandsezorg.nl/passende-zorg/  

7 2.4.3 
Huisvesting/vastgoed 

Het is niet duidelijk wat de voornemens zijn van Midden-IJssel voor 
2023 met betrekking tot de NHC/NIC. Hoe verhoudt de 
onzekerheid over de hoogte van deze componenten zich tot de 
lange termijn die de investeringen in vastgoed een rol spelen? 

Het regionaal inkoopkader Wlz heeft betrekking op 2022 en dan wordt de NHC/NIC-component 
in het tarief voor 100% meegenomen. Wij zetten in 2022 vooral in op de dialoog met 
zorgaanbieders over de vastgoedstrategie en de regionale  huisvestingsopgave. Bij de 
opstelling van het inkoopkader Wlz 2023 wordt onze inzet op de NHC/NIC voor 2023 bepaald. 

8 2.4.3 
Huisvesting/vastgoed 

Zorgkantoor Zilveren Kruis garandeert  100% NHC/NIC voor 2023, 
zorgkantoor Midden Ijssel doet dit niet. Waarom maken 
zorgkantoren hier verschil in? 

Landelijk is er alleen voor 2022 een gezamenlijke lijn afgesproken die is opgenomen in de 
Aanvulling 2022 op het landelijk inkoopkader 2021-2023. Wij zetten in 2022 vooral in op de 
dialoog met zorgaanbieders over de vastgoedstrategie en de regionale  huisvestingsopgave. Bij 
de opstelling van het inkoopkader Wlz 2023 wordt onze inzet op de NHC/NIC voor 2023 
bepaald. 

9 2.4.4 Arbeidsmarkt Zorgaanbieder verzorgt specifieke interne opleidingen. In hoeverre 
kunnen we hier extra vergoeding voor ontvangen in 2022?  

Binnen de reguliere Wlz-financiering maken opleidingskosten onderdeel uit van het integrale 
tarief. Daarnaast adviseren wij u om via bijvoorbeeld de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn 
te laten informeren over mogelijke subsidieregelingen voor opleidingen. 

10 2.4.6 Innovatie en 
technologie 

Zorgaanbieder is in 2020 gestart met specifieke zorgtechnologie. In 
hoeverre kunnen we hier extra vergoeding voor ontvangen?  

Binnen de reguliere intramurale Wlz-financiering maakt inzet van zorgtechnologie onderdeel uit 
van het integrale tarief. Binnen mpt bestaat een prestatie thuiszorgtechnologie waarover u met 
het zorgkantoor afspraken kunt maken. Daarnaast zijn er buiten de Wlz om regelmatig 
subsidieregelingen beschikbaar voor projecten. Wij adviseren u ook van deze mogelijkheden op 
de hoogte te stellen. 

11 2.4.8 Bedrijfsvoering Het Zorgkantoor gaat monitoren op het beperken van o.a. de 
administratieve lasten. Hoe zien wij deze monitoring concreet 
terug? 

Wij streven er naar het aantal extra informatieverzoeken te beperken en gaan daarbij steeds na 
wat de voor zorgaanbieders minst belastende wijze is om de gewenste informatie te verkrijgen.  

12 3.1 Aanpassing 
tariefsystematiek 

Uit de analyse blijkt dat het merendeel van de WLZ-zorgaanbieders 
kostendekkende zorg kan leveren met een tariefpercentage van 
95,8%. Zorgaanbieder levert specialistische zorg en dit percentage 
is niet toereikend/ kostendekkend.  In hoeverre kunnen jullie ons op 
voorhand doorgeven dat Zorgaanbieder niet is opgenomen in het 
'merendeel van de WLZ-zorgaanbieders'? 

Bij het bepalen van het richttariefpercentage is rekening gehouden met de sectorale 
uitvoeringswerkelijkheid. Voor de wijze waarop dit is gedaan verwijzen wij u naar de 
onderbouwing van het richttariefpercentage in bijlage 8 van het landelijk inkoopkader 2022.  
Indien de gehanteerde tariefsystematiek inclusief het regionale beleid een voor uw organisatie 
onvoorzien en onredelijk benadelend gevolg heeft, dan is er in uitzonderlijke gevallen de 
mogelijkheid voor individuele aanbieders om een beroep te doen op de hardheidsclausule. U 
leest hierover meer in paragraaf 2.2.2 van het landelijke inkoopkader 2022. 
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13 3.1 Aanpassing 
tariefsystematiek 

Hier stelt u: alle zorgaanbieders in onze regio zijn in staat met de 
huidige tarieven goede zorg te leveren. Voor zorgaanbieders met 
een kritieke financiële situatie of een zorgplichtissue is een beroep 
op de hardheidsclausule mogelijk. Voor toepassing van de 
hardheidsclausule in individuele gevallen dient de zorgaanbieder 
aantoonbaar te maken dat deze met het aangeboden tarief niet 
kostendekkend kwalitatief goede zorg kan leveren; hoe heeft u dit 
getoetst? Welke analyse is hierbij gedaan? Hoe heeft u de 
verschillende financieringsstromen daarbij voldoende uit elkaar 
gehaald?  

De zorgkantoren erkennen dat ze de tariefpercentages moeten onderbouwen. U vindt daarom 
ook een onderbouwing van het richttariefpercentage in het landelijk inkoopkader 2022 inclusief 
aanvullende documentatie. Als een zorgaanbieder van mening is dat de gehanteerde 
tariefsystematiek een voor de organisatie onvoorzien en onredelijk benadelend gevolg heeft, 
dan is er in uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid voor individuele aanbieders om een beroep 
te doen op de hardheidsclausule. Een nadere toelichting op de wijze waarop zorgkantoren 
hiermee omgaan treft u aan in het landelijk inkoopkader 2022 en de landelijke Nota van 
Inlichtingen. 

14 3.1 Aanpassing 
tariefsystematiek 

Het is niet duidelijk wat de voornemens zijn van Midden Ijssel voor 
de tarieven 2023. Kan Midden Ijssel dit alsnog toelichten? 

Het regionaal inkoopkader Wlz heeft betrekking op 2022 en daarin zijn alleen de tarieven voor 
2022 opgenomen. Het tariefbeleid voor 2023 wordt in het regionaal inkoopkader Wlz voor 2023 
opgenomen. 

15 3.1 Aanpassing 
tariefsystematiek 

Kunt u toelichten hoe zorgkantoor Midden-IJssel de zorgplicht 
meeneemt bij de afweging om de hardheidsclausule toe te passen? 

We nemen bij de afweging mee of we als zorgkantoor aan onze zorgplicht kunnen blijven 
voldoen. Dit kan betekenen dat als er voldoende alternatieven aanwezig zijn er geen aanspraak 
gemaakt kan worden op de hardheidsclausule. Optimale inzet van de beschikbare middelen is 
hierbij een afweging. We realiseren ons dat dergelijke beslissingen grote impact op de klant 
kunnen hebben. Zorgkantoren maken hierbij uiteraard een zorgvuldige afweging waarbij ook het 
klantbelang een belangrijke rol speelt.  

16 3.2 Vaststelling van 
tarieven en volume 
bestaande 
zorgaanbieders 

Het uitgangspunt voor de verschillende tarieven voor 2022 staat 
vermeld in tabel 1. U schrijft: “De vermelde percentages zijn 
gerelateerd aan de maximumtarieven van de NZa voor 2022. U 
ontvangt voor 1 oktober van ons een tariefvoorstel voor 2022 wat 
eventueel in een gesprek in september is toegelicht. Hierbij worden 
de eerder genoemde overwegingen betrokken. Zoals aangegeven 
respecteren wij zoveel mogelijk de huidige tarieven.” Deze passage 
lijkt ruimte te laten voor de toekenning van een ander tarief dan het 
tarief dat in de tabel wordt genoemd. Klopt dat of is het onduidelijk 
geformuleerd? Als het wel klopt, dan graag een toelichting. 

De passage die betrekking heeft op 'het zoveel mogelijk respecteren van de huidige tarieven' is 
een verwijzing naar het feit dat geen enkele zorgaanbieder een lager tarief voor intramurale 
zorg ontvangt dan in 2021. De in de tabel opgenomen tariefpercentages vormen het 
uitgangspunt voor 2022. 

17 3.2 Vaststelling van 
tarieven en volume 
bestaande 
zorgaanbieders 

In 2022 verhoogt de Nza de max-tarieven met het kwaliteitsbudget. 
U betaalt 95,5 resp. 96 % van de max-tarieven. Onze (m.n. 
personele) inzet is gebaseerd op 100 % van het kwaliteitsbudget. 
Tegelijkertijd blijft u met ons in dialoog over het kwaliteitskader en 
wilt u deze dialoog verbreden. Hoe kunnen wij de kwaliteit blijven 
verbeteren met minder opbrengsten dan in voorgaande jaren? 

Wij adviseren u om de inzet van het kwaliteitsbudget te bespreken met uw zorginkoper. Tijdens 
de dialoog over het kwaliteitsplan bespreken wij met u op welke wijze de kwaliteit binnen uw 
instelling geborgd en verbeterd kan worden. 
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18 3.2 Vaststelling van 
tarieven en volume 
bestaande 
zorgaanbieders 

Het is ons niet volledig duidelijk op basis waarvan de score op de 5 
genoemde criteria wordt bepaald. Is het mogelijk om daar vooraf al 
meer duidelijkheid over te geven? Wanneer verwachten jullie hier 
een terugkoppeling op te kunnen geven? 

Zoals in het inkoopkader is aangegeven ontvangt u voor 1 oktober een tariefvoorstel, dat 
mogelijk in een inkoopgesprek in september al met u is besproken. Voor het tariefvoorstel 
worden de 5 genoemde criteria meegewogen.  

19 3.2 Vaststelling van 
tarieven en volume 
bestaande 
zorgaanbieders 

a)     De voorzieningenrechter heeft u een motivatieplicht voor de 
onderbouwing van de hoogte van het tarief opgelegd. U komt tot 
een tariefpercentage in 2022 van 95,75% voor ZZPs en 96% voor 
de extramurale zorgprestaties. Dit laatste percentage is lager dan 
in 2021. Hoe onderbouwt u deze percentages? 

Het vertrekpunt voor de tarieven 2022 is het richttariefpercentage dat na zorgvuldig onderzoek 
naar een reëel tariefniveau tot stand is gekomen. De tarieven van Midden IJssel liggen binnen 
de marges van wat als een reëel tarief gezien mag worden. In het regionaal inkoopkader is 
nader uitgewerkt hoe wij differentiëren op basis van de positie van een zorgaanbieder binnen 
het regionale zorglandschap. Daarnaast is uitgewerkt op welke wijze er voor extramurale zorg in 
beperkte mate stimulering via het tarief plaatsvindt, namelijk door een afwijking van + 0,2% van 
het richttariefpercentage. 

20 3.2 Vaststelling van 
tarieven en volume 
bestaande 
zorgaanbieders 

Op welke wijze acht u de gehanteerde richttariefpercentages voor 
2022 en 2023 verenigbaar met de zorgplicht die krachtens artikel 
4.2.1 Wet langdurige zorg op u rust? 

De zorgkantoren hebben een zorgplicht die inhoudt dat zij  gehouden zijn om te voorzien in de 
inkoop van voldoende verantwoorde zorg in de regio, binnen redelijke termijn en op redelijke 
afstand van waar de verzekerde wenst te gaan wonen dan wel bij hem thuis, binnen de 
vastgestelde financiële kaders van het regiobudget. De zorgkantoren onderbouwen het 
richttariefpercentage op een manier waarbij het overgrote deel van de zorgaanbieders een 
neutraal of positief resultaat heeft. Vervolgens voeren de regionale zorgkantoren regionaal 
beleid welke ook een effect kan hebben op het af te spreken tariefpercentage. Dit laatste is in 
het regionaal inkoopkader Wlz voor Midden IJssel uitgewerkt. 

21 3.2 Vaststelling van 
tarieven en volume 
bestaande 
zorgaanbieders 

Zorgstandaarden, generieke modules (zoals die voor ernstige 
psychische aandoeningen) en aanvullende veldnormen als IRB, 
SRH en ART (gebaseerd op de principes van ‘herstel’ en/of 
‘positieve gezondheid’) schrijven het werkveld een hoge kwaliteit 
en veiligheid van zorg voor, zowel voor de inzet van deskundig 
personeel als voor het aantal (technologische) voorzieningen en de 
(her)inrichting van gebouwen. Hierdoor zetten zorgaanbieders hele 
andere disciplines in dan tien, vijftien jaar gelden, maar zijn de Wlz-
zorgprestaties hier (nog) niet op aangepast. Hoe heeft u getoetst of 
deze normen/vereisten vorm kunnen gegeven worden of geleverd 
kunnen worden voor deze tarieven (met verouderde systematiek)?  

De tariefpercentages die wij hanteren zijn gekoppeld aan de Wlz-prestaties en tarieven die de 
NZa jaarlijks vaststelt. De NZa kent een jaarlijkse ZZP-onderhoudscyclus waarbij ook de 
branches van zorgaanbieders worden geraadpleegd en voert periodiek een kostenonderzoek uit 
die ten grondslag ligt aan de vaststelling van maximumtarieven voor de Wlz. De genoemde 
ontwikkelingen zullen daarom linksom of rechtsom meegenomen zijn in de door de NZa 
gehanteerde systematiek.  
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22 3.2 Vaststelling van 
tarieven en volume 
bestaande 
zorgaanbieders 

Conform de bepalingen van artikel 2.2.2 van de Aanvulling 2022 op 
het landelijke inkoopkader Wlz 2021-2023 wordt er aangegeven dat 
er voor instellingen maatwerk kan geboden worden. Het 
uitgangspunt maatwerk is nog niet concreet genoeg. Met een 
richttarief van 95,8%, wat voor ons niet kostendekkend is en 
innovatie en de andere kwaliteitseisen etc. mogelijk maakt, is de 
onduidelijkheid maatwerk en het vertrouwen dat dit hiermee goed 
komt in het vervolg van de procedure te onzeker. Kunt u eerder 
meer duidelijkheid geven om deze onzekerheid weg te halen?  

Zoals in het inkoopkader is aangegeven ontvangt u voor 1 oktober een tariefvoorstel, dat 
mogelijk in een inkoopgesprek in september al met u is besproken. In het regionaal inkoopkader 
is nader uitgewerkt op welke wijze wij tot maatwerkafspraken willen komen. Wij kunnen 
differentiëren op basis van de positie van een zorgaanbieder binnen het regionale 
zorglandschap. Daarnaast is uitgewerkt op welke wijze er voor extramurale zorg in beperkte 
mate stimulering via het tarief plaatsvindt, namelijk door een afwijking van + 0,2% van het 
richttariefpercentage. Tenslotte kan een beroep worden gedaan op de hardheidsclausule.  

23 3.2 Vaststelling van 
tarieven en volume 
bestaande 
zorgaanbieders 

Kunt u aangeven vanaf welk moment een beroep gedaan 
kan worden op de hardheidsclausule? En kunt u aangeven binnen 
welke termijn u een besluit neemt over verzoek om de 
hardheidsclausule toe te passen? 

Zorgaanbieders kunnen tot uiterlijk 20 dagen na ontvangst van ons tariefvoorstel voor 2022 een 
beroep doen op de hardheidsclausule. De hiervoor benodigde formulieren kunt u opvragen bij 
uw zorginkoper. Wij nemen uiterlijk 1 december 2021 een besluit over het verzoek om de 
hardheidsclausule toe te passen.  

24 3.4 Het regiobudget 
in 2022 Midden 
IJssel: sectorale 
kavels 

Er wordt gesteld dat bij een dreigende overschrijding,  het 
Zorgkantoor bij de herschikking een vaste (bindende) 
volumeafspraak maakt. Dit is erg laat voor een tijdige bijsturing  
van de geleverde zorg. Ter voorkoming van levering van 
onrendabele zorg, is het noodzakelijk dat wij uiterlijk medio 2022 
hierover geïnformeerd worden.  

Het zorgkantoor monitort maandelijks de gedeclareerde zorgkosten en maakt op basis hiervan 
een prognose van de benutting van de contracteerruimte in de regio. Deze prognose publiceren 
wij al in de loop van het jaar op onze website zodat u als zorgaanbieders tijdig en al ruim voor 
de herschikking op de hoogte kunt zijn.  

25 3.4 Het regiobudget 
in 2022 Midden 
IJssel: sectorale 
kavels 

Het vonnis als het arrest bij de zorginkoop 2022 stelt daarnaast dat 
de zorgkantoren rekening houden met kostenstijgingen, die hebben 
plaatsgevonden nadát de maximum NZa-tarieven in een eerder 
stadium door de NZa zijn vastgesteld. Kunt u aangeven op welke 
wijze u dit verwerkt in de tarieven/tariefpercentages/macrokader?  

In lijn met de uitspraak van de voorzieningenrechter hebben de zorgkantoren het richttarief 
onderbouwd. Met de kostenontwikkelingen richting 2022 is in zoverre rekening gehouden dat de 
NZa de maximumtarieven ieder jaar indexeert. "De NZa voert periodiek kostenonderzoeken uit 
met als doel het herijken van de tarieven. Vanuit deze onderzoeken stelt de NZa tarieven vast 
die dekking geven aan de redelijke kosten van zorg of kiest zij ervoor tarieven niet te herijken. In 
tussenliggende jaren hanteert de NZa een index voor de veranderingen in de sectoren. Deze 
index bestaat uit de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling index (OVA), een 
materiële index en een index voor kapitaallasten. Met de toepassing van deze index houdt de 
NZa rekening met ontwikkelingen in de markt voor onder andere ontwikkelingen in 
arbeidskosten en inflatie. De NZa monitort ontwikkelingen in de sectoren. De NZa kan er per 
(deel)sector voor kiezen om de tarieven met een hogere of lagere frequentie te herijken. 
Daarnaast kan vanuit signalen vanuit het veld tot versneld herijken van tarieven worden 
overgegaan. De frequentie van herijken wordt bijvoorbeeld aangepast omdat: (i) de 
kostenontwikkeling sterk afwijkt van de tariefontwikkeling op basis van de reguliere indexatie; (ii) 
een geldend tarief de regulerende prikkels in de betreffende zorgmarkt onvoldoende op peil 
houdt. U leest hierover meer in de NZa beleidsregel Algemeen kader tariefprincipes BR/REG-
21152. 
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26 3.5 Herschikking 
2022 

RAK-positie 
Het is algemeen aanvaard dat zorginstellingen een risico-reserve 
aanhouden. Als bij de herschikking in 2022 blijkt dat het 
regiobudget niet toereikend is, vinden wij het gerechtvaardigd dat 
van instellingen met een zeer hoge RAK-positie (RAK-percentage 
vanaf 35 procent) niet vanzelfsprekend alle geprognotiseerde 
productie bij de herschikkingsronde wordt meegenomen. Vraag: 
hoe het RAK-percentage wordt berekend. Is dit ten opzichte van de 
opbrengsten (en dan alleen WLZ?) of als percentage van EV?  

Wij doelen hier op het weerstandsvermogen van de zorgaanbieder. Voor de berekening van het 
weerstandsvermogen gaan wij uit van de gegevens uit de meest recente jaarrekening van 
zorgaanbieders. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het eigen vermogen te relateren 
aan de totale opbrengst.  

27 3.5 Herschikking 
2022 

RAK-positie. Wat is de rechtvaardiging van het koppelen van de 
RAK aan de herschikking? Dit lijkt ons een onwenselijk 
uitgangspunt. Het stimuleren van een lagere RAK kan tevens de 
ongewenste prikkel meebrengen dat aanbieders tegen hogere 
kosten vreemd vermogen moeten aantrekken c.q. niet langer in 
staat zijn om vreemd vermogen aan te trekken. U grijpt hiermee in 
in de bedrijfsvoering van de instelling, waarbij het uitgangspunt, 
geld volgt klant zou horen te zijn, deze objectivering staat hier los 
van.  

De RAK is een financiële reserve die ontstaat uit (collectieve) Wlz-financiering. Wij vinden het 
gerechtvaardigd dat een zorgaanbieder met een zeer hoge reserve, in het geval er bij de 
herschikking een regionaal tekort blijkt te zijn, een deel van de overproductie niet volledig 
gefinancierd krijgt maar uit de eigen reserve financiert. Wij hanteren daarbij een ruime 
ondergrens van 35%, waardoor een zorgaanbieder niet onder de door externe partijen (bank, 
waarborgfonds) gehanteerde grens komt. 

28 4.2 Ontwikkelbudget 
(transitiemiddelen) 

In 4.2 schrijft u: “Voor de ondersteuning van de ontwikkelopdracht 
voor de verpleeghuizen in het kader van het kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg was er voor 2021 landelijk nog eenmalig € 50 
miljoen aan ontwikkelbudget beschikbaar. De zorgkantoren zetten 
in op continueren van deze middelen in 2022. Naar verwachting 
zijn er voor 2022 ook weer middelen beschikbaar.” Bedoelt u met 
dat er naar verwachting dat er voor 2022 ook weer middelen 
beschikbaar zijn, dat het ontwikkelbudget wordt gecontinueerd? 

De ontwikkelgelden (transitiemiddelen) waren in principe tijdelijk beschikbaar tot en met 2021. 
De zorgkantoren hebben echter bij VWS gepleit om deze ontwikkelgelden langer beschikbaar te 
stellen maar hierover is op dit moment nog geen duidelijkheid. De verwachting is dat VWS 
hierover op zijn vroegst eind september een beslissing zal nemen. 

29 5. Voorwaarden voor 
een (meerjarige) 
overeenkomst 

Bestaande zorgaanbieders die obv de declaratiegegevens 2021 
onder de EUR 100.000 aan zorg hebben geleverd, krijgen een 
éénjarige overeenkomst. Zorgaanbieder heeft in 2020 voor EUR 
128.000 aan zorg geleverd. In hoeverre kan er voor het behoud 
van de specialistische passende zorg door Zorgaanbieder op 
voorhand een uitzondering worden gemaakt, opdat wij een 
meerjarige overeenkomst ontvangen? 

Conform het zorginkoopkader komt uw instelling, gegeven de omzetgrens en mits er geen 
bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, in aanmerking voor een meerjarige overeenkomst.  
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30 6.2 Vragen en/of 
bezwaren 

Het Vonnis als het Arrest bij de zorginkoop 2022 schrijven voor dat 
er door de zorgkantoren enkel redelijke termijnen worden 
gehanteerd, hetgeen betekent dat er niet, zoals in 2020 gebeurde, 
sprake is van ultrakorte termijnen om een eventueel kort geding 
aanhangig te maken tegen het voorstelde Wlz-inkoopkader voor 
het volgende begrotingsjaar en verder (gelet op de 
aanbestedingsrechtelijke beginselen die van toepassing zijn); De 
termijnen zoals gehanteerd, zijn 20 dagen na publicatie van het 
WLZ inkoopbeleid en zijn daarmee te kort om tot een zorgvuldige 
afweging te kunnen komen tot eventueel bezwaar of een 
procedure. Vraag: WIj verzoeken u om deze termijn aan te passen 
en te verlengen.   

We zijn niet van oordeel dat er sprake is van een onredelijke termijn. Er geldt inderdaad een 
termijn van 20 dagen na publicatie waarbinnen de aanbieder bezwaar moet maken of een kort 
geding moet starten. Dus ook de route van (enkel) bezwaar stelt het recht veilig om op een later 
moment (al dan niet in rechte) een beroep te doen op de punten waartegen bezwaar is 
ingesteld. Overigens hadden het vonnis en het arrest alleen betrekking op de inkoopprocedure 
voor 2021 en niet op 2022 zoals in de vraagstelling wordt aangegeven.. 

31 6.2 Vragen en/of 
bezwaren 

Het vonnis als het arrest bij zorginkoop 2022 schrijven voor dat de 
zorgaanbieders niet verplicht zijn om al vóór de publicatie van de 
Nota van Inlichtingen van ZN en/of de zorgkantoren al bezwaar te 
moeten maken en/of een kort geding hiertegen te moeten starten. 
Ons verzoek is om hier in het inkoopbeleid rekening mee te houden 
om in een stap richting bezwaar of kort geding de beantwoording 
van de nota van inlichtingen nog mee te kunnen nemen en een 
zorgvuldig proces na te kunnen streven met elkaar.  

We zijn niet van oordeel dat er sprake is van een onredelijke termijn. Er geldt inderdaad een 
termijn van 20 dagen na publicatie waarbinnen de aanbieder bezwaar moet maken of een kort 
geding moet starten. Dus ook de route van (enkel) bezwaar stelt het recht veilig om op een later 
moment (al dan niet in rechte) een beroep te doen op de punten waartegen bezwaar is 
ingesteld. Overigens hadden het vonnis en het arrest alleen betrekking op de inkoopprocedure 
voor 2021 en niet op 2022 zoals in de vraagstelling wordt aangegeven.. 

32 6.2 Vragen en/of 
bezwaren 

a) “De deadline voor maken van bezwaar is op 16 juni 2021. Het 
stellen van vragen t.b.v. de nota van inlichtingen moet voor 17 juni 
2021 om 12.00u. De antwoorden hierop worden gepubliceerd op 
30 juni 2021. Logischerwijs zullen wij dan als 
vragensteller/bezwaarmakers balans willen kunnen opmaken en 
besluiten om al dan niet naar de rechter te stappen. Begrijpen we 
goed dat wij anderzijds vóór 17 juni 2021 op straffe van 
rechtsverwerking ook een dagvaarding dienen te betekenen bij het 
zorgkantoor? Het bepaalde op pag 25 van het inkoopbeleid is hier 
namelijk niet eenduidig over. Dit is niet logisch en overigens ook in 
strijd met het proportionaliteitsbeginsel waar Eno gelet op de 
uitspraak van de voorzieningenrechter op 1 oktober 2020 zich aan 
moet houden. Gelet op het belang voor ons, zien we uw antwoord 
graag uiterlijk vandaag tegemoet.” 

Er geldt inderdaad een termijn van 20 dagen na publicatie waarbinnen de aanbieder bezwaar 
moet maken of een kort geding moet starten. Dus ook de route van (enkel) bezwaar stelt het 
recht veilig om op een later moment (al dan niet in rechte) een beroep te doen op de punten 
waartegen bezwaar is ingesteld.  

 


