
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota van Inlichtingen VGZ Zorgkantoor  

26 juni 2020 

 

Opmerking vooraf inzake de opslag van 2% 

Aangezien een aantal zorgaanbieders vragen hebben gesteld over de standaardopslag van 2% en met name de vraag aan welke thema’s een 

zorgaanbieder een bijdrage moet leveren om in aanmerking te kunnen komen voor de opslag van 2% (wij verwijzen in dat kader naar pagina 

130 van het Inkoopbeleid), merken wij het volgende op.  

Op pagina 130 onder “Opslagen” is uiteengezet welke thema’s recht kunnen geven op een 2% opslag. Het gaat om de volgende thema’s: 

• “voldoende beschikbare goede zorg”,  
• “zorg dichtbij huis”, en  
• “Zinnige Zorg & Innovatie”.  

 
Om derhalve in aanmerking te kunnen komen voor de 2% opslag, dient u een beknopt plan te maken waarin u vermeldt aan welke van deze 

thema’s u in 2021 een bijdrage zal leveren. Daarbij merken wij op dat het leveren van een bijdrage aan één van voornoemde thema’s reeds 

volstaat. Wij gaan daarover graag met u in gesprek. 

 



Volgnummer > document < Paragraaf Vraagstelling Antwoord 

1 Inkoopkader_langdurige_zorg_2021_2023 3.7 Welk tijdpad geldt voor het 
inkoopproces 2021? 

Er staat dat de deadline voor het stellen van 
vragen/bezwaren t.b.v. de nota van inlichtingen is 
op 15 juni 2020. Vervolgens wordt de nota van 
inlichtingen dan op 26 juni 2020 gepubliceerd. 
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 
dan vóór inschrijvingsdatum 31 juli 2020 een 
dagvaarding dienen te betekenen bij het 
zorgkantoor? Het bepaalde op pagina 143 is hier 
namelijk niet eenduidig over. Als lezer zou je ook 
kunnen lezen dat eventuele bezwaren tegen het 
zorginkoopbeleid uiterlijk 20 kalenderdagen na 
publicatie van het inkoopbeleid moeten worden 
gemaakt en op straffe van rechtsverwerking ook 
een dagvaarding uitgebracht moet worden, zonder 
dat het duidelijk is hoe het zorgkantoor reageert op 
de ingekomen vraag of bezwaar. Dit is niet logisch 
en overigens ook in strijd met het 
proportionaliteitsbeginsel. Gelet op het belang 
voor ons, zou je ons uiterlijk morgen hierover 
kunnen informeren?  

In het inkoopbeleid 2021-2023 staat dat u tot 20 dagen na de 
publicatie van het inkoopbeleid bezwaar kunt maken. Een aantal 
aanbieders hebben ons verzocht om deze termijn te verlengen. 
Daarom is besloten dat zorgaanbieders nog schriftelijk bezwaar 
kunnen indienen binnen 20 kalenderdagen na publicatie van de Nota 
van Inlichtingen d.d. 26 juni 2020. Voor indiening van een bezwaar 
volgt u de procedure zoals omschreven in het inkoopbeleid. 



2 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor 1.4 We hanteren een 
basistariefpercentage met 
opslagen op basis van 
maatwerkafspraken 

Waaruit bestaat de financiële ruimte om 
vernieuwing te stimuleren bij een basistarief met 
de maximale opslag die lager of gelijk is aan het 
huidige tarief? 

De NZa bepaalt de maximumtarieven. Deze zijn landelijk 
vastgesteld. Wij vergoeden een percentage van dit maximum NZa-
tarief, hetgeen past binnen de tariefstructuur van NZa en de vrijheid 
die zorgkantoren op dit punt hebben. Als er een structurele 
verandering van kosten is, dan zal dat verdisconteerd zijn in de door 
de NZa vastgestelde maximum tarieven. Bij de vaststelling van het 
basistariefspercentage is onder meer gekeken naar de huidige 
afspraken op landelijk niveau en zijn analyses gemaakt van de 
financiële positie van zorgaanbieders om de mogelijke impact te 
kunnen inschatten. Dit hebben we meegenomen bij de afwegingen. 
Er zijn met aanbieders eerder al afspraken gemaakt ter hoogte van 
óf onder het basistarief. Deze aanbieders leveren met het 
afgesproken tarief zorg die voldoet aan de kwaliteitsstandaarden. 
Zorgaanbieders kunnen een hoger tariefpercentage ontvangen dan 
het basistariefpercentage. Met maatwerkafspraken kunnen 
zorgaanbieders in aanmerking komen voor een vaste opslag van 
2%. 

3 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor 2.2 Hoe ziet de inkoopsystematiek 
voor 2021-2023 eruit?  

De beknopte plannen worden pas opgevraagd op 
het moment dat de situatie (volgens de 
zorgkantoren) weer is genormaliseerd. Vanaf dat 
moment hebben zorgaanbieders twee maanden 
de tijd om het plan in te dienen. De timing van het 
moment dat de situatie weer is genormaliseerd 
kan voor een zorgaanbieder ongelegen zijn. 
Bijvoorbeeld in de zomervakantie, net voor of net 
na het indienen van de plannen van  de 
kwaliteitsgelden of net afwijkend van de eigen 
planning- en controlcyclus. Zouden we daarom 
eerder informatie kunnen krijgen over de criteria 
waaraan het beknopt plan moet voldoen ten 
aanzien van de omvang, inhoud  om in 
aanmerking te komen voor de 2% tariefopslag? 

In het inkoopbeleid is aangegeven dat Zorgkantoren de plannen pas 
opvragen wanneer de situatie (volgens de zorgkantoren) weer is 
genormaliseerd. Na die aankondiging heeft elke zorgaanbieder twee 
maanden de tijd om het plan in te dienen. We gaan de komende 
periode in gesprek met brancheorganisaties over de datum voor 
aanlevering van de plannen. De datum van de aankondiging is op 
zijn vroegst op 1 september 2020 (en moment aanlevering twee 
maanden erna). We noemen nu deze datum voor aankondiging van 
1 september omdat dit de datum is waarop de generieke 
compensatiecomponent afloopt voor alle sectoren. Om in 
aanmerking te komen voor de 2% opslag, vragen we u een beknopt 
plan op te stellen. In het plan staan zoals vermeld in het inkoopbeleid 
de volgende punten: • Aan welke thema’s levert u in 2021 een 
bijdrage? Beschrijf de situatie en de omgeving • Wat wilt u hieraan 
doen? • Hoe gaat u dit doen? Welke acties zet u in aankomend jaar? 
En welke middelen gebruikt u hiervoor? • Wat zijn de resultaten die u 
in 2021 wilt opleveren? Hoe wordt het resultaat meetbaar gemaakt 
en met welke frequentie zijn er resultaten beschikbaar?  
We gaan graag met u ingesprek over het plan om samen tot een 
goede afpsraak te komen. 



4 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor 2.2 Hoe ziet de inkoopsystematiek 
voor 2021-2023 eruit?  

De beknopte plannen worden pas opgevraagd op 
het moment dat de situatie (volgens de 
zorgkantoren) weer is genormaliseerd. Vanaf dat 
moment hebben zorgaanbieders twee maanden 
de tijd om het plan in te dienen. De timing van het 
moment dat de situatie weer is genormaliseerd 
kan voor een zorgaanbieder ongelegen zijn. 
Bijvoorbeeld in de zomervakantie, net voor of net 
na het indienen van de plannen van  de 
kwaliteitsgelden of net afwijkend van de eigen 
planning- en controlcyclus. Zouden we daarom 
eerder informatie kunnen krijgen over de criteria 
waaraan het beknopt plan moet voldoen ten 
aanzien van de omvang, inhoud  om in 
aanmerking te komen voor de 2% tariefopslag?  

In het inkoopbeleid is aangegeven dat Zorgkantoren de plannen pas 
opvragen wanneer de situatie (volgens de zorgkantoren) weer is 
genormaliseerd. Na die aankondiging heeft elke zorgaanbieder twee 
maanden de tijd om het plan in te dienen. We gaan de komende 
periode in gesprek met brancheorganisaties over de datum voor 
aanlevering van de plannen. De datum van de aankondiging is op 
zijn vroegst op 1 september 2020 (en moment aanlevering twee 
maanden erna). We noemen nu deze datum voor aankondiging van 
1 september omdat dit de datum is waarop de generieke 
compensatiecomponent afloopt voor alle sectoren.  
 
Om in aanmerking te komen voor de 2% opslag, vragen we u een 
beknopt plan op te stellen. In het plan staan zoals vermeld in het 
inkoopbeleid de volgende punten: • Aan welke thema’s levert u in 
2021 een bijdrage? Beschrijf de situatie en de omgeving • Wat wilt u 
hieraan doen? • Hoe gaat u dit doen? Welke acties zet u in 
aankomend jaar? En welke middelen gebruikt u hiervoor? • Wat zijn 
de resultaten die u in 2021 wilt opleveren? Hoe wordt het resultaat 
meetbaar gemaakt en met welke frequentie zijn er resultaten 
beschikbaar?  
We gaan graag met u ingesprek over het plan om samen tot een 
goede afpsraak te komen.  . 

5 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor 3.2 Voor 2021 geldt een vast 
basistariefpercentage met een 
mogelijke opslag van maximaal 
2% voor alle sectoren 

U geeft 2 redenen voor verlaging van het 
basistariefpercentage met 2,75% ten opzichte van 
vorig jaar. Die redenen nemen niet weg dat van 
zorgaanbieders wordt verlangd dat zij dezelfde 
zorg leveren als vorig jaar, terwijl de kosten van 
zorgaanbieders toenemen. Kunt u toelichten 
waarom u desondanks vindt dat u met  het 
verlaagde basistariefpercentage een redelijke 
vergoeding biedt. 

De NZa bepaalt de maximumtarieven. Deze zijn landelijk 
vastgesteld. Wij vergoeden een percentage van dit maximum NZa-
tarief, hetgeen past binnen de tariefstructuur van NZa en de vrijheid 
die zorgkantoren op dit punt hebben. Als er een structurele 
verandering van kosten is, dan zal dat verdisconteerd zijn in de door 
de NZa vastgestelde maximum tarieven. Bij de vaststelling van het 
basistariefspercentage is onder meer gekeken naar de huidige 
afspraken op landelijk niveau en zijn analyses gemaakt van de 
financiële positie van zorgaanbieders om de mogelijke impact te 
kunnen inschatten. Dit hebben we meegenomen bij de afwegingen. 
Er zijn met aanbieders eerder al afspraken gemaakt ter hoogte van 
óf onder het basistarief. Deze aanbieders leveren met het 
afgesproken tarief zorg die voldoet aan de kwaliteitsstandaarden. 
Zorgaanbieders kunnen een hoger tariefpercentage ontvangen dan 
het basistariefpercentage. Met maatwerkafspraken kunnen 
zorgaanbieders in aanmerking komen voor een vaste opslag van 
2%. 



6 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor 3.2 Voor 2021 geldt een vast 
basistariefpercentage met een 
mogelijke opslag van maximaal 
2% voor alle sectoren 

Het inkoopkader langdurige zorg 2021 - 2023 van 
ZN is door de zorgkantoren gezamenlijk opgesteld 
en is in heel Nederland van toepassing voor de 
zorginkoop bij zorgaanbieders voor de Wet 
langdurige zorg (Wlz), behalve waar expliciet een 
uitzondering is gemaakt. Hoe verhoudt zich in dat 
verband de standaardopslag van 2% voor 2021 in 
het inkoopkader van ZN zich tot de maximale 
opslag van 2% die uw zorgkantoor in 2021 
hanteert? 

De opslag die zorgkantoor VGZ hanteert is dezelfde opslag als waar 
over gesproken wordt in het inkoopkader van ZN. 

7 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor 5.8 In de eerste zin wordt aangegeven dat een deel 
van de mensen geen passende zorg ontvingen. 
Deze zin is niet juist. Deze mensen kregen wel 
passende zorg, maar de indicatie paste niet meer 
bij de benodigde zorg. De specifieke behandeling 
met verblijf uit de indicatie werd niet geboden 
omdat die niet meer nodig was.Wilt u deze zin 
aanpassen? 

De tekst van het inkoopkader is correct. We passen de tekst niet 
aan. De geleverde zorg paste niet altijd bij de afgegeven indicatie. 
Dat staat los van de vraag of de geleverde zorg paste bij de actuele 
zorgbehoefte van de klant.  

8 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Corona Hoe voldoet het zorgkantoor aan het 
transparantiebeginsel als het bij de inschrijving 
niet te voorzien is wanneer de situatie rondom het 
coronavirus weer genormaliseerd zal zijn en 
daarmee niet duidelijk is wanneer een plan moet 
worden ingediend? 

In het inkoopbeleid is aangegeven dat Zorgkantoren de plannen pas 
opvragen wanneer de situatie (volgens de zorgkantoren) weer is 
genormaliseerd. Na die aankondiging heeft elke zorgaanbieder twee 
maanden de tijd om het plan in te dienen. We gaan de komende 
periode in gesprek met branches over de datum voor aanlevering 
van de plannen. De datum aankondiging is op zijn vroegst op 1 
september 2020 (en moment aanlevering twee maanden erna). We 
noemen nu deze datum voor aankondiging van 1 september omdat 
dit de datum is waarop de generieke compensatiecomponent afloopt 
voor alle sectoren.  

9 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Corona Waarom heeft het zorgkantoor er in het licht van 
de coronacrisis niet voor gekozen te wachten met 
het invoeren van een nieuwe inkoopsystematiek? 

Wij begrijpen dat de coronacrisis u voor een grote opgave stelt. Toch 
moeten we ook vooruit blijven kijken. We staan in de langdurige zorg 
voor grote uitdagingen. Ondanks deze roerige tijden, publiceren wij 
daarom het inkoopkader voor de langdurige zorg 2021-2023. Het 
huidige meerjarige inkoopkader loopt af per eind 2020. Het nieuwe 
meerjarige inkoopkader biedt duidelijkheid en continuïteit voor 
meerdere jaren. Zo geven we middels dit nieuwe meerjarenkader 
duidelijkheid over de thema's informereren klanten, voldoende 
beschikbare zorg, zorg dichtbij huis, Zinnige Zorg en innovatie en 
duurzaam betaalbare zorg. Tevens geeft het helderheid over het 
zorginkoopproces, hoe we omgaan met nieuwe zorgaanbieders en 
hoe we afspraken met zorgaanbieders monitoren. Ook is er nu een 
landelijk basistarief. In het licht van de coronacrisis zien we 2021 wel 
als een overgangsjaar.  Zo houden we rekening met de moeilijke 
omstandigheden waarin u in 2020 verkeert.   



10 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Corona U levert een beknopt plan aan hoe u gaat inzetten 
op de 5 thema's  Op blz 105 worden andere 
thema''s benoemd dan op blz 129.  Welke thema's 
bedoeld u nu precies?  Betreft het de thema's op 
blz 129? 

Voor uw vraag over de thema's waarover het beknopte plan moet 
gaan verwijzen wij u naar de opmerking vooraf van dit document. 

11 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Corona Waarom heeft u er in het licht van corona niet voor 
gekozen te wachten met het invoeren van een 
nieuwe inkoopsystematiek? 

Wij begrijpen dat de coronacrisis u voor een grote opgave stelt. Toch 
moeten we ook vooruit blijven kijken. We staan in de langdurige zorg 
voor grote uitdagingen. Ondanks deze roerige tijden, publiceren wij 
daarom het inkoopkader voor de langdurige zorg 2021-2023. Het 
huidige meerjarige inkoopkader loopt af per eind 2020. Het nieuwe 
meerjarige inkoopkader biedt duidelijkheid en continuïteit voor 
meerdere jaren. Zo geven we middels dit nieuwe meerjarenkader 
duidelijkheid over de thema's informereren klanten, voldoende 
beschikbare zorg, zorg dichtbij huis, Zinnige Zorg en innovatie en 
duurzaam betaalbare zorg. Tevens geeft het helderheid over het 
zorginkoopproces, hoe we omgaan met nieuwe zorgaanbieders en 
hoe we afspraken met zorgaanbieders monitoren. Ook is er nu een 
landelijk basistarief. In het licht van de coronacrisis zien we 2021 wel 
als een overgangsjaar.  Zo houden we rekening met de moeilijke 
omstandigheden waarin u in 2020 verkeert.   

12 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Corona Aan welke voorwaarden moet het beknopt plan, 
gekoppeld aan genoemde standaard opslag van 
2%, voldoen? Wat dient het beknopt plan minimaal 
te bevatten? Moeten in het plan alle thema's 
geadresseerd worden? Zie P.130 ‘welke thema’s’ 
en 132 ‘de 5 thema’s’. 

Om in aanmerking te komen voor de 2% opslag, vragen we u een 
beknopt plan op te stellen. In het plan staan zoals vermeld in het 
inkoopbeleid de volgende punten: • Aan welke thema’s levert u in 
2021 een bijdrage? Beschrijf de situatie en de omgeving • Wat wilt u 
hieraan doen? • Hoe gaat u dit doen? Welke acties zet u in 
aankomend jaar? En welke middelen gebruikt u hiervoor? • Wat zijn 
de resultaten die u in 2021 wilt opleveren? Hoe wordt het resultaat 
meetbaar gemaakt en met welke frequentie zijn er resultaten 
beschikbaar?  
We gaan graag met u ingesprek over het plan om samen tot een 
goede afpsraak te komen.  . 



13 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Met de invoering van de Wzd is de indirecte tijd 
per cliënt toegenomen, omdat zorgprofessionals in 
onderling overleg dit zorgplan moeten opstellen en 
evalueren als daarin onvrijwillige zorg is 
opgenomen. Hier staan (personele) kosten 
tegenover. Om de directe tijdsbesteding en 
daarmee kwaliteit van zorg op hetzelfde niveau te 
houden is extra personele inzet nodig. Dit betekent 
reeds een extra investering voor zorgaanbieders, 
dan wel, indien deze investering niet gedaan kan 
worden, dat er minder geld besteed kan worden 
aan de directe zorgverlening aan de cliënt, omdat 
de zorgaanbieder uitvoering moet geven aan de 
Wzd. Ook door de aanpassing van het basistarief 
naar 94% is er minder geld beschikbaar voor het 
verlenen van goede zorg. Wij verzoeken u dan ook 
het tariefpercentage aan te passen naar ten 
minste het huidige niveau.?  

Wij passen het percentage niet aan door invoering van de Wzd. De 
NZa stelt op basis van kostenonderzoeken maximum tarieven vast. 
Het NZa tarief voor een prestatie staat niet gelijk aan de kosten voor 
een prestatie. De NZa is aanvullend hierop op dit moment bezig met 
de vormgeving van de beleidsregels 2021 waarin taken die 
voortvloeien uit de Wzd in verwerkt worden. Als zorgkantoren geven 
wij invulling aan die gewijzigde wet- en regelgeving zodra die 
beschikbaar komt.  

14 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Zorgaanbieders die in aanmerking willen komen 
voor een maatwerkafspraak, worden gevraagd om 
een beknopt plan hiervoor in te dienen. Op welk 
niveau moeten wij deze plannen indienen? Is dit 
per zorgkantoor of per 
zorgkantoorregio/erkenning?   

U hoeft geen apart plan per regio op te stellen, als er maar wel in het 
plan is aangegeven wat de aandachtspunten per regio zijn.  U kunt 
hiervoor eventueel uw zorginkoper raadplegen.  

15 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Op welk niveau maakt het zorgkantoor 
maatwerkafspraken? Is dit per zorgkantoor of per 
zorgkantoorregio/erkenning?   

Het zorgkantoor maakt maatwerkafspraken op instellingsnvieau. 
Maatwerkafspraken kunnen een regio beslaan of subregio's. De 
maatwerkafspraken komen uiteindelijk tot stand in het inkoopgesprek 
tussen de zorgaanbieder en de zorginkoper.  

16 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Zorgaanbieders die in aanmerking willen komen 
voor een tariefopslag, moeten hiervoor een plan 
indienen. De beoordelingscriteria voor deze 
plannen zijn niet opgenomen in de 
inkoopdocumenten. Daardoor is de 
beoordelingssystematiek van de plannen niet 
transparant. Wij verzoeken u gemotiveerd toe te 
lichten hoe de plannen zullen worden beoordeeld.    

Om in aanmerking te komen voor de 2% opslag, vragen we u een 
beknopt plan op te stellen. In het plan staan zoals vermeld in het 
inkoopbeleid de volgende punten: • Aan welke thema’s levert u in 
2021 een bijdrage? Beschrijf de situatie en de omgeving • Wat wilt u 
hieraan doen? • Hoe gaat u dit doen? Welke acties zet u in 
aankomend jaar? En welke middelen gebruikt u hiervoor? • Wat zijn 
de resultaten die u in 2021 wilt opleveren? Hoe wordt het resultaat 
meetbaar gemaakt en met welke frequentie zijn er resultaten 
beschikbaar?  
We gaan graag met u ingesprek over het plan om samen tot een 
goede afpsraak te komen. 



17 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg U verlaagt het basistariefpercentage met 2,75% 
ten opzichte van vorig jaar. Toch verlangt u van 
zorgaanbieders dat zij dezelfde zorg leveren als 
vorig jaar, terwijl de kosten van zorgaanbieders 
stijgen. Kunt u toelichten waarom u desondanks 
vindt dat u met het verlaagde 
basistariefpercentage een redelijke vergoeding 
biedt? 

Het basistarief wordt verlaagd om differentiatie mogelijk te maken. 
Differentiatie stimuleert efficiëntie, kwaliteitsverbetering en innovatie. 
We vragen een specifieke inzet van zorgaanbieders, gericht op de 
grote opgave die we op ons af zien komen in de langdurige zorg. 
Hiervoor krijgen zorgaanbieders een opslag op het basistarief. We 
moeten ons allen inzetten om ook in de toekomst klanten die 
afhankelijk zijn van langdurige zorg van passende zorg te blijven 
voorzien. De zorg moet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. We 
verwachten dat u kijkt naar mogelijkheden om de zorg doelmatiger te 
organiseren, zodat de kwaliteit geborgd blijft.  

18 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Hoe verhoudt zich de aangekondigde differentiatie 
van de NHC/NIC tarieven vanaf 2022 zich tot de 
toenemende eisen die aan investeringen in de 
bouw worden gesteld in verband met onder meer 
duurzaamheid? 

In het landelijk inkoopkader komt de zin te vervallen waarin 
aangegeven staat dat zorgkantoren mogelijk met ingang van 2022 
gaan differentiëren op het NHC/NIC tarief. De NHC/NIC component 
is later dit jaar onderwerp van bespreking met de 
brancheorganisaties.  De vragen die over de differentiatie van de 
NHC/NIC component gaan, worden daarom nu niet beantwoord. 

19 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Wat is de termijn voor het indienen van het 
beknopte plan. Bij VGZ lijkt dit binnen de termijn 
van de zorginkoop te moeten zijn. Andere 
zorgkantoren geven aan dat er nog bericht volgt 
over datum indienen plan. Welk uitgangspunt 
hanteert VGZ hierin.  

In het inkoopbeleid is aangegeven dat Zorgkantoren de plannen pas 
opvragen wanneer de situatie (volgens de zorgkantoren) weer is 
genormaliseerd. Na die aankondiging heeft elke zorgaanbieder twee 
maanden de tijd om het plan in te dienen. We gaan de komende 
periode in gesprek met brancheorganisaties over de datum voor 
aanlevering van de plannen. De datum van de aankondiging is op 
zijn vroegst op 1 september 2020 (en moment aanlevering twee 
maanden erna). We noemen nu deze datum voor aankondiging van 
1 september omdat dit de datum is waarop de generieke 
compensatiecomponent afloopt voor alle sectoren.  



20 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Hoe is de relatie met de vernieuwde NZa 
kostprijzen te leggen?  Deze gaan immers uit van 
een 100% basis, daar wordt nu op voorhand 6% 
op gekort. 

De NZa bepaalt de maximumtarieven. Deze zijn landelijk 
vastgesteld. Wij vergoeden een percentage van dit maximum NZa-
tarief, hetgeen past binnen de tariefstructuur van NZa en de vrijheid 
die zorgkantoren op dit punt hebben. Als er een structurele 
verandering van kosten is, dan zal dat verdisconteerd zijn in de door 
de NZa vastgestelde maximum tarieven. Bij de vaststelling van het 
basistariefspercentage is onder meer gekeken naar de huidige 
afspraken op landelijk niveau en zijn analyses gemaakt van de 
financiële positie van zorgaanbieders om de mogelijke impact te 
kunnen inschatten. Dit hebben we meegenomen bij de 
afwegingen.Er zijn met aanbieders eerder al afspraken gemaakt ter 
hoogte van óf onder het basistarief. Deze aanbieders leveren met 
het afgesproken tarief zorg die voldoet aan de kwaliteitsstandaarden. 
Zorgaanbieders kunnen een hoger tariefpercentage ontvangen dan 
het basistariefpercentage. Met maatwerkafspraken kunnen 
zorgaanbieders in aanmerking komen voor een vaste opslag van 
2%. 

21 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Hoe is naar de klant uit te leggen dat tarieven voor 
dezelfde zorg in vergelijk december 2020 en 
januari 2021 plotsklaps met een procent dalen ? 

Met dit inkoopkader willen zorgkantoren een bijdrage leveren aan de 
uitdagingen in de langdurige zorg. Zorgaanbieders die zich 
inspannen om tot oplossingen te komen voor de vraagstukken die 
spelen, worden financieel beloond. Dit is vormgegeven door een 
basistarief, waarbij opslagen gehanteerd worden voor drie thema's: 
voldoende beschikbare goede zorg, zorg dichtbij huis, Zinnige Zorg 
en innovatie. De NZa publiceert maximum tarieven. Dit betekent dat 
zorgkantoren de mogelijkheid hebben om lagere tarieven af te 
spreken, zorgkantoren hebben die vrijheid overigens ook. En dat is 
ook nodig, om binnen de (door de NZa vastgestelde en daardoor 
begrensde) contracteerruimte zoveel mogelijk klanten die een 
beroep doen op de Wlz te kunnen helpen. In de Kamerbrief van 
VWS van 29 mei 2020 heeft de minister aangegeven het nieuwe 
Wlz-zorginkoopkader, inclusief het uniforme basistarief en een 
opslag passend te vinden bij de (door)ontwikkeling van het 
Zorgkantoor en de rol die het zorgkantoor binnen het stelsel heeft. 
De zorg moet blijven voldoen aan gestelde kwaliteitseisen. Als u een 
lager tariefpercentage ontvangt dan afgelopen jaren dan verwachten 
we dat u kijkt naar mogelijkheden om de zorg doelmatiger te 
organiseren, zodat de kwaliteit geborgd blijft.  



22 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Aanbieders worden binnen de 96% tariefsgrens 
geacht ook plannen voor innovatie etc.  te 
ontwikkelen, waarom wordt dit niet via aparte 
toeslagen toegekend? Daardoor kan het 
basistarief 96% worden en uit het resterende deel 
van landelijk 4% innovatie etc. gefinancierd 
worden. 

De NZa bepaalt de maximumtarieven. Deze zijn landelijk 
vastgesteld. Wij vergoeden een percentage van dit maximum NZa-
tarief, hetgeen past binnen de tariefstructuur van NZa en de vrijheid 
die zorgkantoren op dit punt hebben. Als er een structurele 
verandering van kosten is, dan zal dat verdisconteerd zijn in de door 
de NZa vastgestelde maximum tarieven. Bij de vaststelling van het 
basistariefspercentage is onder meer gekeken naar de huidige 
afspraken op landelijk niveau en zijn analyses gemaakt van de 
financiële positie van zorgaanbieders om de mogelijke impact te 
kunnen inschatten. Dit hebben we meegenomen bij de afwegingen. 
Er zijn met aanbieders eerder al afspraken gemaakt ter hoogte van 
óf onder het basistarief. Deze aanbieders leveren met het 
afgesproken tarief zorg die voldoet aan de kwaliteitsstandaarden. 
Zorgaanbieders kunnen een hoger tariefpercentage ontvangen dan 
het basistariefpercentage. Met maatwerkafspraken kunnen 
zorgaanbieders in aanmerking komen voor een vaste opslag van 2% 

23 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Waarom is er uberhaupt niet voor gekozen voor 
omgekeerde benadering. Iedereen het max.100% 
tarief, waarbij – onafhankelijke 
-  kwaliteitsbeoordeling tarief bepaalt ?   

De NZa bepaalt de maximumtarieven. Deze zijn landelijk 
vastgesteld. Wij vergoeden een percentage van dit maximum NZa-
tarief, hetgeen past binnen de tariefstructuur van NZa en de vrijheid 
die zorgkantoren op dit punt hebben. Als er een structurele 
verandering van kosten is, dan zal dat verdisconteerd zijn in de door 
de NZa vastgestelde maximum tarieven. Bij de vaststelling van het 
basistariefspercentage is onder meer gekeken naar de huidige 
afspraken op landelijk niveau en zijn analyses gemaakt van de 
financiële positie van zorgaanbieders om de mogelijke impact te 
kunnen inschatten. Dit hebben we meegenomen bij de afwegingen. 
Er zijn met aanbieders eerder al afspraken gemaakt ter hoogte van 
óf onder het basistarief. Deze aanbieders leveren met het 
afgesproken tarief zorg die voldoet aan de kwaliteitsstandaarden. 
Zorgaanbieders kunnen een hoger tariefpercentage ontvangen dan 
het basistariefpercentage. Met maatwerkafspraken kunnen 
zorgaanbieders in aanmerking komen voor een vaste opslag van 
2%. 



24 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Waarom worden niet alle eerder gemaakte 
afspraken gecontinueerd? Nu worden 
specialistische instelingen die in de loop de jaren 
afspraken op maat hebben gemaakt voor tarieven 
hoger dan de 94% direct benadeeld? Wat is daarin 
de zienswijze van het zorgkantoor?  

De NZa bepaalt de maximumtarieven. Deze zijn landelijk 
vastgesteld. Wij vergoeden een percentage van dit maximum NZa-
tarief, hetgeen past binnen de tariefstructuur van NZa en de vrijheid 
die zorgkantoren op dit punt hebben. Als er een structurele 
verandering van kosten is, dan zal dat verdisconteerd zijn in de door 
de NZa vastgestelde maximum tarieven. Bij de vaststelling van het 
basistariefspercentage is onder meer gekeken naar de huidige 
afspraken op landelijk niveau en zijn analyses gemaakt van de 
financiële positie van zorgaanbieders om de mogelijke impact te 
kunnen inschatten. Dit hebben we meegenomen bij de afwegingen. 
Er zijn met aanbieders eerder al afspraken gemaakt ter hoogte van 
óf onder het basistarief. Deze aanbieders leveren met het 
afgesproken tarief zorg die voldoet aan de kwaliteitsstandaarden. 
Zorgaanbieders kunnen een hoger tariefpercentage ontvangen dan 
het basistariefpercentage. Met maatwerkafspraken kunnen 
zorgaanbieders in aanmerking komen voor een vaste opslag van 
2%. 

25 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Hoe verhoudt zicht de aangekondigde 
differentiatie van de NHC/NIC tarieven vanaf 2022 
zich met de toenemende eisen die aan 
investeringen in de bouw worden gesteld in 
verband met onder meer duurzaamheid? En hoe 
verhoudt dit zich tot het feit dat de kosten van 
afschrijvingen en rente meerjarig vastliggen 
waarbij de onderliggende businesscases 
gebaseerd zijn op 100%? 

In het landelijk inkoopkader komt de zin te vervallen waarin 
aangegeven staat dat zorgkantoren mogelijk met ingang van 2022 
gaan differentiëren op het NHC/NIC tarief. De NHC/NIC component 
is later dit jaar onderwerp van bespreking met de 
brancheorganisaties.  De vragen die over de differentiatie van de 
NHC/NIC component gaan, worden daarom nu niet beantwoord. 

26 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Bij punt 4 van dit artikel: wat wordt hiermee 
bedoeld? Wordt dan het percentage van het 
maximum tarief aangepast, of vervalt dan de 
mogelijkheid om de opslag van 2% te krijgen? 

Wij vermoeden dat u doelt op de passage dat wij van plan zijn om 
per 2022 per zorgaanbieder een differentiatie in het tarief toe te 
passen. Hiermee wordt bedoeld dat de te behalen opslag dan niet 
automatisch voor iedereen die een plan indient 2% bedraagt, maar 
dat dit bedrag kan verschillen per zorgaanbieder afhankelijk van 
diens inzet op de kernelementen. Met de brancheorganisaties 
bespreken we de invulling voor 2022-2023. 

27 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Op pagina 130 wordt beschreven hoe aanbieders 
in aanmerking komen voor de standaard opslag 
van 2%. Dient er bij het standaardplan ook een 
begroting t.a.v. de uitvoering van het plan te 
worden ingediend?  

In het beknopte plan vragen wij u uit te werken welke middelen u wil 
inzetten om acties te realiseren op tenminste één van de drie 
thema's. Wij laten het aan u over hoe concreet u financiële middelen 
in het plan uitwerkt en in het zorginkoopgesprek wenst te bespreken. 

28 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Mag de 2% standaard opslag enkel gebruikt 
worden voor de uitvoering van het plan of mag de 
opslag ook ingezet worden voor de reguliere zorg?  

Om in aanmerking te kunnen komen voor de 2% opslag, vragen wij u 
een beknopt plan in te dienen. U heeft een inspanningsverplichting 
om uitvoering te geven aan het plan. In het inkoopgesprek 
bespreken wij met u hoe u de financiële middelen wil inzetten.  



29 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Op pagina 130 wordt beschreven op welke 
manieren het plan voor de standaard opslag met 
het VGZ Zorgkantoor gedeeld kan worden. Geldt 
hier een nader te bepalen datum voor uiterlijke 
indiening van het plan, conform beschrijving in het 
landelijk inkoopkader?  

In het inkoopbeleid is aangegeven dat Zorgkantoren de plannen pas 
opvragen wanneer de situatie (volgens de zorgkantoren) weer is 
genormaliseerd. Na die aankondiging heeft elke zorgaanbieder twee 
maanden de tijd om het plan in te dienen. We gaan de komende 
periode in gesprek met brancheorganisaties over de datum voor 
aanlevering van de plannen. De datum van de aankondiging is op 
zijn vroegst op 1 september 2020 (en moment aanlevering twee 
maanden erna). We noemen nu deze datum voor aankondiging van 
1 september omdat dit de datum is waarop de generieke 
compensatiecomponent afloopt voor alle sectoren.  

30 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Op welke manier dienen aanbieders (financiële) 
verantwoording af te leggen over de uitvoering van 
het plan voor de standaard opslag?  

In het plan vragen wij u uit te werken hoe u de resultaten die u wil 
behalen meetbaar maakt en in welke frequentie u dit doet. Dit maakt 
onderdeel uit van het inkoopgesprek tussen het zorgkantoor en 
zorgaanbieder.  

31 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg In 2020 zijn de tarieven herijkt op basis van het 
NZa kostprijsonderzoek. Wat is de grondslag voor 
een verdere korting t.o.v. NZa tarieven met 6%. 
Korting dus van 6%  t.o.v. de gemiddelde (!) 
tarieven conform uitkomsten van het 
kostprijsonderoek. Wat zijn voor jullie concrete 
indicaties dat aanbieders ook met 6% lagere 
tarieven voldoende kwalitatieve zorg kunnen 
leveren? 

De NZa bepaalt de maximumtarieven. Deze zijn landelijk 
vastgesteld. Wij vergoeden een percentage van dit maximum NZa-
tarief, hetgeen past binnen de tariefstructuur van NZa en de vrijheid 
die zorgkantoren op dit punt hebben. Als er een structurele 
verandering van kosten is, dan zal dat verdisconteerd zijn in de door 
de NZa vastgestelde maximum tarieven. Bij de vaststelling van het 
basistariefspercentage is onder meer gekeken naar de huidige 
afspraken op landelijk niveau en zijn analyses gemaakt van de 
financiële positie van zorgaanbieders om de mogelijke impact te 
kunnen inschatten. Dit hebben we meegenomen bij de 
afwegingen.Er zijn met aanbieders eerder al afspraken gemaakt ter 
hoogte van óf onder het basistarief. Deze aanbieders leveren met 
het afgesproken tarief zorg die voldoet aan de kwaliteitsstandaarden. 
Zorgaanbieders kunnen een hoger tariefpercentage ontvangen dan 
het basistariefpercentage. Met maatwerkafspraken kunnen 
zorgaanbieders in aanmerking komen voor een vaste opslag van 
2%. 

32 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Pagina 130.Aanbieder komt in aanmerking voor 
opslag van 2% indien de aanbieder inschrijft op 
een van de genoemde thema's. In de online 
informatiebijeenkomst werd duidelijk aangegeven 
dat er geen inhoudelijke eisen waren t.a.v. het 
plan. In het document (blz. 130) worden wel 
inhoudelijke eisen benoemd. Dit lijkt niet met 
elkaar overeen te komen? Klopt deze 
interpretatie? Zijn er inhoudelijke eisen t.a.v. het 
plan. Ja of nee? 

Wij vragen u in het plan in ieder geval de volgende punten uit te 
werken: • Aan welke thema’s levert u in 2021 een bijdrage? Beschrijf 
de situatie en de omgeving • Wat wilt u hieraan doen? • Hoe gaat u 
dit doen? Welke acties zet u in aankomend jaar? En welke middelen 
gebruikt u hiervoor? • Wat zijn de resultaten die u in 2021 wilt 
opleveren? Hoe wordt het resultaat meetbaar gemaakt en met welke 
frequentie zijn er resultaten beschikbaar?  U bent vrij in het 
inhoudelijk invullen van het plan. 



33 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Waarom meent het Zorgkantoor dat een 
tariefafslag van 4% of 6% voor de komende drie 
jaar gerechtvaardigd is wanneer de NZA tarieven 
de kostprijzen representeren? Kan het zorgkantoor 
onderbouwen waarom zij vindt dat instellingen een 
vergoeding moeten krijgen die beneden het niveau 
van de kostprijs ligt? 

De NZa bepaalt de maximumtarieven. Deze zijn landelijk 
vastgesteld. Wij vergoeden een percentage van dit maximum NZa-
tarief, hetgeen past binnen de tariefstructuur van NZa en de vrijheid 
die zorgkantoren op dit punt hebben. Als er een structurele 
verandering van kosten is, dan zal dat verdisconteerd zijn in de door 
de NZa vastgestelde maximum tarieven. Bij de vaststelling van het 
basistariefspercentage is onder meer gekeken naar de huidige 
afspraken op landelijk niveau en zijn analyses gemaakt van de 
financiële positie van zorgaanbieders om de mogelijke impact te 
kunnen inschatten. Dit hebben we meegenomen bij de afwegingen. 
Er zijn met aanbieders eerder al afspraken gemaakt ter hoogte van 
óf onder het basistarief. Deze aanbieders leveren met het 
afgesproken tarief zorg die voldoet aan de kwaliteitsstandaarden. 
Zorgaanbieders kunnen een hoger tariefpercentage ontvangen dan 
het basistariefpercentage. Met maatwerkafspraken kunnen 
zorgaanbieders in aanmerking komen voor een vaste opslag van 
2%. 

34 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg De maximale NZa tarieven zijn 100%. In welke 
omstandigheden kent het Zorgkantoor de 
maximum tarieven toe in de contractering, buiten 
de effecten van Corona om?  

Uw vraag impliceert dat de zorgkantoren per klant vanuit het 
financieel kader een vergoeding ontvangen van 100% van het NZa 
tarief. Dit is niet geval. We hebben de verantwoordelijkheid om zorg 
voor Wlz-klanten in te kopen en dit binnen het budgettair kader te 
doen. We hebben hierbij ook zorgplicht richting onze klanten. Net als 
andere jaren vergoeden wij niet 100% van het maximumtarief. 
Hierdoor kunnen we meer klanten van zorg voorzien en voorkomen 
we wachtlijsten binnen de financiële kaders die door VWS gesteld 
worden. De zorgkantoren stellen de beschikbare middelen (het 
budgettair kader) volledig ter beschikking aan de zorg voor Wlz-
klanten. Er blijft geen ruimte over. 

35 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg De maximale NZa tarieven zijn 100%. Waarom is 
VGZ niet bereid om ten minste 100% van het Nza 
tarief te vergoeden? 

Uw vraag impliceert dat de zorgkantoren per klant vanuit het 
financieel kader een vergoeding ontvangen van 100% van het NZa 
tarief. Dit is niet geval. We hebben de verantwoordelijkheid om zorg 
voor Wlz-klanten in te kopen en dit binnen het budgettair kader te 
doen. We hebben hierbij ook zorgplicht richting onze klanten. Net als 
andere jaren vergoeden wij niet 100% van het maximumtarief. 
Hierdoor kunnen we meer klanten van zorg voorzien en voorkomen 
we wachtlijsten binnen de financiële kaders die door VWS gesteld 
worden. De zorgkantoren stellen de beschikbare middelen (het 
budgettair kader) volledig ter beschikking aan de zorg voor Wlz-
klanten. Er blijft geen ruimte over. 

36 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Vanaf 2022 gaat een variabele tariefsopslag 
gelden: welke bandbreedte gaat gehanteerd 
worden voor deze variable tariefsopslag? Is dit net 
als in 2021 maximaal 2%?  

De hoogte  van de variabele opslag op basis van een 
resultaatafspraak zullen wij bekend maken in ons inkoopbeleid 
2022/2023 dat we eind mei 2021 publiceren. Met de branches 
bespreken we de invulling voor 2022-2023. 



37 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg GGZ Nederland heeft samen met het ministerie 
van VWS, zorgverzekeraars, de Nederlandse 
Zorgautoriteit en de Inspectie voor de 
gezondheidszorg maatregelen afgesproken om de 
regeldruk op korte termijn echt te verminderen. 
Hoe verhoudt deze doelstelling zich tot het 
opleveren van aanvullende plannen die vervolgens 
moeten worden gemonitord en waar 
verantwoording over moet worden afgelegd?  

We begrijpen dat de maatwerkafspraken extra inspanning van u 
vragen. Voor 2021 houden we de administratieve lasten zeer beperkt 
door het vragen van beknopte plannen. Voor 2022/2023 zullen we 
opnieuw een zorgvuldige afweging maken en onnodige 
administratieve lasten zoveel mogelijk beperken. 



38 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg We hebben enkele vragen die we aan ZN stellen 
hier over, maar ook aan VGZ willen stellen. Zoals 
de volgende vraag: De NZa heeft in 2018 
kostprijsonderzoek gedaan naar de kosten in de 
Wlz (GGZ doelgroep). Vanuit dit 
kostprijsonderzoek zijn de 100% tarieven opnieuw 
vastgesteld. Hieruit volgt dat dit de tarieven die 
nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan de 
kwaliteitsuitgangspunten voor de GGZ. Het 
kwaliteitskader voor de GGZ zal daarnaast 
aanvullende kwaliteitsdoelstellingen bevatten die 
maken dat ook dit 100% tarief niet toereikend is. 
GGz Breburg kan dan ook niet anders dan 
constateren dat het geboden 94% NZa tarief niet 
toereikend is. Bent u bereid de basistarieven voor 
de GGz op te hogen naar 100% van het NZa 
tarief?  

Met dit inkoopkader willen zorgkantoren een bijdrage leveren aan de 
uitdagingen in de langdurige zorg. Zorgaanbieders die zich 
inspannen om tot oplossingen te komen voor de vraagstukken die 
spelen, worden financieel beloond. Dit is vormgegeven door een 
basistarief, waarbij opslagen gehanteerd worden voor drie thema's: 
voldoende beschikbare goede zorg, zorg dichtbij huis, Zinnige Zorg 
en innovatie. De NZa publiceert maximum tarieven. Dit betekent dat 
zorgkantoren de mogelijkheid hebben om lagere tarieven af te 
spreken, zorgkantoren hebben die vrijheid overigens ook.  En dat is 
ook nodig, om binnen de (door de NZa vastgestelde en daardoor 
begrensde) contracteerruimte zoveel mogelijk klanten die een 
beroep doen op Wlz-zorg te kunnen helpen. In de Kamerbrief van 
VWS van 29 mei 2020 heeft de minister aangegeven het nieuwe 
Wlz-zorginkoopkader, inclusief het uniforme basistarief en een 
opslag, passend te vinden bij de (door)ontwikkeling van de rol die 
het zorgkantoor binnen het zorgstelsel heeft. De zorg moet blijven 
voldoen aan gestelde kwaliteitseisen. Als u een lager 
tariefpercentage ontvangt dan afgelopen jaren dan verwachten we 
dat u kijkt naar mogelijkheden om de zorg doelmatiger te 
organiseren, zodat de kwaliteit geborgd blijft.  
De NZa bepaalt de maximumtarieven. Deze zijn landelijk 
vastgesteld. Wij vergoeden een percentage van dit maximum NZa-
tarief, hetgeen past binnen de tariefstructuur van NZa en de vrijheid 
die zorgkantoren op dit punt hebben. Als er een structurele 
verandering van kosten is, dan zal dat verdisconteerd zijn in de door 
de NZa vastgestelde maximum tarieven. Bij de vaststelling van het 
basistariefspercentage is onder meer gekeken naar de huidige 
afspraken op landelijk niveau en zijn analyses gemaakt van de 
financiële positie van zorgaanbieders om de mogelijke impact te 
kunnen inschatten. Dit hebben we meegenomen bij de afwegingen. 
Er zijn met aanbieders eerder al afspraken gemaakt ter hoogte van 
óf onder het basistarief. Deze aanbieders leveren met het 
afgesproken tarief zorg die voldoet aan de kwaliteitsstandaarden. 
Zorgaanbieders kunnen een hoger tariefpercentage ontvangen dan 
het basistariefpercentage. Met maatwerkafspraken kunnen 
zorgaanbieders in aanmerking komen voor een vaste opslag van 
2%. 



39 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg De volgende vraag hebben we ook aan ZN 
gesteld: Het verbaast ons dat wordt aangegeven 
dat als aanbieders een historisch lager tarief (dan 
96%) hebben afgesproken, dit gehandhaafd blijft 
terwijl deze lijn niet wordt gevolgd bij een 
historisch hoger tarief. Bent u het me ons eens dat 
het in de lijn ligt om, indien historisch een hoger 
tarief was afgesproken, dit ook minimaal te 
handhaven?   

Nee, hier zijn wij het niet mee eens. Het uitgangspunt van het 
inkoopkader is dat alle zorgkantoren hetzelfde basistarief hanteren 
met de mogelijkheid van een opslag van 2%. Een uitzondering 
hierop zijn afspraken waar nu lagere tarieven zijn afgesproken. Dit 
omdat het verhogen van deze afspraken tot gevolg zou hebben dat 
in deze regio minder klanten Wlz zorg kunnen ontvangen en extra 
wachtlijsten ontstaan. Deze situatie voorkomen we hiermee. 

40 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg In de afgelopen jaren hebben we bij inkooprondes 
en afspraken met de zorgkantoren aangegeven 
dat het tarief voor de GGz niet voldoet. We zien 
een complexer wordende cliëntengroep, die 
steeds meer zorg vraagt. Dit wordt ook 
geillustreerd door de toenemende vraag om 
meerzorg. Door het nog verder uitkleden van het 
basistarief verwachten wij dat de vraag om 
meerzorg nog meer zal groeien en dat escalaties 
in de Wlz toe zullen nemen. Hebben de 
zorgkantoren voldoende zicht op de cliënt in de 
GGZ W en de complexiteit van de zorgvraag?  

Juist met deze inkoopsystematiek, met gebruik van opslagen, willen 
wij stimuleren dat aanbieders zich, onder meer, inzetten voor het 
kernelement passende zorg. Dit is nodig om de beweging die er is te 
versnellen, zodat we met elkaar ook in de toekomst klanten die 
afhankelijk zijn van langdurige zorg van passende zorg kunnen 
blijven voorzien. De zorgkantoren zijn veelvuldig in dialoog met de 
zorgaanbieders en andere stakeholders. Wij blijven de doelgroep 
binnen de GGZ monitoren, zodat we voldoende zicht hebben op de 
cliënt in de GGZ W en de complexiteit van de zorgvraag. 

41 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Hoe voldoet het zorgkantoor aan het 
transparantiebeginsel als het bij de inschrijving 
niet te voorzien is wanneer de situatie rondom het 
coronavirus weer genormaliseerd zal zijn en 
daarmee niet duidelijk is wanneer een plan moet 
worden ingediend? 

In het inkoopbeleid is aangegeven dat Zorgkantoren de plannen pas 
opvragen wanneer de situatie (volgens de zorgkantoren) weer is 
genormaliseerd. Na die aankondiging heeft elke zorgaanbieder twee 
maanden de tijd om het plan in te dienen. We gaan de komende 
periode in gesprek met brancheorganisaties over de datum voor 
aanlevering van de plannen. De datum van de aankondiging is op 
zijn vroegst op 1 september 2020 (en moment aanlevering twee 
maanden erna). We noemen nu deze datum voor aankondiging van 
1 september omdat dit de datum is waarop de generieke 
compensatiecomponent afloopt voor alle sectoren.   



42 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg U stelt dat het plan bij de Vecozo inschrijving, na 
bespreking inkoper, moet worden toegevoegd.  
Hiermee wijkt u nadrukkelijk af van het landelijk 
kader.  Wat is hier van de reden?  Kan plan ook 
later worden ingediend. 

U kunt de beknopte plannen met ons delen door ze met u inkoper te 
bespreken tijdens het inkoopgesprek of het plan in te dienen bij uw 
VECOZO-inschrijving. Mochten deze opties niet mogelijk zijn, dan 
mag u het plan mailen naar uw inkoper. 
In het inkoopbeleid is aangegeven dat Zorgkantoren de plannen pas 
opvragen wanneer de situatie (volgens de zorgkantoren) weer is 
genormaliseerd. Na die aankondiging heeft elke zorgaanbieder twee 
maanden de tijd om het plan in te dienen. We gaan de komende 
periode in gesprek met branches over de datum voor aanlevering 
van de plannen. De datum aankondiging is op zijn vroegst op 1 
september 2020 (en moment aanlevering twee maanden erna). We 
noemen nu deze datum voor aankondiging van 1 september omdat 
dit de datum is waarop de generieke compensatiecomponent afloopt 
voor alle sectoren. Daarmee sluiten we aan bij de landelijke 
uitgangspunten met betrekking tot normalisering van de situatie in 
relatie tot het coronavirus.  

43 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Wat is de grondslag en de inhoudelijke motivatie 
om aanbieders met een lager tarief in 2020 per 
2021 weer aan dit (historische) tariefpercentage te 
houden? De argumentatie ontbreekt waarom deze 
groep uitgezonderd wordt van de landelijke 
beleidslijn 2021 tot een uniform tarief voor alle 
aanbieders (zelfs nieuwe), sectoren en 
leveringsvormen?  

Het uitgangspunt van het inkoopkader is dat alle zorgkantoren 
hetzelfde basistarief hanteren met de mogelijkheid van een opslag 
van 2%. Een uitzondering hierop zijn afspraken waar nu lagere 
tarieven zijn afgesproken. Dit omdat het verhogen van deze 
afspraken tot gevolg zou hebben dat in deze regio minder klanten 
Wlz zorg kunnen ontvangen en extra wachtlijsten ontstaan. Deze 
situatie voorkomen we hiermee. 



44 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Komen aanbieders met een (historisch) lager tarief 
dan het basistariefpercentage wat gesteld is voor 
2020, wanneer zij een plan indienen op de 
geformuleerde kernelementen, per 2021 ook in 
aanmerking voor de 2% opslag? Zo niet, wat is de 
reden om de bijdrage van deze aanbieders  op de 
geformuleerde kernelementen niet te 
stimuleren/belonen? 

Het VGZ zorgkantoor hanteert in 2021 een basistariefpercentage 
van 94%. U kunt bij indiening van een beknopt plan in aanmerking 
komen voor een standaard opslag van 2% (dus het maximum 
tariefpercentage van 96%), tenzij u aangeeft de zorg te kunnen 
leveren voor een lager tarief of wanneer historisch een lager tarief is 
afgesproken. 
 
Hebben wij met u historisch een lager tariefpercentage afgesproken? 
Dan is het volgende van toepassing:  
- Hebben wij historisch met een zorgaanbieder een lager 
tariefpercentage dan 94% afgesproken, bijvoorbeeld 93,5%, dan 
ontvangt deze zorgaanbieder hetzelfde tarief voor 2021. Deze 
zorgaanbieder maakt in 2021 geen aanspraak op een opslag van 
2%.  
- Hebben wij historisch met u een lager tariefpercentage dan 96% 
afgesproken, tussen 94% en 96%,  bijvoorbeeld 95%? In dat geval 
kan de zorgaanbieder maximaal 95% ontvangen in 2021. De 
zorgaanbieder komt in aanmerking voor het basistariefpercentage 
van 94% en kan bij indiening van een beknopt plan in aanmerking 
komen voor een opslag van maximaal 1% (94% basistarief + 1% 
opslag).  
 
Als een zorgaanbieder de zorg kan leveren voor een lager tarief dan 
96% in 2020, dan verwachten wij dat de zorgaanbieder dit ook kan in 
2021: daarom continueren we de afspraak met het lagere 
tariefpercentage. 

45 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Het is wenselijk een format of voorbeeld 
beschikbaar te stellen voor het plan wat ingediend 
moet worden, dat geeft duidelijkheid over de 
gevraagde informatie.  

Om in aanmerking te komen voor de 2% opslag, vragen we u een 
beknopt plan op te stellen. In het plan staan zoals vermeld in het 
inkoopbeleid de volgende punten: • Aan welke thema’s levert u in 
2021 een bijdrage? Beschrijf de situatie en de omgeving • Wat wilt u 
hieraan doen? • Hoe gaat u dit doen? Welke acties zet u in 
aankomend jaar? En welke middelen gebruikt u hiervoor? • Wat zijn 
de resultaten die u in 2021 wilt opleveren? Hoe wordt het resultaat 
meetbaar gemaakt en met welke frequentie zijn er resultaten 
beschikbaar?  
We gaan graag met u ingesprek over het plan om samen tot een 
goede afpsraak te komen.  



46 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Graag zouden wij ook een doorkijkje krijgen over 
hoe met de in te dienen plannen op de 
kernelementen 2021 wordt omgegaan. Hoe wordt 
beoordeeld of de plannen voldoende zijn om voor 
2% opslag in aanmerking tot komen, hoe wordt 
gemonitord en beoordeeld? Aanvullend is het 
wenselijk om toe te lichten wat de betekenis van 
'niet vrijblijvend' is in relatie tot de in te dienen 
plannen. 

Om in aanmerking te komen voor de 2% opslag, vragen we u een 
beknopt plan op te stellen. In het plan staan zoals vermeld in het 
inkoopbeleid de volgende punten: • Aan welke thema’s levert u in 
2021 een bijdrage? Beschrijf de situatie en de omgeving • Wat wilt u 
hieraan doen? • Hoe gaat u dit doen? Welke acties zet u in 
aankomend jaar? En welke middelen gebruikt u hiervoor? • Wat zijn 
de resultaten die u in 2021 wilt opleveren? Hoe wordt het resultaat 
meetbaar gemaakt en met welke frequentie zijn er resultaten 
beschikbaar?  
We gaan graag met u ingesprek over het plan om samen tot een 
goede afpsraak te komen. De betekenis van 'niet vrijblijvend' is dat 
er naast het indienen van het beknopte plan ook een 
inspanningsverplichting geld voor de zorgaanbieder. 

47 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Wat zijn bestaande maatwerkafspraken waarover 
door VGZ gesproken werd in de presentatie voor 
de GZ? 

Bestaande maatwerkafspraken zijn afspraken die wij per 
zorgaanbieder hebben afgesproken in 2020. Deze kunnen 
verschillen per zorgaanbieder. 

48 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Waarom sluit VGZ Duurzaamheid en 
Bedrijfsvoering uit als kernelementen voor 2021  
voor haar zorgaanbieders/zorgkantoorregio's? 

Op landelijk niveau zijn 4 vier kernelementen vastgesteld, het 
zorgkantoor heeft hierbij de keuze welke kernelementen toe te 
passen en waar dus een opslag op behaald kan worden. VGZ 
zorgkantoren heeft hierbij de keuze gemaakt om voor twee 
kernelementen een opslag toe te passen, namelijk Passende zorg 
en Innovatie. Deze kernelementen zijn uitgewerkt in 3 thema's 
(voldoende beschikbare goede zorg, zorg dichtbij huis, Zinnige Zorg 
& innovatie). Vervolgens kan u in aanmerking komen voor een 
opslag als u een beknopt plan aanlevert op 1 (of meer) van deze 3 
thema's. 
Zoals u aangeeft hanteren wij 5 thema's in het VGZ inkoopbeleid. 
VGZ wil hiermee zorgaanbieders stimuleren een visie te vormen op 
deze thema's en hierop resultaten te boeken. Deze thema's zijn 
daarom een belangrijk onderdeel van het inkoopgesprek.  

49 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Wat is het doel of de toegevoegde waarde, anders 
dan een bezuiniging, van de mogelijkheid voor 
meerjarenafspraken met een dalend tarief? Wat is 
het belang van de zorgaanbieder om voor een 
dergelijke afspraak te gaan? 

Er is geen sprake van een bezuiniging. Het basistarief wordt 
verlaagd om differentiatie mogelijk te maken. Differentiatie stimuleert 
efficiëntie, kwaliteitsverbetering en innovatie. We vragen een 
specifieke inzet van zorgaanbieders, gericht op de grote opgave die 
we op ons af zien komen in de langdurige zorg. Hiervoor krijgen 
zorgaanbieders een opslag op het basistarief. We moeten ons allen 
inzetten om ook in de toekomst klanten die afhankelijk zijn van 
langdurige zorg van passende zorg te blijven voorzien. De zorg moet 
voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. We verwachten dat u kijkt 
naar mogelijkheden om de zorg doelmatiger te organiseren, zodat de 
kwaliteit geborgd blijft. 



50 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Het indienen van het plan om in aanmerking te 
komen voor de standaard opslag dient tijdens het 
inkoopgesprek of de inschrijving plaats te vinden. 
Uitstel is alleen op individuele basis mogelijk. 
Waarom is in afwijking van het inkoopkader van 
ZN niet de termijn voor het indienen van de 
plannen op een nader te bepalen moment 
minimaal 2 maanden nadat de situatie door corona 
weer is genormaliseerd? 

In het inkoopbeleid is aangegeven dat Zorgkantoren de plannen pas 
opvragen wanneer de situatie (volgens de zorgkantoren) weer is 
genormaliseerd. Na die aankondiging heeft elke zorgaanbieder twee 
maanden de tijd om het plan in te dienen. We gaan de komende 
periode in gesprek met branches over de datum voor aanlevering 
van de plannen. De datum aankondiging is op zijn vroegst op 1 
september 2020 (en moment aanlevering twee maanden erna). We 
noemen nu deze datum voor aankondiging van 1 september omdat 
dit de datum is waarop de generieke compensatiecomponent afloopt 
voor alle sectoren. Daarmee sluiten we aan bij de landelijke 
uitgangspunten met betrekking tot normalisering van de situatie in 
relatie tot het coronavirus.  

51 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Het Zorgkantoor wijst erop dat de afspraak over de 
tariefopslag geldt voor 2021. Betekent dit dat voor 
de opvolgende jaren weer teruggevallen wordt op 
het basistarief van 94%, ook al lopen de 
(investerings/uitvoerings) kosten nog door van de 
ingediende plannen?  

De tariefopslag is inderdaad alleen van toepassing op het jaar 2021. 
De tarieven voor de jaren 2022 en 2023 wordt dit jaar nog besproken 
met de brancheorganisaties. 

52 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Het Zorgkantoor geeft aan dat vanaf 2022 nieuwe 
inkoopdocumenten zullen worden vastgesteld 
waarbij gewerkt zal gaan worden met 
gedifferentieerde opslagen om met het 
inkoopbeleid goed te kunnen aansluiten bij de 
regionale uitdagingen (pag. 129). Betekent dit dat 
het Zorgkantoor voor de nadere invulling van de 
regionale ambities voor 2022 en 2023 opnieuw 
een inkoopprocedure start waarbij zorgaanbieders 
hun plannen kunnen indienen en een nader te 
bepalen opslag kunnen verdienen? Zo ja, hoe 
verhoudt zich dit tot het feit dat er sprake is van 
een overeenkomst voor de duur van drie jaar, 
waar de onderhavige inkoopprocedure op gericht 
is, terwijl voor in ieder geval twee jaren de 
financiële voorwaarden nog volledig open worden 
gelaten? Wordt er voor 2022 en 2023 
vastgehouden aan een basistarief van 94% of kan 
dit ook nog wijzigen? Indien voor 2022 en 2023 
een lager basistarief wordt aangeboden, mogen 
wij dan de overeenkomst beëindigen zonder 
schadeplichtig te worden? 

Zorgkantoren werken al een aantal jaar met een meerjarig 
inkoopkader en meerjarige overeenkomsten, waarbij jaarlijks 
afspraken gemaakt worden over tarief en volume. Aangezien de 
contracteerruimte jaarlijks wordt vastgesteld is het niet mogelijk tarief 
en volume afspraken voor meerdere jaren te maken. Een meerjarige 
overeenkomst creëert rust en duidelijkheid. Hiermee geven we blijk 
van vertrouwen in een langdurige samenwerking en beperken we 
voor alle partijen de administratieve lasten. Aangezien 2021 als 
overgangsjaar is aangemerkt, zullen we voor de exacte invulling van 
het inkoopkader t.a.v. 2022 en 2023 nog in gesprek gaan met 
branches. De hoogte  van de variabele opslag op basis van een 
resultaatafspraak zullen wij bekend maken in ons inkoopbeleid 
2022/2023 dat we eind mei 2021 publiceren.  



53 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Wat is de basis voor een basistariefpercentage? 
Hoe is de hoogte hiervan berekend en op basis 
van welke resultaten vastgesteld? Er zijn immers 
grote verschillen tussen de sectoren en ook 
binnen type instellingen binnen bepaalde sectoren. 
Alles wordt over één kam geschoren; veel 
aanbieders gaan er  fors op achteruit (terwijl 
complexiteit en inzet toeneemt) en financiele 
situatie van onder ander GGZ instellingen dit echt 
niet toelaten. Zijn de vier kernelementen 
uitsluitend? Of is er op individuele basis ook nog 
een andere element in te brengen? 

De NZa bepaalt de maximumtarieven. Deze zijn landelijk 
vastgesteld. Wij vergoeden een percentage van dit maximum NZa-
tarief, hetgeen past binnen de tariefstructuur van NZa en de vrijheid 
die zorgkantoren op dit punt hebben. Als er een structurele 
verandering van kosten is, dan zal dat verdisconteerd zijn in de door 
de NZa vastgestelde maximum tarieven. Bij de vaststelling van het 
basistariefspercentage is onder meer gekeken naar de huidige 
afspraken op landelijk niveau en zijn analyses gemaakt van de 
financiële positie van zorgaanbieders om de mogelijke impact te 
kunnen inschatten. Dit hebben we meegenomen bij de afwegingen. 
Er zijn met aanbieders eerder al afspraken gemaakt ter hoogte van 
óf onder het basistarief. Deze aanbieders leveren met het 
afgesproken tarief zorg die voldoet aan de kwaliteitsstandaarden. 
Zorgaanbieders kunnen een hoger tariefpercentage ontvangen dan 
het basistariefpercentage. Met maatwerkafspraken kunnen 
zorgaanbieders in aanmerking komen voor een vaste opslag van 
2%. 
Om in aanmerking te komen voor de 2% opslag, vragen we u een 
beknopt plan op te stellen over tenminste één van de drie thema's 
(voldoende beschikbare goede zorg, zorg dichtbij huis, Zinnige Zorg 
en innovatie).  
In het plan staan zoals vermeld in het inkoopbeleid de volgende 
punten: • Aan welke thema’s levert u in 2021 een bijdrage? Beschrijf 
de situatie en de omgeving • Wat wilt u hieraan doen? • Hoe gaat u 
dit doen? Welke acties zet u in aankomend jaar? En welke middelen 
gebruikt u hiervoor? • Wat zijn de resultaten die u in 2021 wilt 
opleveren? Hoe wordt het resultaat meetbaar gemaakt en met welke 
frequentie zijn er resultaten beschikbaar? We gaan graag met u 
ingesprek over het plan om samen tot een goede afpsraak te komen.  

54 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Stimuleren van Innovaties. Is er apart 
innovatiebudget beschikbaar? Bij daling van 
tarieven is er geen financiele ruimte om te 
investeren in innovatie. Meer ruimte voor 
maatwerk: in welke vorm gaan jullie specifieke 
expertise en aanbod of belangrijke innovaties 
belonen en stimuleren? via welke (financiele) 
vorm?  

In 2021 is er geen afzonderlijk innovatiebudget beschikbaar. Met dit 
inkoopkader willen zorgkantoren een bijdrage leveren aan de 
uitdagingen in de langdurige zorg. Zorgaanbieders die zich 
inspannen om tot oplossingen te komen voor de vraagstukken die 
spelen, worden financieel beloond. Dit is vormgegeven door een 
basistarief, waarbij opslagen gehanteerd worden voor twee van de 
vier kernelementen (passende zorg en innovatie) die voor VGZ 
uitgewerkt zijn in 3 thema's op basis waarvan u uw beknopte plan in 
kunt dienen, te weten: voldoende beschikbare goede zorg, zorg 
dichtbij huis en Zinnige Zorg en innovatie. 



55 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Welke zekerheid kun je als instelling krijgen als je 
op dit moment aan de start staat van 
herontwikkeling van je zorgterrein? Per 2022 kan 
er gedifferentieerd worden in NHC en NIC 
tarieven, hoe groot is deze differentiatie? en voor 
welke termijnen kunnen er afspraken gemaakt 
worden? Het gaat om langjarige investeringen 
waarom bepaalde mate van zekerheid moet zitten. 
De wijze waarop het nu geformuleerd staat is veel 
te vaag. Het verzoek dit concreter te maken. 

In het landelijk inkoopkader komt de zin te vervallen waarin 
aangegeven staat dat zorgkantoren mogelijk met ingang van 2022 
gaan differentiëren op het NHC/NIC tarief. De NHC/NIC component 
is later dit jaar onderwerp van bespreking met de 
brancheorganisaties.  De vragen die over de differentiatie van de 
NHC/NIC component gaan, worden daarom nu niet beantwoord. 

56 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg zorgkantoor VGZ hanteert afslagen op de NZa-
tarieven ten aanzien van ggz in de Wlz. Deze 
tarieven dekken de kostprijs van ggz in de Wlz 
niet. Wij verzoeken het Zorgkantoor gemotiveerd 
toe te lichten waarom het Zorgkantoor meent dat 
wij tegen een verlieslatend tarief zorg moeten 
aanbieden 

Met dit inkoopkader willen zorgkantoren een bijdrage leveren aan de 
uitdagingen in de langdurige zorg. Zorgaanbieders die zich 
inspannen om tot oplossingen te komen voor de vraagstukken die 
spelen, worden financieel beloond. Dit is vormgegeven door een 
basistarief, waarbij opslagen gehanteerd worden voor de thema's 
voldoende beschikbare goede zorg, zorg dichtbij huis, ZInnige Zorg 
en innovatie. De NZa publiceert maximum tarieven. Dit betekent dat 
zorgkantoren de mogelijkheid hebben om lagere tarieven af te 
spreken, zorgkantoren hebben die vrijheid overigens ook. En dat is 
ook nodig, om binnen de (door de NZa vastgestelde en daardoor 
begrensde) contracteerruimte zoveel mogelijk klanten die een 
beroep doen op Wlz-zorg te kunnen helpen. In de Kamerbrief van 
VWS van 29 mei 2020 heeft de minister aangegeven het nieuwe 
Wlz-zorginkoopkader, inclusief het uniforme basistarief en een 
opslag, passend te vinden bij de (door)ontwikkeling van de rol die 
het zorgkantoor binnen het zorgstelsel heeft. De zorg moet blijven 
voldoen aan gestelde kwaliteitseisen. Als u een lager 
tariefpercentage ontvangt dan afgelopen jaren dan verwachten we 
dat u kijkt naar mogelijkheden om de zorg doelmatiger te 
organiseren, zodat de kwaliteit geborgd blijft. 



57 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Zorgkantoor VGZ hanteert een basistarief met een 
opslagmogelijkheid als wordt voldaan aan 
bepaalde voorwaarden. Wij verzoeken het 
Zorgkantoor om gemotiveerd toe te lichten 
waarom voor deze opslagsystematiek gekozen is 
nu zelfs met de maximale opslag het niet mogelijk 
is om een kostendekkend tarief te ontvangen om 
ggz in de Wlz aan te bieden. 

Met dit inkoopkader willen zorgkantoren een bijdrage leveren aan de 
uitdagingen in de langdurige zorg. Zorgaanbieders die zich 
inspannen om tot oplossingen te komen voor de vraagstukken die 
spelen, worden financieel beloond. Dit is vormgegeven door een 
basistarief, waarbij opslagen gehanteerd worden voor drie thema's: 
voldoende beschikbare goede zorg, zorg dichtbij huis, Zinnige Zorg 
en innovatie. De NZa publiceert maximum tarieven. Dit betekent dat 
zorgkantoren de mogelijkheid hebben om lagere tarieven af te 
spreken.  En dat is ook nodig, om binnen de (door de NZa 
vastgestelde en daardoor begrensde) contracteerruimte zoveel 
mogelijk klanten die een beroep doen op de Wlz te kunnen helpen. 
In de Kamerbrief van VWS van 29 mei 2020 heeft de minister 
aangegeven het nieuwe Wlz-zorginkoopkader, inclusief het uniforme 
basistarief en een opslag passend te vinden bij de (door)ontwikkeling 
van het Zorgkantoor en de rol die het zorgkantoor binnen het stelsel 
heeft. Wij zijn ervan overtuigd dat de hoogte van basistarief recht 
doet aan wat passend is binnen de markt. Voor dat tarief verwachten 
wij dan ook dat u de (kwaliteit van) zorg aan onze klanten moet 
kunnen waarborgen. Als u een lager tariefpercentage ontvangt dan 
afgelopen jaren dan verwachten we dat u kijkt naar mogelijkheden 
om de zorg doelmatiger te organiseren, zodat de kwaliteit geborgd 
blijft. Dit is nodig om de beweging die er is te versnellen. Zodat we 
met elkaar ook in de toekomst klanten die afhankelijk zijn van 
langdurige zorg van passende zorg kunnen blijven voorzien. 

58 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Is het beknopte plan met de inzet op de vijf 
thema's vormvrij aan te leveren.  

Voor uw opmerking over de thema's waarover het beknopte plan 
moet gaan verwijzen wij u naar de opmerking vooraf van dit 
document.Het beknopte plan is inderdaad vormvrij aan te leveren, 
Om in aanmerking te komen voor de 2% opslag, vragen we u een 
beknopt plan op te stellen . Wij vragen  u om de volgende punten 
terug te laten komen in uw plan: Aan welke thema’s levert u in 2021 
een bijdrage? Beschrijf de situatie en de omgeving 
• Wat wilt u hieraan doen? 
• Hoe gaat u dit doen? Welke acties zet u in aankomend jaar? En 
welke middelen gebruikt u hiervoor? 
• Wat zijn de resultaten die u in 2021 wilt opleveren? Hoe wordt het 
resultaat meetbaar gemaakt en met welke frequentie zijn er 
resultaten beschikbaar? 



59 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg op pagina 22 staat dat de opslagen bestaan uit 
een viertal kernelementen (passende zorg, 
innovatie, bedrijfsvoering, duurzaamheid) die voor 
alle zorgkantoren hetzelfde zijn (zouden moeten 
zijn. VGZ noemt de volgende vijf thema's bij de 
opslagen (informeren klanten, voldoende 
beschikbare zorg, zorg dichtbij huis, zinnige zorg & 
innovatie en duurzaambetaalbare zorg). De VGZ 
thema's zijn anders dan de vier kernelementen. 
Wat is nu de basis voor de opslagen?   

Voor het antwoord op uw vraag verwijzen wij u naar de opmerking 
vooraf van dit document. 

60 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Er wordt een landelijk basistarief gehanteerd van 
94% van het maximum Nza-tarief met een 
standaardopslag van 2%. Daarmee komt het 
tariefpercentage lager uit dan het afgesproken 
tariefpercentage in 2020. Daar zijn wij het niet mee 
eens. Wij zien graag dat u het Nza-tarief hanteert 
en toch minimaal het tariefpercentage van 2020. 
Waarom hanteert u dat tarief niet? De Nza heeft 
deze tarieven toch niet voor niets berekend? 

Met dit inkoopkader willen zorgkantoren een bijdrage leveren aan de 
uitdagingen in de langdurige zorg. Zorgaanbieders die zich 
inspannen om tot oplossingen te komen voor de vraagstukken die 
spelen, worden financieel beloond. Dit is vormgegeven door een 
basistarief, waarbij opslagen gehanteerd worden voor drie thema's: 
voldoende beschikbare goede zorg, zorg dichtbij huis en Zinnige 
Zorg en innovatie. De NZa publiceert maximum tarieven. Dit 
betekent dat zorgkantoren de mogelijkheid hebben om lagere 
tarieven af te spreken, zorgkantoren hebben die vrijheid overigens 
ook.  En dat is ook nodig, om binnen de (door de NZa vastgestelde 
en daardoor begrensde) contracteerruimte zoveel mogelijk klanten 
die een beroep doen op Wlz-zorg te kunnen helpen. In de 
Kamerbrief van VWS van 29 mei 2020 heeft de minister aangegeven 
het nieuwe Wlz-zorginkoopkader, inclusief het uniforme basistarief 
en een opslag, passend te vinden bij de (door)ontwikkeling van de 
rol die het zorgkantoor binnen het zorgstelsel heeft. De zorg moet 
blijven voldoen aan gestelde kwaliteitseisen. Als u een lager 
tariefpercentage ontvangt dan afgelopen jaren dan verwachten we 
dat u kijkt naar mogelijkheden om de zorg doelmatiger te 
organiseren, zodat de kwaliteit geborgd blijft.  
  



61 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Duurzaam betaalbare zorg Zorgkantoor hanteert afslagen op de Nza-tarieven 
ten aanzien van ggz in de wlz. Deze tarieven 
dekken de kostprijs van de ggz in de wlz niet.  
Wij verzoeken het zorgkantoor gemotiveerd toe te 
lichten waarom het zorgkantoor meent dat wij 
tegen een verlieslatend tarief zorg moeten 
aanbieden? 

Met dit inkoopkader willen zorgkantoren een bijdrage leveren aan de 
uitdagingen in de langdurige zorg. Zorgaanbieders die zich 
inspannen om tot oplossingen te komen voor de vraagstukken die 
spelen, worden financieel beloond. Dit is vormgegeven door een 
basistarief, waarbij opslagen gehanteerd worden voor drie thema's: 
voldoende beschikbare goede zorg, zorg dichtbij huis, Zinnige Zorg 
en innovatie. De NZa publiceert maximum tarieven. Dit betekent dat 
zorgkantoren de mogelijkheid hebben om lagere tarieven af te 
spreken, zorgkantoren hebben die vrijheid overigens ook.  En dat is 
ook nodig, om binnen de (door de NZa vastgestelde en daardoor 
begrensde) contracteerruimte zoveel mogelijk klanten die een 
beroep doen op Wlz-zorg te kunnen helpen. In de Kamerbrief van 
VWS van 29 mei 2020 heeft de minister aangegeven het nieuwe 
Wlz-zorginkoopkader, inclusief het uniforme basistarief en een 
opslag, passend te vinden bij de (door)ontwikkeling van de rol die 
het zorgkantoor binnen het zorgstelsel heeft. De zorg moet blijven 
voldoen aan gestelde kwaliteitseisen. Als u een lager 
tariefpercentage ontvangt dan afgelopen jaren dan verwachten we 
dat u kijkt naar mogelijkheden om de zorg doelmatiger te 
organiseren, zodat de kwaliteit geborgd blijft.  
  

62 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Hoofdstuk 3 Wordt met dit nieuwe inkoopproces het 
woonplaatsbeginsel verder doorgevoerd? Geldt 
ook voor MPT zorg (thuis), niet-geclusterd VPT en 
dagbesteding dat dit moet worden gecontracteerd 
bij het zorgkantoor van de regio waar de zorg 
fysiek wordt geleverd? 

Het woonplaatsbeginsel wordt niet verder doorgevoerd dan dat al het 
geval was. Zoals aangegeven in het inkoopbeleid kunnen er 
vraagstukken ontstaan in de grensgebieden tussen 
zorgkantoorregio's. Indien dit zich voordoet vragen wij u daarom om 
dit aan te geven bij de inschrijving, zodat we tot een voor alle partijen 
werkzame oplossing kunnen komen. 

63 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Informeren klanten In uw inkoopbeleid schrijft u: “U geeft de 
informatie, per locatie, door aan de Zorggids.” Wat 
verwacht u hierin van zorgaanbieders? Heeft uw 
verzoek betrekking op wachtlijsten of wachttijden?   

Op dit moment is de uitbreiding van de zorggids nog in ontwikkeling. 
Hierbij krijgen zorgaanbieders de mogelijkheid om de weergegeven 
informatie, zichtbaar in de zorggids, te beheren. De wachtlijsten 
zullen hier in ieder geval ook onderdeel van uit maken. 



64 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Informeren klanten De cliëntenraden zijn zowel voor VGZ als voor ons 
één van de belangrijkste gesprekspartners. Wat is 
de boodschap van VGZ aan de cliëntenraden ten 
aanzien van kwaliteit, gezien het lagere tarief? 

Met dit inkoopkader willen zorgkantoren een bijdrage leveren aan de 
uitdagingen in de langdurige zorg. Zorgaanbieders die zich 
inspannen om tot oplossingen te komen voor de vraagstukken die 
spelen, worden financieel beloond. Dit is vormgegeven door een 
basistarief, waarbij opslagen gehanteerd worden voor drie thema's: 
voldoende beschikbare goede zorg, zorg dichtbij huis, Zinnige Zorg 
en innovatie. De NZa publiceert maximum tarieven. Dit betekent dat 
zorgkantoren de mogelijkheid hebben om lagere tarieven af te 
spreken, zorgkantoren hebben die vrijheid overigens ook. En dat is 
ook nodig, om binnen de (door de NZa vastgestelde en daardoor 
begrensde) contracteerruimte zoveel mogelijk klanten die een 
beroep doen op de Wlz te kunnen helpen. In de Kamerbrief van 
VWS van 29 mei 2020 heeft de minister aangegeven het nieuwe 
Wlz-zorginkoopkader, inclusief het uniforme basistarief en een 
opslag passend te vinden bij de (door)ontwikkeling van het 
Zorgkantoor en de rol die het zorgkantoor binnen het stelsel heeft. 
De zorg moet blijven voldoen aan gestelde kwaliteitseisen. Als u een 
lager tariefpercentage ontvangt dan afgelopen jaren dan verwachten 
we dat u kijkt naar mogelijkheden om de zorg doelmatiger te 
organiseren, zodat de kwaliteit geborgd blijft.  

65 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Informeren klanten De cliëntenraden zijn zowel voor VGZ als voor ons 
één van de belangrijkste gesprekspartners. Wat is 
de boodschap van VGZ aan de cliëntenraden ten 
aanzien van kwaliteit, gezien het lagere tarief? 

Met dit inkoopkader willen zorgkantoren een bijdrage leveren aan de 
uitdagingen in de langdurige zorg. Zorgaanbieders die zich 
inspannen om tot oplossingen te komen voor de vraagstukken die 
spelen, worden financieel beloond. Dit is vormgegeven door een 
basistarief, waarbij opslagen gehanteerd worden voor drie thema's: 
voldoende beschikbare goede zorg, zorg dichtbij huis, Zinnige Zorg 
en innovatie. De NZa publiceert maximum tarieven. Dit betekent dat 
zorgkantoren de mogelijkheid hebben om lagere tarieven af te 
spreken, zorgkantoren hebben die vrijheid overigens ook. En dat is 
ook nodig, om binnen de (door de NZa vastgestelde en daardoor 
begrensde) contracteerruimte zoveel mogelijk klanten die een 
beroep doen op de Wlz te kunnen helpen. In de Kamerbrief van 
VWS van 29 mei 2020 heeft de minister aangegeven het nieuwe 
Wlz-zorginkoopkader, inclusief het uniforme basistarief en een 
opslag passend te vinden bij de (door)ontwikkeling van het 
Zorgkantoor en de rol die het zorgkantoor binnen het stelsel heeft. 
De zorg moet blijven voldoen aan gestelde kwaliteitseisen. Als u een 
lager tariefpercentage ontvangt dan afgelopen jaren dan verwachten 
we dat u kijkt naar mogelijkheden om de zorg doelmatiger te 
organiseren, zodat de kwaliteit geborgd blijft.  



66 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inkoopproces_Budget Onze organisatie heeft in 2020 
doelmatigheidsafspraken gemaakt met het 
Zorgkantoor. Effectief heeft dit tot een korting 
geleid in 2020. Zijn deze doelmatigheidsafspraken 
gemaakt voor het jaar 2020 van de baan voor de 
periode 2021-2023? 

In 2021 werken we met het landelijk vastgestelde 
basistariefpercentage van 94% met een standaard 
opslag van 2%. Hebben we met u in 2020 
een lager tariefpercentage of andere betaalbaarheidsafspraken 
gemaakt? Dan continueren we 
deze afspraak / afspraken in 2021. Daarnaast 
kunnen we een lager tarief afspreken als u dat 
aangeeft. 

67 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inkoopproces_Budget Worden productiegroei en zorgverwaring, die aan 
de orde zou zijn zonder de uitbraak van het 
Corona Virus, meegenomen in de bepaling van 
het productievolume 2021?  

Het productievolume 2021 wordt vastgesteld op basis van het aantal 
klanten in zorg op 1 juli 2020. Indien het coronavirus veel impact 
heeft gehad op uw productie dan kijken we samen met u of we van 
deze werkwijze afwijken. Productiegroei en zorgverzwaring die na 1 
juli nog zouden plaatsvinden worden niet standaard meegenomen in 
de bepaling van het productievolume 2021. 

68 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inkoopproces_Budget Op pagina 134 is opgenomen dat basisproductie 
voor de jaarprognose 2020 voor bestaande 
aanbieders wordt gemaakt op basis van het aantal 
klanten in zorg per 1 juli 2020. Op welke manier 
wordt de basisproductie MPT berekend?  

Voor de berekening van de MPT basisproductie wordt de MPT 
productie tot en met juni 2020 genomen. Dit wordt lineair 
doorgetrokken naar een jaarproductie. 



69 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inkoopproces_Budget Hoe verhoudt zich het persoonsvolgende budget 
via de clicksystematiek t.o.v. hetgeen wordt 
benoemd bij vergoeding van overproductie 
(prioriteit bij zorgaanbieders die aanvullend 
hebben ingezet op de thema's) Komt dit dus 
feitelijk niet neer op 1: voorrang voor aanbieders 
die plannen hebben ingediend en 2 
persoonsvolgende bekostiging. Hoe kunnen jullie 
de bekostiging dan nog persoonsvolgend 
noemen? 

Het uitgangspunt is dat het budget in 2021 persoonsvolgend wordt 
bepaald, evenals in voorgaande jaren. De zorginkoper bespreekt 
met u het volume dat u verwacht. Op basis van deze prognose wordt 
per zorgaanbieder een budget beschikbaar gesteld. Als er sprake is 
van overproductie bij een zorgaanbieder, wordt eerst prioriteit 
gegeven aan de overproductie die ontstaat doordat zorgaanbieders 
aanvullend hebben ingezet (én besproken) op de thema’s in het 
inkoopbeleid VGZ Zorgkantoor: Informeren klanten, Voldoende 
beschikbare goede zorg, Zorg dichtbij huis, Zinnige Zorg & innovatie 
of Duurzaam betaalbare zorg. De overige beschikbare middelen 
worden gelijk verdeeld over alle zorgaanbieders met overproductie. 
Als er vervolgens sprake is van een tekort in de contracteerruimte, 
dan volgen we de 4 stappen zoals opgenomen op pagina 136 van 
het VGZ inkoopbeleid.  

70 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inkoopproces_Budget Conformeert VGZ zich aan het beleid ZN van 94% 
met een opslag van maximaal 2%? 

Ja VGZ conformeert zich aan het beleid van ZN van 94%, met een 
mogelijkheid tot het behalen van een opslag van maximaal 2%,  
tenzij historisch lager afgesproken of de aanbieder aangeeft met een 
lager tarief uit te kunnen. 

71 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inkoopproces_Budget Voor het budget voor 2021 wordt in eerste 
instantie uitgegaan van de bezetting op peildatum 
van 1 juli. Indien het coronavirus impact heeft op 
de productie, wordt hiervan afgeweken. Het kan 
niet zo zijn dat de peildatum geen representatieve 
afspiegeling geeft van een situatie zonder corona. 
Wij vragen VGZ de capaciteit vast te stellen op de 
wijze zoals het zorgkantoor dat nu doet voor 2020. 
Zou uitgaan van de situatie op peildatum 1 februari 
2020  niet de meest objectieve, uniforme en 
gelijkwaardige werkwijze hiervoor zijn? 

Wij zijn ons ervan bewust dat het coronavirus voor bepaalde 
zorgaanbieders een grote impact heeft gehad; en in dat geval kijken 
we samen met u of we van deze werkwijze afwijken. 

72 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inkoopproces_Budget Het Zorgkantoor geeft in een voetnoot aan dat de 
definitieve contracteerruimte en NZa-beleidsregels 
nog niet bekend zijn en maakt hiermee het 
Zorgkantoor daarom het recht voorbehoudt om de 
tariefspercentages aan te passen. Onder welke 
omstandigheden zou het Zorgkantoor het 
tariefspercentage gaan aanpassen?  

Het voorbehoud dat het tarief neerwaarts kan worden aangepast bij  
een (eventuele) verlaging van de contracteerruimte van het 
zorgkantoor is in de regionale inkoopdocumenten opgenomen. Als 
het gaat om een verhoging van de contracteerruimte, dan is het 
afhankelijk van de reden van de verhoging of dit leidt tot een 
tariefsverhoging. Als de verhoging van de contracteerruimte 
bijvoorbeeld is bestemd voor het opvangen van een stijgende 
zorgvraag, dan zullen de beschikbare middelen worden ingezet voor 
het in zorg nemen van meer klanten en dus meer volume in plaats 
van een tariefverhoging. Het Zorgkantoor kan hierop nog niet vooruit 
lopen. 



73 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inkoopproces_Budget Volume: wat is de onderbouwing voor indienen 
van slechts 98% van het volume van het 
voorgaande jaar voor 2021? We zien geen reden 
om dit risico bij de instellingen neer te leggen. Wij 
kunnen er niet van uitgaan dat door middel van 
herschikkingen onze productie volledig vergoed 
wordt. We kunnen er niet mee akkoord gaan dat 
willens en wetens vooraf het volledige risico bij de 
instellingen wordt neergelegd.  

Afgelopen jaren dienden we 95% van de basisproductie maal het 
afgesproken tarief in als budget bij de NZa. Om zorgaanbieders 
eerder zekerheid te geven over het volume, dienen we voor 2021 
maximaal 98% van de basisproductie maal het afgesproken tarief in 
als budget bij de NZa. Daarbij mag de totale af te spreken 
basisproductie niet hoger zijn dan het totaal van 98% van de 
beschikbare contracteerruimte van VGZ voor 2021.  
De basisproductie wordt dus bepaald op basis van een prognose 
van het te verwachten volume. Het daadwerkelijke volume kan 
hiervan afwijken. Daarom behouden wij de ruimte om een deel van 
de contracteerruimte te verdelen via de click-systematiek, waarbij we 
rekening houden met de goedgekeurde, gedeclareerde 
productiecijfers in een afgebakende periode. Dit om zoveel als 
mogelijk aan te sluiten bij de daadwerkelijke volumes en de middelen 
zo goed als mogelijk te verdelen over alle zorgaanbieders.  

74 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inkoopproces_Budget Initieel wordt een volumegarantie afgegeven van 
98%, Dit is een goede verbetering ten opzichte 
van voorgaande jaren (toen 95%). Er wordt echter 
nog steeds een risico van 2% gelopen over de 
gerealiseerde productie. Mocht ten tijde van de 
clickmomenten niet voldoende contracteerruimte 
beschikbaar zijn, mogen aanbieders dan een 
cliëntenstop instellen om te voorkomen dat het 
kader wordt overschreden? 

Een cliëntenstop vinden wij onwenselijk en proberen wij te 
voorkomen. Daarom hebben wij een stappenplan opgenomen over 
wat we doen bij een overschrijding van de contracteerruimte. Op 
pagina 136 van het door VGZ gepubliceerde inkoopbeleid kunt u 
terugvinden welke stappen wij als zorgkantoor doorlopen op het 
moment dat er een budgetoverschrijding geprognosticeerd is. 

75 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inkoopproces_Budget Voor bestaande aanbieders gaat u uit van een 
afspraak van 98% van cliënten in zorg op 1 juli 
2020. Op welke wijze houd u rekening met de 
effecten van omzetderving door de corona-crisis? 

Als het Coronavirus veel impact gehad op uw 
productie, dan kijken we samen met u of we van deze werkwijze 
afwijken. 

76 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inkoopproces_Budget Klopt het dat bestaande aanbieders GZ die nu ook 
GGZ afspraken moeten maken, voor de GGZ 
profielen een volume van 1 krijgen toegekend en 
zich op dit punt als een  nieuwe aanbieder moet 
beschouwen? Hoe bepaald VGZ op welke Nza 
prestaties van de GGZ dit volume van 1 wordt 
toegekend? 

Het budget in 2021 wordt persoonsvolgend bepaald. De zorginkoper 
bespreekt met u het volume dat u verwacht. Om dit volume te 
bepalen kijken we naar het aantal klanten in zorg per 1 juli 2020. Op 
basis daarvan maken we de jaarprognose 2020. Als er nog geen 
inzicht is in dit volume, omdat het om klanten gaat die vanuit de 
Wmo komen, dan kunnen we geen prognose maken. In die situatie 
volgen we voor deze klanten inderdaad de procedure van nieuwe 
zorgaanbieders waarin we een afspraak maken op een volume van 1 
voor de af te spreken prestaties.  



77 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inkoopproces_Budget Per wanneer wordt de bevoorschotting bijgesteld 
op het niveau waarin ook de GGZ productie wordt 
meegenomen? Is dit na het clickmoment op basis 
van declaraties tot en met februari of kan dit al 
eerder? 

We sluiten voor de GGZ aan bij de standaard click-momenten zoals 
opgenomen in het inkoopbeleid. De basis voor clickmoment 1 zijn de 
declaraties en de opgevraagde prognoses voor de maanden januari 
én februari 
2021. Clickmoment 2 volgt in augustus. De datum van het 2e 
clickmoment is afhankelijk van besluitvorming NZa over 
herverdelingsmiddelen. Mocht de NZa al eerder dan genoemde 
clickmomenten 
herverdelingsmiddelen vrijgeven, dan zullen wij deze ook eerder 
toekennen aan zorgaanbieders. 

78 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inkoopproces_Budget Wordt de 2% opslag direct bij de indiening van de 
productieafspraak in november 2020 bij de NZa 
meegenomen? 

De doelstelling is om de 2% opslag direct bij indiening van de 
productieafspraak bij de Nza mee te nemen. Indien de situatie niet 
tijdig genormaliseerd is, is het natuurlijk wel noodzakelijk dat u nog 
een beknopt plan indient dat onderdeel uitmaakt van het 
zorginkoopgesprek. Tevens heeft u ook een inspanningsverplichting 
om deze plannen/dit plan tot uitvoering te brengen. 

79 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inkoopproces_Budget Er wordt in dit hoofdstuk gesproken over aparte 
betaalbaarheidsafspraken. Wat zijn dit voor 
afspraken? 

Wij vermoeden dat uw vraag van toepassing is op onderdeel 2 van 
het inkoopproces, namelijk de clicksystematiek. 
Betaalbaarheidsafspraken kunnen alle afspraken zijn die gemaakt 
zijn die een effect hebben op de uit te betalen declaraties. 

80 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inkoopproces_Budget Het Zorgkantoor geeft aan dat de 
contracteerruimte nog niet is vastgesteld en 
behoudt zich het recht voor om de 
tariefpercentages aan te passen (pagina 134). 
Betekent dit dat het basistarief van 94% nog naar 
beneden zou kunnen worden bijgesteld? Zo ja, 
hoe verhoudt zich dit tot het Inkoopkader waarin is 
gesteld dat het basistarief van 94% een 
minimumtarief is waarop alle aanbieders kunnen 
rekenen, tenzij de aanbieder zelf bereid is om zorg 
te leveren tegen een lager tarief. Betekent dit dat 
het basistarief van 94% ook naar boven zou 
kunnen worden bijgesteld tot een hoger tarief (tot 
ten hoogste 100% van het maximum NZa-tarief)? 
Staat op het moment van inschrijving het 
basistarief vast? Zo nee, kunt u bevestigen dat wij 
onze inschrijving mogen intrekken danwel de 
overeenkomst mogen beëindigen zonder 
schadeplichtig te worden, indien het 
tariefpercentage na inschrijving naar beneden 
wordt bijgesteld?  

Het voorbehoud dat het tarief neerwaarts kan worden aangepast als 
het gaat om als het een verlaging van de contracteerruimte van het 
zorgkantoor is in de regionale inkoopdocumenten opgenomen. Als 
het gaat om een verhoging van de contracteerruimte is het 
afhankelijk van de reden van de verhoging of dit leidt tot een 
tariefsverhoging. Als de verhoging is bestemd voor het opvangen 
van een stijgende zorgvraag, wordt dit ingezet voor het in zorg 
nemen van meer klanten en dus meer volume in plaats van een 
tariefverhoging. 
Wanneer de tarieven en de contracteerruimte voor 2021 duidelijk zijn 
kunnen wij pas bepalen wat de gevolgen zijn voor het gestelde 
tariefpercentage. Wanneer hierin wijzigingen komen publiceren wij 
hier aanvullend over via een Nadere Nota van Inlichtingen. De 
beleidsregels van de NZa worden gewoonlijk begin juli gepubliceerd, 
de definitieve contracteerruimte wordt later bekend. Met uw 
inschrijving gaat u akkoord met alle voorwaarden in het 
zorginkoopbeleid 



81 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inkoopproces_Budget Conformeert VGZ zich aan het beleid ZN van 94% 
met een opslag van maximaal 2%? 

Ja VGZ conformeert zich aan het beleid van ZN van 94%, met een 
mogelijkheid tot het behalen van een opslag van maximaal 2%,  
tenzij historisch lager afgesproken of de aanbieder aangeeft met een 
lager tarief uit te kunnen. 

82 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inkoopproces_Budget Voor het budget voor 2021 wordt in eerste 
instantie uitgegaan van de bezetting op peildatum 
van 1 juli. Indien het coronavirus impact heeft op 
de productie, wordt hiervan afgeweken. Het kan 
niet zo zijn dat de peildatum geen representatieve 
afspiegeling geeft van een situatie zonder corona. 
Wij vragen VGZ de capaciteit vast te stellen op de 
wijze zoals het zorgkantoor dat nu doet voor 2020. 
Zou uitgaan van de situatie op peildatum 1 februari 
2020  niet de meest objectieve, uniforme en 
gelijkwaardige werkwijze hiervoor zijn? 

Wij zijn ons ervan bewust dat het coronavirus voor bepaalde 
zorgaanbieders een grote impact heeft gehad; en in dat geval kijken 
we samen met u of we van deze werkwijze afwijken. 

83 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inkoopproces_Budget het aantal pt en bijbehorende indicaties die van 
WMO naar WLZ Wonen gaan is nog onduidelijk op 
1 juli 2020 maar pas in het najaar duidelijk. Welke 
zekerheid krijgen aanbieders over bijbehorend 
budget dat er voor WLZ Wonen bij moet komen in 
2021. in de WMO zijn er in ons geval geen risico's 
op het budget voor Beschermd Wonen.   

Zorgkantoren hanteren persoonsvolgende bekostiging en geven 
daarmee geen budgetgaranties af. We financieren pas als een klant 
heeft gekozen voor uw dienstverlening. Daarnaast moeten 
zorgkantoren rekening houden met de beschikbare 
contracteerruimte. Om meer houvast en inzicht te bieden, publiceren 
zorgkantoren minimaal elk kwartaal over de benutting van de 
contracteerruimte op de website.  
Overigens zal pas na de indicatiestelling door het CIZ het volledige 
beeld van het aantal indicaties inzichtelijk zijn. Mochten de 
realisaties afwijken van de ramingen van VWS, dan zal VWS op 
basis van de monitor een correctie doorvoeren in het budget 2021 en 
2022. 



84 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inkoopproces_Inschrijfprocedure VGZ vraagt zorgaanbieders om uiterlijk 31 juli een 
beknopt plan in te dienen voor 2021. Hoe verhoudt 
zich dat tot de ruimte die ZN aan zorgaanbieders 
geeft om dit plan op te stellen wanneer de situatie 
rondoom corona weer enigszins genormaliseerd 
is. We zouden graag zien dat VGZ zorgaanbieders 
daar meer ruimte in geeft en daarmee de 
richtlijnen van ZN volgt. 

In het inkoopbeleid is aangegeven dat Zorgkantoren de plannen pas 
opvragen wanneer de situatie (volgens de zorgkantoren) weer is 
genormaliseerd. Na die aankondiging heeft elke zorgaanbieder twee 
maanden de tijd om het plan in te dienen. We gaan de komende 
periode in gesprek met brancheorganisaties over de datum voor 
aanlevering van de plannen. De datum van de aankondiging is op 
zijn vroegst op 1 september 2020 (en moment aanlevering twee 
maanden erna). We noemen nu deze datum voor aankondiging van 
1 september omdat dit de datum is waarop de generieke 
compensatiecomponent afloopt voor alle sectoren.  

85 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inkoopproces_Inschrijfprocedure blz 140 postionering beleidsthema's. vragenlijst 
biedt mogelijkheid om aan te geven hoe daaraan 
een bijdrage wordt geleverd. Erg vaag? Graag 
verder verduidelijken en concretiseren 

Wij bieden u de mogelijkheid om een document te uploaden waarin u 
uw mogelijke bijdrage aan de verschillende thema's en klantfricties 
toelicht.  



86 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inkoopproces_Inschrijfprocedure In het beleid van VGZ staat dat aanbieders per 
sector een bestuursverklaring moeten indienen. 
Moeten aanbieders met een afspraak voor de GZ 
die per 2021 ook indicaties voor de GGZ krijgen, 
dus ook apart inschrijven voor de GGZ? En per 
sector een plan indienen? 

Het is mogelijk om als GZ aanbieder ook productieafspraken te 
maken voor GGZ pakketten indien de zorg passend is. De 
betreffende GGZ prestaties kunnen worden toegevoegd aan de  
bestaande overeenkomst. We vragen u om één bestuursverklaring in 
te dienen gericht op de hoofdsector waarin u zorg levert. Vervolgens 
zal de zorginkoper aparte afspraken met u maken over de levering 
van de GGZ zorg.  

87 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inkoopproces_Inschrijfprocedure Ons inziens zijn zorgkantoren aanbestedende 
diensten, die bij de onderhavige inkoop gebonden 
zijn aan de Aanbestedingswet 2012. Deelt u onze 
visie dat zorgkantoren aanbestedende diensten 
zijn? Zo nee, waarom niet? Deelt u onze visie dat 
de Aanbestedingswet 2012 op de 
inkoopprocedure van toepassing is? Zo nee, 
waarom niet? Deelt u onze visie dat de beginselen 
van aanbestedingsrecht op de inkoopprocedure 
van toepassing zijn? Zo nee, waarom niet? 

Zie pagina 141 van het inkoopbeleid: Onze procedure gaat uit van 
de rechtsbeginselen van precontractuele goede trouw, redelijkheid 
en billijkheid. De precontractuele goede trouw, redelijkheid en 
billijkheid worden in dit geval niet ingevuld door de 
aanbestedingsregels en de aanbestedingsbeginselen. 
De aanbestedingsregels en de aanbestedingsbeginselen zijn niet 
van toepassing 
op deze inkoopprocedure.  



88 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inkoopproces_Inschrijfprocedure Wij hebben een groot aantal kritische vragen 
gesteld naar aanleiding van uw regionale 
inkoopdocument en het landelijk inkoopkader. 
Onze vragen worden pas op 26 juni 2020 (datum 
nota van inlichtingen) beantwoord. Uiteraard 
wachten wij graag eerst uw antwoorden op onze 
vragen af alvorens wij besluiten een kort geding 
aanhangig te maken. Kunt u ons, bij voorrang op 
de beantwoording van de overige vragen en 
uiterlijk op 16 juni a.s., bevestigen dat wij tot 
twintig kalenderdagen na publicatie van de Nota 
van Inlichtingen een kort geding aanhangig 
kunnen maken tegen het regionale en landelijke 
inkoopbeleid? 

In het inkoopbeleid 2021-2023 staat dat u tot 20 dagen na de 
publicatie van het inkoopbeleid bezwaar kunt maken. Een aantal 
aanbieders hebben ons verzocht om deze termijn te verlengen. 
Daarom is besloten dat zorgaanbieders nog schriftelijk bezwaar 
kunnen indienen binnen 20 kalenderdagen na publicatie van de Nota 
van Inlichtingen d.d. 26 juni 2020. Voor indiening van een bezwaar 
volgt u de procedure zoals omschreven in het inkoopbeleid. 

89 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inkoopproces_Inschrijfprocedure Als we de administratieve lasten willen 
verminderen dan kunnen er voor bestaande WLZ 
aanbieders heel veel mee te sturen documenten 
worden geschrapt. Graag nogmaals kritisch kijken 
wat meegestuurd dient te worden bij de 
inschrijving. De lijst kan o.i. korter. 

In de Nota van Inlichtingen is een correctie opgenomen ten aanzien 
van het aanleveren van documenten. 

90 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inkoopproces_Overproductie In hoeverre is er sprake van verplichte aanname 
van aangedragen cliënten bij het overschrijden 
van afgesproken productieplafond?  

Er is geen sprake van het instellen van een cliëntenstop bij het 
bereiken van de gemaakte jaarafspraak. De clicksystematiek ziet er 
op toe dat de gemaakte jaarafspraak tussentijds aangepast kan 
worden op basis van een eventuele groei in productie, hierbij zijn we 
uiteraard wel gebonden aan de ons toebedeelde contracteerruimte. 
Indien er een budgetoverschrijding van onze contracteerruimte is 
geprognosticeerd dan volgen wij de stappen zoals uiteengezet op 
pagina 136 van ons inkoopbeleid. 

91 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inkoopproces_Overproductie jullie stellen dat jullie 2% van de contracteerruimte 
reserveren. Maar dat is eigenlijk 6% (2% + 4% 
vanuit afslag op NZA tarief). Dit lijkt ons zeer fors! 
En het dekken van volumegroei door tariefafslag 
lijkt ons bij steeds groter wordende complexiteit en 
inzet zeer ongewenst en onacceptabel. 

De 2% reservering waar in deze passage over gesproken wordt 
betreft 2% van de ons toebedeelde middelen, dit staat los van de 
toegekende tariefspercentages.  Deze reservering maken we onder 
andere om in te kunnen spelen op onvoorziene omstandigheden. 
Deze middelen zijn onderdeel van de contracteerruimte en zullen 
niet bij ons op de plank blijven liggen. 

92 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inkoopproces_Tegenstrijdigheden, 
bezwaren en MOG 

Kunt u ons bevestigen dat indien een kort geding 
aanhangig wordt gemaakt de inkoopprocedure 
wordt opgeschort? Zo nee, waarom niet? Indien u 
niet bereid bent de inkoopprocedure op te 
schorten in afwachting van een vonnis in kort 
geding, wilt u dan bevestigen dat wij een 
inschrijving onder protest mogen indienen? 

Voor een antwoord op uw vraag over de termijnen voor inschrijving, 
verwijzen wij naar de landelijke NvI.  



93 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inleiding Zorgkantoor VGZ beschrijft 5 thema's in het 
inkoopbeleid. Op welke manier verhouden deze 
thema's zich t.o.v. de kernelementen die 
beschreven worden in het landelijk inkoopkader?  

De drie thema's waarvoor VGZ een opslag toekent overlappen met 
de kernelementen die landelijk zijn afgesproken: voldoende 
beschikbare goede zorg (passende zorg), zorg dichtbij huis 
(passende zorg), Zinnige Zorg & innovatie (innovatie). Daarmee 
onderschrijft VGZ de landelijke kernelementen. Daarnaast heeft VGZ  
twee aanvullende thema's opgenomen (informeren klanten en 
duurzaam betaalbare zorg) waar we op sturen.  

94 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inleiding In het inkoopbeleid staat niet hoe er wordt 
omgegaan met clienten die instromen in 2021 
vanuit de WMO. Hoe staat het hiermee wat betreft 
bijvoorbeeld tarief en volume en hoe krijgt dit zijn 
weerslag in de afspraken voor 2021?  

Met betrekking tot het tarief zal voor deze groep cliënten dezelfde 
inkoopsystematiek gelden als voor alle overige doelgroepen. De NZa 
bepaalt de maximumtarieven. Deze zijn landelijk vastgesteld. Wij 
vergoeden een percentage van dit maximum NZa-tarief. Voor deze 
doelgroep geldt dus ook dat we een basistariefpercentage van 94% 
hanteren. Daarbij kan een zorgaanbieder in aanmerking komen voor 
een opslag van 2%.  
Wat betreft de volumeafspraak zal dezelfde methodiek gehanteerd 
worden zoals genoemd in het onderdeel 'Inkoopproces' onder het 
kopje budget. Hier is een toelichting opgenomen voor zowel 
bestaande als nieuwe zorgaanbieders.  

95 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inleiding Het Zorgkantoor hanteert een basistarief van 94% 
van het maximum NZa-tarief voor alle prestaties 
(pagina 105). Dit tarief ligt onder onze kostprijs. 
Heeft het Zorgkantoor onafhankelijk onderzoek 
(laten) verrichten naar de regionale gemiddelde 
kostenstructuur voor alle V&V producten, 
bijvoorbeeld door middel van een 
benchmarkonderzoek? Zo ja, dan ontvangen wij 
graag de uitkomsten van dit onderzoek. Ook 
vernemen wij dan graag in welke mate bij het 
uitgevoerde onderzoek is afgeweken van het 
kostprijsonderzoek langdurige zorg van de NZa?  
Zo nee, op welke wijze heeft het Zorgkantoor 
rekening gehouden met de regionale kenmerken 
van onder meer de zorginfrastructuur, de 
populatie-opbouw en gezondheidsproblematiek bij 
het vaststellen van dit basistarief? Is het 
Zorgkantoor bereid om het basistarief te verhogen 
naar een tenminste kostendekkend basistarief? Zo 
nee, waarom niet? 

Het zorgkantoor maakt geen kostprijsberekeningen. De NZa bepaalt 
de maximumtarieven. Deze zijn landelijk vastgesteld. Wij vergoeden 
een percentage van dit maximum NZa-tarief, hetgeen past binnen de 
tariefstructuur van NZa en de vrijheid die zorgkantoren op dit punt 
hebben. Als er een structurele verandering van kosten is, dan zal dat 
verdisconteerd zijn in de door de NZa vastgestelde maximum 
tarieven. Bij de vaststelling van het basistariefspercentage is onder 
meer gekeken naar de huidige afspraken op landelijk niveau en zijn 
analyses gemaakt van de financiële positie van zorgaanbieders om 
de mogelijke impact te kunnen inschatten. Dit hebben we 
meegenomen bij de afwegingen. Er zijn met aanbieders eerder al 
afspraken gemaakt ter hoogte van óf onder het basistarief. Deze 
aanbieders leveren met het afgesproken tarief zorg die voldoet aan 
de kwaliteitsstandaarden. Zorgaanbieders kunnen een hoger 
tariefpercentage ontvangen dan het basistariefpercentage. Met 
maatwerkafspraken kunnen zorgaanbieders in aanmerking komen 
voor een vaste opslag van 2%. 



96 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inleiding Het Zorgkantoor heeft diverse ambities 
geformuleerd op basis van de gekozen thema's 
(vanaf pagina 105) waarvoor een opslag van 2% 
op het basistarief kan worden verkregen. Heeft het 
Zorgkantoor onafhankelijk onderzoek (laten) 
verrichten naar de kosten van realisering van de 
geformuleerde ambities? Zo ja, dan ontvangen wij 
graag de uitkomsten van dit onderzoek. Indien de 
investeringskosten van de door ons opgestelde 
plannen voor de kernelementen hoger uitkomen 
dan de opslag van 2% op het basistarief, is het 
Zorgkantoor dan bereid om de hogere kosten te 
dekken bijvoorbeeld door het toekennen van een 
hogere toeslag? Zo nee, waarom niet? Welke 
objectieve parameters worden gebruikt om te 
beoordelen of wij in aanmerking komen voor 
toekenning van de 2% opslag, en waarop zijn 
deze parameters gebaseerd? Indien wij na 
inschrijving vernemen dat de 2% opslag niet aan 
ons wordt toegekend, mogen wij onze inschrijving 
dan intrekken c.q. de overeenkomst beëindigen 
zonder schadeplichtig te worden? Zo nee, waarom 
niet? Indien wij na inschrijving vernemen dat de 
2% opslag niet aan ons wordt toegekend, mogen 
wij er dan voor kiezen de door ons opgestelde 
plannen niet uit te voeren? Zo nee, waarom niet?  

Het zorgkantoor maakt geen kostprijsberekeningen. De NZa bepaalt 
de maximumtarieven. Deze zijn landelijk vastgesteld. Wij vergoeden 
een percentage van dit maximum NZa-tarief, hetgeen past binnen de 
tariefstructuur van NZa en de vrijheid die zorgkantoren op dit punt 
hebben. Als er een structurele verandering van kosten is, dan zal dat 
verdisconteerd zijn in de door de NZa vastgestelde maximum 
tarieven. Bij de vaststelling van het basistariefspercentage is onder 
meer gekeken naar de huidige afspraken op landelijk niveau en zijn 
analyses gemaakt van de financiële positie van zorgaanbieders om 
de mogelijke impact te kunnen inschatten. Dit hebben we 
meegenomen bij de afwegingen. Er zijn met aanbieders eerder al 
afspraken gemaakt ter hoogte van óf onder het basistarief. Deze 
aanbieders leveren met het afgesproken tarief zorg die voldoet aan 
de kwaliteitsstandaarden. Zorgaanbieders kunnen een hoger 
tariefpercentage ontvangen dan het basistariefpercentage. Met 
maatwerkafspraken kunnen zorgaanbieders in aanmerking komen 
voor een vaste opslag van 2%. het is niet mogelijk de opslag te 
verhogen. Dat betekent dat wij als VGZ een maximum 
tariefpercentage van 96% hanteren, tenzij u aangeeft de zorg te 
kunnen leveren voor een lager tarief of wanneer historisch een lager 
tarief is afgesproken.  
 
Voor een antwoord op uw vraag over de termijnen voor inschrijving, 
verwijzen wij naar de landelijke NvI.  
 
Indien het door u ingediend plan niet wordt goegekeurd en wij u op 
basis van dat beknopte plan de 2% opslag niet toekennen dan 
verplicht het zorgkantoor u niet om dat specifieke plan uit te voeren, 
tenzij blijkt dat het door u ingediende plan valt onder de reguliere 
zorg of andere wet- en regelgeving. 
 
Om in aanmerking te komen voor de 2% opslag, vragen we u een 
beknopt plan op te stellen over tenminste één van de drie thema's 
(voldoende beschikbare goede zorg, zorg dichtbij huis, Zinnige Zorg 
en innovatie).  
In het plan staan zoals vermeld in het inkoopbeleid de volgende 
punten: • Aan welke thema’s levert u in 2021 een bijdrage? Beschrijf 
de situatie en de omgeving • Wat wilt u hieraan doen? • Hoe gaat u 
dit doen? Welke acties zet u in aankomend jaar? En welke middelen 
gebruikt u hiervoor? • Wat zijn de resultaten die u in 2021 wilt 
opleveren? Hoe wordt het resultaat meetbaar gemaakt en met welke 
frequentie zijn er resultaten beschikbaar? We gaan graag met u 
ingesprek over het plan om samen tot een goede afpsraak te komen. 
 
Met uw inschrijving gaat u akkoord met alle voorwaarden in het 
zorginkoopbeleid. 



97 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inleiding Graag voor de duidelijkheid: is onze aanname op 
basis van de bijeenkomst dd. 10 juni juist, dat er 
ruimte is voor maatwerkafspraken en regionale 
afspraken, leidend tot een extra opslag op het 
tarief bovenop de 96%? 

Deze aanname is onjuist. Het VGZ Zorgkantoor hanteert in 2021 een 
basistariefpercentage van 94%. U kan bij indiening van een beknopt 
plan in aanmerking komen voor een standaard opslag van 2% (dus 
maximum tariefpercentage van 96%), tenzij u aangeeft de zorg te 
kunnen leveren voor een lager tarief of wanneer historisch een lager 
tarief is afgesproken.  

98 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inleiding zie 6. Is het kader (met o.m. de 
kwaliteitsuitgangspunten) voldoende uitgewerkt 
om hier in 2021 afspraken (maatwerk en 
regionaal) over te kunnen maken? 

Wij gaan graag met u in gesprek over de regionale uitdagingen per 
sectoren die we zien. Samen met u bespreken we hoe u invulling 
aan deze uitdagingen kunt geven en maken we hierover 
maatwerkafspraken. Op onze website hebben we voor de V&V en 
GZ regioanalyses gepubliceerd. U vindt deze hier: www.vgz-
zorgkantoren.nl/zorgaanbieders/contracteren/contractering-en-
inkoop-2021  

99 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inleiding Zie 6 en 7.  Is er hiervoor in 2021 ook financieel 
ruimte? 

Met dit inkoopkader willen zorgkantoren een bijdrage leveren aan de 
uitdagingen in de langdurige zorg. Zorgaanbieders die zich 
inspannen om tot oplossingen te komen voor de vraagstukken die 
spelen, worden financieel beloond. Dit is vormgegeven door een 
basistarief, waarbij opslagen gehanteerd worden voor drie thema's: 
voldoende beschikbare goede zorg, zorg dichtbij huis, Zinnige Zorg 
en innovatie. U kunt in aanmerking komen voor een opslag van 2% 
als u hiervoor een beknopt plan indiend.  

100 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inleiding Het maken van regionale afspraken van 
zorgkantoor met de regionale partijen: Klopt onze 
aanname dat de regionale afspraken straks 
gemaakt worden op het niveau van de regio Hart 
van Brabant?  

Met regionale afspraken doelen we zowel op afspraken op het 
niveau van een zorgkantoorregio als van een subregio binnen een 
zorgkantoorregio.  

101 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Inleiding Bestaat er ook een regio-analyse voor de GGZ? Nee, er bestaat geen regio-analyse voor de GGZ. 

102 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor p.4 en par 2.3 Waar bestaat de financiële ruimte uit om 
vernieuwing te stimuleren bij een basistarief met 
de maximale opslag die lager of gelijk is aan het 
huidige tarief?  

De NZa bepaalt de maximumtarieven. Deze zijn landelijk 
vastgesteld. Wij vergoeden een percentage van dit maximum NZa-
tarief, hetgeen past binnen de tariefstructuur van NZa en de vrijheid 
die zorgkantoren op dit punt hebben. Als er een structurele 
verandering van kosten is, dan zal dat verdisconteerd zijn in de door 
de NZa vastgestelde maximum tarieven. Bij de vaststelling van het 
basistariefspercentage is onder meer gekeken naar de huidige 
afspraken op landelijk niveau en zijn analyses gemaakt van de 
financiële positie van zorgaanbieders om de mogelijke impact te 
kunnen inschatten. Dit hebben we meegenomen bij de afwegingen.  



103 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Par. 1.4 Ontwikkelingen en beleid 
GGZ 

Worden GGZ pakketten ook ingekocht bij VG-
aanbieders, als zij passende zorg kunnen leveren?  

Het is mogelijk om als GZ aanbieder ook productieafspraken te 
maken voor GGZ pakketten indien de zorg passend is. De 
betreffende GGZ prestaties kunnen worden toegevoegd aan de  
bestaande overeenkomst. Vervolgens zal de zorginkoper aparte 
afspraken met u maken over de levering van de GGZ zorg.  

104 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor par. 3.5, 3.0, 3.10 / p. 8 Hoe verhoudt de op p. 8 van het Inkoopkader 
langdurige zorg 2021-2023 van ZN genoemde 
prioriteit van het terugdringen van administratieve 
lasten zich tot de grote mate van vrijheid die de 
zorgkantoren nemen om invulling te geven aan de 
inhoud, tariefopslag, timing, onderbouwing en 
verantwoording van de kernelementen? 

We realiseren ons dat dit voor de zorgaanbieders die afspraken 
maken met meerdere zorgkantoren extra administratieve lasten tot 
gevolg heeft. De opgaven verschillen per regio, om deze reden is 
gekozen voor nadere invulling in het regionaal inkoopbeleid per 
zorgkantoor. Voor 2021 houden we de administratieve lasten zeer 
beperkt door het vragen van beknopte plannen. Voor 2022/2023 
zullen we opnieuw een zorgvuldige afweging maken en onnodige 
administratieve lasten zoveel mogelijk beperken.  

105 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor par. 3.5, 3.0, 3.10 / p. 8 Hoe verhoudt de op p. 8 van het Inkoopkader 
langdurige zorg 2021-2023 van ZN genoemde 
prioriteit van het terugdringen van administratieve 
lasten zich tot de plannen die gevraagd worden 
om in aanmerking te komen voor de opslag? 

We begrijpen dat de maatwerkafspraken extra inspanning van u 
vragen. Voor 2021 houden we de administratieve lasten zeer beperkt 
door het vragen van beknopte plannen. Voor 2022/2023 zullen we 
opnieuw een zorgvuldige afweging maken en onnodige 
administratieve lasten zoveel mogelijk beperken. 

106 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Voldoende beschikbare goede 
zorg_Inleiding en visie 

Wat is de verhouding tussen het kwaliteitsplan en 
het in te dienen beknopte plan? 

Het kwaliteitsplan is een ander plan dan het plan dat dient om een 
opslag te verkrijgen. Het kwaliteitsplan komt voort uit het 
kwaliteitskader waaraan u zich committeert. Wanneer mogelijk in de 
planning en na overleg met het zorgkantoor kan het beknopte plan 
onderdeel worden van het kwaliteitsplan (voor de V&V) of het 
kwaliteitsrapport (voor de GZ). 

107 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Voldoende beschikbare goede 
zorg_Inleiding en visie 

Er zit er nog een hiaat in de financiering van acute 
opnames en crisisbedden, we lezen hier echter 
niets over terug in het inkoopdocument van VGZ. 
Vandaar de vraag: hoe ziet de structurele 
bekostiging eruit van de acute opnames en 
crisisbedden in 2021 in het kader van de WZD en 
RM? Welk opbrengstlabel hangt hieraan? 

Zorgkantoren en zorgverzekeraars zijn in samenwerking met partijen 
in de regio in gesprek om te zorgen voor voldoende beschikbaarheid 
rondom triage en crisisplekken (voor zowel de GZ, V&V als de GGZ),  
te faciliteren. Wij zijn welwillend om te praten over mogelijke 
oplossingen voor regionale knelpunten.  
Wij passen het percentage niet aan in verband met invoering van de 
Wzd. De NZa stelt op basis van kostenonderzoeken maximum 
tarieven vast. Het NZa tarief voor een prestatie staat niet gelijk aan 
de kosten voor een prestatie. De NZa is momenteel wel bezig met 
de vormgeving van de beleidsregels 2021 waarin taken die 
voortvloeien uit de Wzd in verwerkt worden. Als zorgkantoren geven 
wij invulling aan die gewijzigde wet- en regelgeving zodra die 
beschikbaar komt.  

108 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Voldoende beschikbare goede 
zorg_Inleiding en visie 

Hoe gaat het zorgkantoor om met eventuele 
aanvullende eisen in het kwaliteitskader GGZ, 
welke wellicht financiële consequenties heeft, 
waardoor een deel van de afslag van 6% niet 
gerechtigvaardigd is? 

Het basistariefpercentage zal als gevolg van aanvullende eisen in 
het kwaliteitskader GGZ niet bijgesteld worden. 



109 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Voldoende beschikbare goede 
zorg_Klantfricties Geestelijke 
gezondheidszorg 

U vraagt op pagina 110 om een kwaliteitsplan te 
maken. Is dit hetzelfde plan dat dient te worden 
opgesteld om een opslag te krijgen, of is dit een 
apart plan waarvan u vraagt dat we deze 
opstellen? 

Voor de gehandicaptenzorg en Verpleging & verzorging is een 
kwaliteitskader opgesteld, waarvoor zorgaanbieders een 
kwaliteitsplan moeten indienen. Dit staat los van de plannen die 
ingediend moeten worden om in aanmerking te komen voor de 
opslag van 2%. Voor de ggz is echter nog geen kwaliteitskader 
beschikbaar. Veldpartijen in de ggz zijn bezig met het opstellen 
hiervan.  Totdat het landelijke kwaliteitskader ggz gereed is, werken 
we voor de inkoop GGZ-Wlz met voorlopige 
kwaliteitsuitgangspunten. Deze zijn opgesteld door zorgkantoren, in 
afstemming met alle belanghebbenden binnen de ggz-sector. We 
bespreken de kwaliteitsuitgangspunten continu in dialoog met de 
zorgaanbieders. Hiervoor hoeft u nog geen apart kwaliteitsplan in te 
dienen.  

110 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Voldoende beschikbare goede 
zorg_Klantfricties Geestelijke 
gezondheidszorg 

De klantfricties zijn wel heel summier beschreven. 
Uitsluitend de openstelling WLZ staat benoemd. Is 
dit bewust het enige wat benoemd staat? Ook de 
WVGGZ zou wat mij betreft ook benoemd mogen 
worden; niet zozeer als klantfrictie maar wel als 
knelpunt.  

Het klopt dat de klantfricties voor de ggz nog niet uitgebreid zijn 
beschreven. Dit komt doordat er per 2021 een nieuwe doelgroep 
naar de Wlz komt i.v.m. de wetswijziging. Wij hebben nog geen 
declaratie data beschikbaar over deze nieuwe doelgroep. Zodra 
deze beschikbaar is, zullen de klantfricties voor de ggz ook verder 
worden uitgewerkt. Wij zullen veelvuldig in dialoog gaan met de 
zorgaanbieders en andere stakeholders. Daarnaast blijven we de 
doelgroep binnen de GGZ continue monitoren, zodat we snel zicht 
krijgen op de regionale klantfricties voor de ggz. 

111 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Voldoende beschikbare goede 
zorg_Klantfricties 
Gehandicaptenzorg 

Op bladzijde 113 in uw inkoopbeleid, onder 
‘Complexe zorg’, schrijft u: “Hiervoor hebben we 
van u nodig:”. Wat verwacht VGZ hierin van 
zorgaanbieders? Op welke wijze moeten wij deze 
gegevens aanleveren? Of, wordt dit enkel 
onderdeel van de inkoopgesprekken? Indien wij dit 
schriftelijk moeten aanleveren, brengt dit een grote 
administratieve last met zich mee. In het 
inkoopkader van ZN is juist opgenomen dat we 
gezamenlijk streven naar het terugdringen van 
administratieve lasten. Uw verzoek lijkt hier haaks 
op te staan. Kunt u beargumenteerd aangeven, 
hoe dit zich tot elkaar verhoudt?  

Dit inkoopkader is grotendeels ontwikkeld voordat Nederland 
getroffen werd door Corona. De ontwikkelingen en maatregelen in 
Corona-tijd geven/gaven ons wekelijks een nieuwe impact en 
perspectief. Als het u niet lukt om een schriftelijke analyse te maken, 
kunnen we hierover met elkaar in gesprek gaan in het 
zorginkoopgesprek. U hoeft deze analyse dus niet op voorhand in te 
dienen.  

112 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Voldoende beschikbare goede 
zorg_Klantfricties 
Gehandicaptenzorg 

In uw inkoopbeleid schrijft u: “Vanaf 2022 gaan we 
in gesprek met zorgaanbieders over een variabele 
opslag op basis van een resultaatafspraak.” Kunt u 
toelichten waar deze variabele opslag uit bestaat? 
Maakt deze onderdeel uit van de tariefhoogte van 
96% (94% + 2%)? Op basis van welke 
resultaatafspraak wordt deze opslag al dan niet 
toegekend? 

De tarieven voor de jaren 2022 en 2023 wordt dit jaar nog besproken 
met de brancheorganisaties. Wij kunnen derhalve de vragen die u 
hierover stelt niet beantwoorden, omdat we dit nog niet weten.  



113 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Voldoende beschikbare goede 
zorg_Klantfricties 
Gehandicaptenzorg 

Het beleid is er op gericht om de zorg meer op 
basis van VPT en MPT te organiseren.                            
-Indien wij uitbreiden met zorg op basis van VPT 
en MPT kunt u dan garanderen dat deze 
uitbreiding wordt gefinancierd? 
-Voor bepaalde clientengroepen is het niet 
mogelijk om de zorg op basis van VPT of MPT te 
financieren omdat deze clienten de 
huisvestingskosten niet zelf kunnen betalen. Is en 
blijft het mogelijk om deze zorg op basis van 
verblijfzorg te financieren? 

Wij zijn gebonden aan de contracteerruimte vanuit NZa/VWS. Wij 
contracteren op basis van een prognoses waarbij we 98 procent van 
de prognose tot en met Juni contracteren. Er blijft altijd een 
mogelijkheid om verblijfszorg in te kopen. Over de door u gestelde 
vragen praten wij graag met u door tijdens het zorginkoopgesprek.  

114 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Voldoende beschikbare goede 
zorg_Klantfricties 
Gehandicaptenzorg 

Hoeveel ruimte is er om binnen de klantfricties 
gehandicaptenzorg aparte afspraken te maken 
over specialistische zorg/ZGVIS?  

Uiteraard is dit een belangrijke doelgroep, maar de omvang is 
gering. Daarom is deze doelgroep niet als een klantfrictie 
geoormerkt, maar kan absoluut aandacht nodig hebben in een regio. 
Hierover gaan we met u in gesprek. 

115 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Voldoende beschikbare goede 
zorg_Klantfricties 
Gehandicaptenzorg 

Er staan per ZK regio uitdagingen geformuleerd. 
Wij leveren vanuit 1 regio (NOB) een landelijke 
functie voor de doelgroep ZG. Welke top 3 is van 
toepassing.  

Omdat uw instelling bovenregionaal actief is, kunt u een keuze 
maken uit alle 4 de klantfricties en hoeft u zich niet te focussen op de 
top 3 klantfricties.  

116 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Voldoende beschikbare goede 
zorg_Klantfricties Verpleging en 
verzorging 

Hoe stimuleert en faciliteert VGZ de regionale 
ontwikkelingen in VPT en MPT? En hoe vangt 
VGZ de volumegroei op in VPT en MPT? Kunt u 
dit toelichten? 

Wij gaan hier als zorgkantoor graag over met u in dialoog. In 
samenwerking pakken wij graag onze gezamenlijke opdracht op om 
de zorg duurzaam en betaalbaar te houden en daarbij tegelijkertijd te 
voorzien in de wens van de klant. We zien een ontwikkelopgave op 
VPT en MPT voor de V&V (zie klantfricties). We stimuleren dit mede 
doordat een zorgaanbieder voor dit onderwerp in aanmerking kan 
komen voor een opslag op het basistarief. Hierbij willen wij ook 
samenwerking zoeken met gemeenten en andere sociale partners 
zoals woningbouwcoöperaties, huisartsen en welzijnsorganisaties. 

117 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Voldoende beschikbare goede 
zorg_Klantfricties Verpleging en 
verzorging 

Wat doet het zorgkantoor met de informatie van de 
locatiebezoeken? 

De informatie van de locatiebezoeken is voor intern gebruik. 
Allereerst biedt het inzicht in een locatie en de geleverde zorg. 
Daarnaast wordt de relatie gelegd met het kwaliteitskader. In 
hoeverre voldoet de geleverde zorg aan het kwaliteitskader?  Het 
doel is om samen met de aanbieder in dialoog te gaan over kwaliteit 
en daarbij in te spelen op de wensen van de klant. Het is mooi als 
we daarbij aanbieders met elkaar kunnen verbinden 



118 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Voldoende beschikbare goede 
zorg_Klantfricties Verpleging en 
verzorging 

In het landelijke kader staat een opmerking 
geplaatst over het omzetten van een ZZP exclusief 
behandeling naar een ZZP inclusief behandeling. 
Dit dient altijd te worden besproken met de 
zorginkoper van het zorgkantoor. Wat is het 
regionale beleid van het Zorgkantoor voor wat 
betreft het omzetten van ZZP/VPT/MPT zonder 
behandeling naar met behandeling? Kunnen wij in 
2021 zorg zonder behandeling omzetten naar zorg 
met behandeling? 

De behandelbehoefte van de klant maakt uit welke afspraken wij 
maken over de component behandeling. Is dit incidenteel van aard 
dan zal de losse component behandeling het meest logisch zijn om 
af te spreken, is dit structureel van aard, dan kan er eventueel 
aanspraak gemaakt worden op de vaste component behandeling. U 
dient hierover altijd in overleg te gaan met uw zorginkoper. 

119 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Zinnige Zorg & innovatie Welke rol kan het zorgkantoor spelen in verbinding 
tussen de aanbieders? Dus hoe weten wij welke 
vragen er leven bij andere aanbieders en ook 
waarvoor maken zij plannen? 

Als zorgkantoor pakken wij onze rol als verbinder in de regio graag 
op. Wij zullen de informatie die wij ophalen in de gesprekken die we 
voeren en die gedeeld kunnen worden, delen in de regio. We maken 
hierbij graag zoveel mogelijk gebruik van al bestaande 
overlegstructuren. Als u nog suggesties heeft over hoe wij deze rol 
beter kunnen invullen, dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.  

120 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Zinnige Zorg & innovatie Mag een investering / plan t.a.v. het kernelement 
"innovatie" samenlopen met de SET-aanvraag, 
welke gedeeltelijk bekostigd wordt vanuit subsidie/ 
de Zorgverzekeringswet?  

Dubbele bekostiging is niet toegestaan. Indien de bekostiging vanuit 
de SET-aanvraag een ander onderdeel betreft dan het door u 
ingediende plan bij het zorgkantoor dan kan financiering wel een 
mogelijkheid zijn. Uiteraard dient het plan wel specifiek betrekking te 
hebben op de WLZ en dient het te voldoen aan de voorwaarden die 
in het inkoopbeleid gesteld worden met betrekking tot innovatie. 

121 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Zinnige Zorg & innovatie In de afgelopen jaren stelde VGZ voor innovatie 
aparte financiele middelen ter beschikking. Is er 
nog steeds de mogelijkheid om voor innovatie een 
additioneel budget toegekend te krijgen? 

Het innovatiebudget dat beschikbaar gesteld werd in 2020 houdt op 
te bestaan per 2021. Innovaties door ontwikkeling van good 
practices, opschaling en ambassadeurschap maakt onderdeel uit 
van de standaard opslag die u in 2021 kunt ontvangen.  

122 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Zinnige Zorg & innovatie zijn er voorbeelden te noemen van GP's in de 
GGZ WLZ? En werken jullie hier ook met vorm 
van Shared Savings? Of bijdragen aan 
investeringen om te komen tot innovaties?  

Binnen de ggz in de Wlz hebben we nog geen good practices (GP's) 
aangemerkt als Zinnige Zorg initiatief. Wij zijn echter altijd op zoek 
naar nieuwe GP's. We dagen u uit om op zoek te gaan naar 
innovaties die in de toekomst een nieuwe GP kunnen worden. Wij 
willen u hierbij graag faciliteren en helpen. We kennen in de Wlz 
overigens wel meerdere GP's voor de andere sectoren: 
gehandicaptenzorg en verpleging & verzorging. Daarnaast kennen 
we binnen de Zvw wel een aantal GP's voor de ggz. Mogelijk kunnen 
deze GP's inspiratie geven voor een GP binnen de ggz in de Wlz.  
Innovaties door ontwikkeling van good practices, opschaling en 
ambassadeurschap maakt onderdeel uit van de standaard opslag 
die u in 2021 kunt ontvangen als u hiervoor een beknopt plan indient.  



123 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Zinnige Zorg & innovatie Op  welke wijze denkt het Zorgkantoor dat 
zorgaanbieders innovaties kunnen gaan realiseren 
als het basistarief niet eens voldoende is voor het 
leveren van de standaard zorg? Het starten van 
innovaties en vervolgens implementeren kost 
meer tijd en geld dan de ophoging van het tarief 
van 1 of 2% zal dekken. 

De NZa bepaalt de maximumtarieven. Deze zijn landelijk 
vastgesteld. Wij vergoeden een percentage van dit maximum NZa-
tarief, hetgeen past binnen de tariefstructuur van NZa en de vrijheid 
die zorgkantoren op dit punt hebben. Als er een structurele 
verandering van kosten is, dan zal dat verdisconteerd zijn in de door 
de NZa vastgestelde maximum tarieven. Bij de vaststelling van het 
basistariefspercentage is onder meer gekeken naar de huidige 
afspraken op landelijk niveau en zijn analyses gemaakt van de 
financiële positie van zorgaanbieders om de mogelijke impact te 
kunnen inschatten. Dit hebben we meegenomen bij de afwegingen. 
Er zijn met aanbieders eerder al afspraken gemaakt ter hoogte van 
óf onder het basistarief. Deze aanbieders leveren met het 
afgesproken tarief zorg die voldoet aan de kwaliteitsstandaarden. 
Zorgaanbieders kunnen een hoger tariefpercentage ontvangen dan 
het basistariefpercentage. Met maatwerkafspraken kunnen 
zorgaanbieders in aanmerking komen voor een vaste opslag van 
2%. 

124 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Zorg dichtbij huis Doelstelling MPT en VPT wordt regionaal 
opgesteld. Zorg dichtbij huis realiseren betekent 
meer aanbod. Alle zorgaanbieders krijgen in 2021 
de opdracht om samen de volume groei op te 
vangen in VPT en MPT. Betekent dit concreet dat 
groei in ZZP's niet meer mogelijk is? Hoe verhoudt 
zich dit tot de toenemende groei en verzwaring in 
WLZ cliënten 

Dit betekent niet dat groei in ZZP's niet meer mogelijk is. Wel roepen 
wij op om in gezamenlijkheid te kijken naar de mogelijkheden tot de 
uitbreiding van de zorg in VPT, MPT of eventueel nieuw te 
ontwikkelen zorgvormen om zo de zorg richting de toekomst 
duurzaam betaalbaar te houden.  

125 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Zorg dichtbij huis Op pagina 120 van het Inkoopbeleid wordt 
aangegeven dat VGZ de ambitie heeft om het 
aandeel VPT en MPT te vergroten. Beperkt zich 
deze ambitie tot de VVT sector of geldt deze ook 
voor de GGZ. Wij willen namelijk voor de 
doelgroep psychiatrie VPT en MPT nadrukkelijk 
als zorgvormen stimuleren en willen ter vergroting 
van de zelfstandigheid van de clienten daarbij ook 
domotica kunnen inzetten. Hoe kijkt VGZ hier 
naar? 

Het klopt dat wij hiervoor geen aparte doelstelling voor de ggz 
hebben opgenomen. Reden hiervoor is dat een groot deel van de 
doelgroep voor ons nog onbekend is. Wij gaan graag met u in 
gesprek over de mogelijkheden om voor deze doelgroep ook VPT en 
MPT  te kunnen realiseren.  



126 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Zorg dichtbij huis Alle zorgaanbieders krijgen in 2021 de opdracht 
om samen de volume-groei (groei van het aantal 
indicaties) zoveel mogelijk op te vangen in de 
zorgvorm VPT/MPT. De doelstelling hiervoor wordt 
regionaal opgesteld.  Is het mogelijk om als 
individuele aanbieder volume-groei in VPT/MPT te 
realiseren zonder gebonden te zijn aan de 
regionale doelstelling die wordt opgesteld? Is al 
bekend wat de regionale doelstelling wordt? 

De regionale doelstellingen kunt u voor zowel de GZ als de V&V 
terugvinden in de regio-analyses op onze website (https://www.vgz-
zorgkantoren.nl/zorgaanbieders/contracteren/contractering-en-
inkoop-2021). Om een divers aanbod te creëren, kopen we regionaal 
voldoende zorg in passend bij de behoeftes van de klant. De huidige 
en de toekomstige ontwikkelingen en mogelijke knelpunten in de 
regio vormen het uitgangspunt. Daarom richten we ons naast goed 
werkgeverschap en kwaliteit, op een aantal klantfricties die klanten in 
de regio ervaren. Hiermee ontstaat een gezamenlijke opgave voor 
het verder ontwikkelen van voldoende beschikbare goede zorg. We 
gaan graag met zorgaanbieders in gesprek hoe invulling gegeven 
kan worden aan de regionale opgave.  

127 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Zorg dichtbij huis Op pagina 123 van het inkoopbeleid staat: Alle 
zorgaanbieders krijgen in 2021 de opdracht om 
samen de volume-groei (groei van aantal 
indicaties) zoveel mogelijk op te vangen in de 
zorgvorm VPT. Dat onderschrijven wij van harte. 
Echter niet geclusterde VPT is ondoelmatiger in de 
levering dan geclusterde VPT. Kunnen wij over de 
niet geclusterde-VPT aanvullende prijsafspraken 
maken? 

De gekozen inkoopsystematiek met een basistarief van 94% een te 
behalen opslag van maximaal 2% geldt voor alle zorgsoorten en -
vormen. 

128 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Zorg dichtbij huis_Sector 
Gehandicaptenzorg 

VGZ gaat uit van 5 subthema’s waar een plan voor 
opslag 2% gemaakt kunnen worden. Eigen 
thema’s Zorgkantoren zijn:  informeren klanten, 
voldoende beschikbare zorg, zorg dichtbij huis, 
zinnige zorg & innovatie en duurzaam betaalbare 
zorg. Plan moet alle thema’s bevatten (pag 130 
van het document)  Vragen: Waarom afwijken van 
de centrale ZN- afspraak met twee plannen op de 
landelijke pijlers? Aanbieders met meerdere 
consortia worden zo alsnog gedwongen een serie 
plannen te maken. 
- Aanbieders die met meerdere consortia werken 
stellen voor uitsluitend twee plannen op de 
landelijke pijlers in te dienen t.b.v. de opslag. Kunt 
u hierin meegaan? Kunt u dit nader toelichten?     

Voor uw vraag over het aantal thema's waarover het beknopte plan 
moet gaan verwijzen wij u naar de opmerking vooraf van dit 
document. De drie thema's van VGZ vallen onder de landelijke 
kernelementen. VGZ wil hiermee zorgaanbieders stimuleren een 
visie te vormen op deze thema's en hierop resultaten te boeken. Het 
plan is daarmee een belangrijk onderdeel van het inkoopgesprek.  



129 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Zorg dichtbij huis_Sector 
Gehandicaptenzorg 

Is er een specieke uitwerking van geclusterd MPT 
wat als goed voorbeeld wordt genoemd  in het 
inkoopbeleid 2021? 

Prisma is een mooi voorbeeld van geclusterd wonen in combinatie 
met MPT. Prisma combineert voor cliënten het beste van twee 
werelden: mensen met een intensieve zorgvraag houden de regie en 
zelfstandigheid doordat zij geclusterd kunnen wonen met een 
modulair pakket thuis. Op pagina 122 van het inkoopbeleid vind u 
een link naar een video met meer informatie. Daarnaast kunt u 
contact met ons opnemen als u verdere informatie nodig heeft over 
dit initiatief.  

130 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Zorg dichtbij huis_Sector 
Verpleging en verzorging 

Is de regionale doelstelling t.a.v. VPT/MPT al 
bekend? Zo ja, wanneer ontvangen wij deze? Zo, 
nee, wanneer ontvangen wij deze? 

Op onze website hebben we voor de V&V en GZ regioanalyses 
gepubliceerd. U vindt deze hier: www.vgz-
zorgkantoren.nl/zorgaanbieders/contracteren/contractering-en-
inkoop-2021  
 
  

131 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Zorg dichtbij huis_Sector 
Verpleging en verzorging 

Is volumegroei in de leveringsvorm ZZP in 2021 
en daarna nog mogelijk? 

Het is niet juist dat groei in ZZP's niet meer mogelijk zou zijn. Wel 
roepen wij op om in gezamenlijkheid te kijken naar de mogelijkheden 
tot de uitbreiding van de zorg in VPT, MPT of eventueel nieuw te 
ontwikkelen zorgvormen om zo de zorg richting de toekomst 
duurzaam betaalbaar te houden.  

132 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Zorg dichtbij huis_Sector 
Verpleging en verzorging 

Hoe verhoudt uitbreiding MPT/VPT zich met het 
advies van de commissie Bos (REIS)? 

Met aandacht hebben wij gekeken naar het advies om de zorg thuis 
volledig vanuit de Zvw te organiseren, vanuit het oogpunt van 
duidelijkheid over de eigen bijdrage en vermindering administratieve 
lasten. Wij herkennen het probleem, maar zien dit niet als oplossing 
voor het benoemde probleem. Bovendien vinden wij dat 
verpleeghuiszorg in een eigen woning mogelijk moet blijven, dit 
stimuleert vernieuwing en flexibiliteit van woon‐zorgconcepten voor 
de verpleeghuiszorg, dit is nodig om aan de toekomstige vraag te 
kunnen voldoen en te lange wachttijden voor mensen met een 
behoefte aan verpleeghuiszorg in de toekomst tegen te gaan. 

133 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor Zorg dichtbij huis_Sector 
Verpleging en verzorging 

Op pagina 123 van het inkoopbeleid staat: Alle 
zorgaanbieders krijgen in 2021 de opdracht om 
samen de volume-groei (groei van aantal 
indicaties) zoveel mogelijk op te vangen in de 
zorgvorm VPT/MPT. De doelstelling hiervoor wordt 
regionaal opgesteld. Is het ook mogelijk om als 
individuele aanbieder volume-groei in VPT/MPT te 
realiseren, zonder gebonden te zijn aan de 
regionale doelstelling die wordt opgesteld? 

De regionale doelstellingen kunt u voor zowel de GZ als de V&V 
terugvinden in de regio-analyses op onze website (https://www.vgz-
zorgkantoren.nl/zorgaanbieders/contracteren/contractering-en-
inkoop-2021). In overleg met uw inkoper kunt u kijken wat de 
doelstelling is voor u als individuele aanbieder en of u daarbij 
gebonden bent aan regionale doelstellingen.  



134 Inkoopbeleid_VGZ_Zorgkantoor 
 

Wat wordt bedoeld met ‘herkennen’ in de zin ‘We 
herkennen de volgende behandelingen voor de 
GGZ in de Wlz’?  Wanneer behoren deze vormen 
van zorg tot de Wlz?  

Met 'herkennen' bedoelen we dat de daarna opgesomde vormen van 
behandeling voor vergoeding in aanmerking kunnen komen ten laste 
van de Wlz. Elke klant in de Wlz heeft recht op specifieke 
behandeling, ongeacht leveringsvorm. Levering van de specifieke 
behandeling vindt altijd plaats via zorg in natura. Aanvullende zorg 
en psychiatrische behandeling die integraal deel uitmaakt van het 
verblijf wordt alleen vergoed via de Wlz als voor de klant een 
verblijfsprestatie inclusief behandeling geleverd wordt.  
 
Een organisatie kan ervoor kiezen om een integraal pakket te 
leveren. De organisatie levert dan specifieke behandeling, GGZ-
behandeling en de geneeskundige zorg van algemeen medische 
aard. Dit komt allen ten laste van de Wlz.  
Of de organisatie kiest ervoor de woonzorg te leveren. De specifieke 
behandeling wordt apart door het zorgkantoor ingekocht, ten laste 
van de Wlz. De GGZ-behandeling en de geneeskundige zorg van 
algemeen medische aard worden door dezelfde of andere 
zorgaanbieders geleverd ten laste van de Zvw. Wat verder verstaan 
wordt onder GGZ-behandeling wordt toegelicht in paragraaf 5.11 van 
het Inkoopkader Wlz 2021-2023.  
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Voor welke doelgroepen behoren GGZ-
behandeling en behandeling van psychische 
stoornis tot het pakket? Wat geldt als 
uitgangspunt: het geïndiceerde profiel of de 
grondslag? 

Alle profielen in de Wlz, ongeacht leveringsvorm, geven recht op 
specifieke Wlz behandeling. Voor de GGZ-behandeling is 2021 een 
overgangsjaar. In 2021 is GGZ-behandeling alleen onderdeel van de 
aanspraak binnen de Wlz als de cliënt verblijf en behandeling 
integraal van dezelfde zorgaanbieder ontvangt. De kosten voor ggz-
behandeling zijn dan onderdeel van het integrale tarief voor de zzp’s 
GGZ-Wonen inclusief behandeling.  
Als de cliënt niet verblijft bij een zorgaanbieder die zowel verblijf als 
behandeling levert, wordt de GGZ-behandeling vooralsnog ten laste 
gebracht van de Zvw. De GGZ-behandeling zal na de introductie van 
het nieuwe bekostigingsmodel in de curatieve GGZ (verwachte 
invoering is 2022) bekostigd worden binnen de Wlz. Vanaf dat 
moment hebben dus alle Wlz-cliënten aanspraak op GGZ-
behandeling in de Wlz en is de grondslag van de klant leidend om te 
beoordelen of de zorg ten laste van de Wlz gebracht kan worden. 
Behandeling wordt altijd geleverd via zorg in natura. Behandeling 
mag niet worden bekostigd vanuit een persoonsgebonden budget. 
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Paragraaf 2.3. Waar bestaat financiële ruimte uit 
om vernieuwing te stimuleren bij een basistarief 
met de maximale opslag die lager of gelijk is aan 
het huidige tarief? 

Met dit inkoopkader willen zorgkantoren een bijdrage leveren aan de 
uitdagingen in de langdurige zorg. Zorgaanbieders die zich 
inspannen om tot oplossingen te komen voor de vraagstukken die 
spelen, worden financieel beloond. Dit is vormgegeven door een 
basistarief, waarbij opslagen gehanteerd worden voor drie thema's: 
voldoende beschikbare goede zorg, zorg dichtbij huis en Zinnige 
Zorg en innovatie. De NZa publiceert maximum tarieven. Dit 
betekent dat zorgkantoren de mogelijkheid hebben om lagere 
tarieven af te spreken.  En dat is ook nodig, om binnen de (door de 
NZa vastgestelde en daardoor begrensde) contracteerruimte zoveel 
mogelijk klanten die een beroep doen op de Wlz te kunnen helpen. 
In de Kamerbrief van VWS van 29 mei 2020 heeft de minister 
aangegeven het nieuwe Wlz-zorginkoopkader, inclusief het uniforme 
basistarief en een opslag passend te vinden bij de (door)ontwikkeling 
van het Zorgkantoor en de rol die het zorgkantoor binnen het stelsel 
heeft. De zorg moet blijven voldoen aan gestelde kwaliteitseisen. Als 
u een lager tariefpercentage ontvangt dan afgelopen jaren dan 
verwachten we dat u kijkt naar mogelijkheden om de zorg 
doelmatiger te organiseren, zodat de kwaliteit geborgd blijft.  
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Paragraaf 2.3. U verlaagt het 
basistariefpercentage met 2,75% ten opzichte van 
vorig jaar. Toch verlangt u van zorgaanbieders dat 
zij dezelfde zorg leveren als vorig jaar, terwijl de 
kosten van zorgaanbieders stijgen. Kunt u 
toelichten waarom u desondanks vindt dat u met 
het verlaagde basistariefpercentage een redelijke 
vergoeding biedt? 

De NZa bepaalt de maximumtarieven. Deze zijn landelijk 
vastgesteld. Wij vergoeden een percentage van dit maximum NZa-
tarief, hetgeen past binnen de tariefstructuur van NZa en de vrijheid 
die zorgkantoren op dit punt hebben. Als er een structurele 
verandering van kosten is, dan zal dat verdisconteerd zijn in de door 
de NZa vastgestelde maximum tarieven. Bij de vaststelling van het 
basistariefspercentage is onder meer gekeken naar de huidige 
afspraken op landelijk niveau en zijn analyses gemaakt van de 
financiële positie van zorgaanbieders om de mogelijke impact te 
kunnen inschatten. Dit hebben we meegenomen bij de afwegingen. 
Er zijn met aanbieders eerder al afspraken gemaakt ter hoogte van 
óf onder het basistarief. Deze aanbieders leveren met het 
afgesproken tarief zorg die voldoet aan de kwaliteitsstandaarden. 
Zorgaanbieders kunnen een hoger tariefpercentage ontvangen dan 
het basistariefpercentage. Met maatwerkafspraken kunnen 
zorgaanbieders in aanmerking komen voor een vaste opslag van 
2%.” 

138 Document Inkoopbeleid 2021- 2023 p 130  U geeft aan dat er voor 2021 geen plannen 
ingediend hoeven te worden t.b.v. de 2% opslag. 
Op pagina 130 staat dat er voor 2021 een beknopt 
plan ingediend te worden. Hoe strookt dit met het 
afzien hiervan voor 2021 zoals u eerder 
beschreef? 

In het inkoopbeleid hebben wij aangegeven dat we zorgaanbieders 
per 2021 in een beknopt plan vragen in te dienen om in aanmerking 
te komen voor de 2% opslag. Wij hebben ons oorspronkelijke 
voornemen om te vragen om een uitgebreid plan bijgesteld naar een 
beknopt plan.  



 
  

139 Document Inkoopbeleid 2021- 2023 p 130  U geeft aan dat de plannen voor de 2% opslag 
ingediend kunnen worden 2 maanden nadat de 
coronacrisis rustiger is (te beoordelen door het 
zorgkantoor). Echter op pagina 130 lijkt het alsof 
dit voor 31 juli ingevuld moet zijn. Wat dient 
wanneer ingediend te worden t.a.v. de plannen? 

In het inkoopbeleid is aangegeven dat Zorgkantoren de plannen pas 
opvragen wanneer de situatie (volgens de zorgkantoren) weer is 
genormaliseerd. Na die aankondiging heeft elke zorgaanbieder twee 
maanden de tijd om het plan in te dienen. We gaan de komende 
periode in gesprek met brancheorganisaties over de datum voor 
aanlevering van de plannen. De datum van de aankondiging is op 
zijn vroegst op 1 september 2020 (en moment aanlevering twee 
maanden erna). We noemen nu deze datum voor aankondiging van 
1 september omdat dit de datum is waarop de generieke 
compensatiecomponent afloopt voor alle sectoren.  

140 Document Inkoopbeleid 2021- 2023 p 130  Volstaat voor 2021 een korte algemene toelichting 
op de plannen t.b.v. de 2% opslag beschreven op 
1 A4tje? 

Het indienen van een beknopt plan is een voorwaarde om in 
aanmerking te komen voor de 2% opslag. In het plan staan de 
volgende punten: • Aan welke thema’s levert u in 2021 een bijdrage? 
Beschrijf de situatie en de omgeving • Wat wilt u hieraan doen? • 
Hoe gaat u dit doen? Welke acties zet u in aankomend jaar? En 
welke middelen gebruikt u hiervoor? • Wat zijn de resultaten die u in 
2021 wilt opleveren? Hoe wordt het resultaat meetbaar gemaakt en 
met welke frequentie zijn er resultaten beschikbaar?  
Als dit op 1a4 past dan volstaat dit. 

141 Document Inkoopbeleid 2021- 2023 p 130  Kunt u aangeven op welke criteria de plannen 
worden beoordeeld zowel voor 2021 als voor 2022 
en 2023? Zo ja wat zijn dan deze criteria? 

Om in aanmerking te komen voor de 2% opslag, vragen we u een 
beknopt plan op te stellen.  
In het plan staan zoals vermeld in het inkoopbeleid de volgende 
punten: • Aan welke thema’s levert u in 2021 een bijdrage? Beschrijf 
de situatie en de omgeving • Wat wilt u hieraan doen? • Hoe gaat u 
dit doen? Welke acties zet u in aankomend jaar? En welke middelen 
gebruikt u hiervoor? • Wat zijn de resultaten die u in 2021 wilt 
opleveren? Hoe wordt het resultaat meetbaar gemaakt en met welke 
frequentie zijn er resultaten beschikbaar?  
We gaan graag met u ingesprek over het plan om samen tot een 
goede afpsraak te komen. 



142 Document Inkoopbeleid 2021- 2023 p 130  Hoe strookt het maken van plannen voor de 2% 
opslag met de administratieve lastenverlichting die 
we nastreven in de zorg met als doel maximale 
inzet van zorggelden voor de zorgvragen? 

In het kader van administratieve lastenverlichting is in het 
overgangsjaar 2021 gekozen voor slechts het in te hoeven dienen 
van een beknopt plan. Met dit inkoopkader en daarbij behorende 
inkoopsystematiek willen zorgkantoren een bijdrage leveren aan de 
uitdagingen in de langdurige zorg. Zorgaanbieders die zich 
inspannen om tot oplossingen te komen voor de vraagstukken die 
spelen, worden financieel beloond.  

143 Document Inkoopbeleid 2021- 2023 p. 122 U geeft aan: Het creëren van oplossingen dicht bij 
huis maakt onderdeel uit van de standaard opslag 
die u in 2021 ontvangt. Vanaf 2022 gaan we in 
gesprek met zorgaanbieders over een variabele 
opslag op basis van een resultaatafspraak. 
Betekent het dat als wij in 2021 nieuwe producten 
gaan ontwikkelen die leiden tot een oplossing dat 
zorg dicht bij huis wordt geregeld dat wij deze niet 
apart gefinancierd worden? 

Wij begrijpen niet wat uw vraag is. Als u een nieuwe prestatie wil 
aanvragen voor een nieuw product kunt u dit verzoek indienen bij de 
NZa. Als hiermee uw vraag niet is beantwoord kunt u contact 
opnemen met uw zorginkoper.  

144 Document Inkoopbeleid 2021- 2023 p. 122 U geeft aan: Het creëren van oplossingen dicht bij 
huis maakt onderdeel uit van de standaard opslag 
die u in 2021 ontvangt. Vanaf 2022 gaan we in 
gesprek met zorgaanbieders over een variabele 
opslag op basis van een resultaatafspraak. Wat 
valt er onder zorg dicht bij huis? 

Hieronder verstaan wij zorg en ondersteuning in of dichtbij de eigen 
woonomgeving van de cliënt. Een van de uitdagingen waar we voor 
staan is het creëren van de mogelijkheid dat iedereen (ook klanten 
met een zwaardere zorgvraag) zelfstandig kunnen wonen. Ook als 
klanten de Wlz-zorg al intramuraal ontvangen. Een voorbeeld hierbij 
is het geclusterd kunnen wonen met een modulair pakket thuis, 
waarbij mensen met een intensieve zorgvraag de regie en 
zelfstandigheid behouden. Wij gaan graag met u het gesprek aan 
over de ideeën die u op dit vlak heeft. 

145 Document Inkoopbeleid 2021- 2023 p. 127 U geeft aan: Innovaties door ontwikkeling van 
good practices, opschaling en ambassadeurschap 
maakt onderdeel uit van de standaard opslag die u 
in 2021 ontvangt. Vanaf 2022 gaan we in gesprek 
met zorgaanbieders over een variabele opslag op 
basis van een resultaatafspraak. We krijgen een 
korting en daar moeten we ook nog eens de 
innovatie van betalen? 

Er is geen sprake van een bezuiniging. Het basistarief wordt 
verlaagd om differentiatie mogelijk te maken. Differentiatie stimuleert 
efficiëntie, kwaliteitsverbetering en innovatie. We vragen een 
specifieke inzet van zorgaanbieders, gericht op de grote opgave die 
we op ons af zien komen in de langdurige zorg. Hiervoor krijgen 
zorgaanbieders een opslag op het basistarief. We moeten ons allen 
inzetten om ook in de toekomst klanten die afhankelijk zijn van 
langdurige zorg van passende zorg te blijven voorzien. De zorg moet 
voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. We verwachten dat u kijkt 
naar mogelijkheden om de zorg doelmatiger te organiseren, zodat de 
kwaliteit geborgd blijft. 

146 Document Inkoopbeleid 2021- 2023 p. 127 U geeft aan: Innovaties door ontwikkeling van 
good practices, opschaling en ambassadeurschap 
maakt onderdeel uit van de standaard opslag die u 
in 2021 ontvangt. Vanaf 2022 gaan we in gesprek 
met zorgaanbieders over een variabele opslag op 
basis van een resultaatafspraak. Kunt u nader 
toelichten hoe 2022 eruit ziet? 

2021 is een overgangsjaar. Met de brancheorganisaties bespreken 
we de invulling van 2022. Hoe 2022 er uit zal zien zal onderdeel zijn 
van te publiceren inkoopkader in 2021.  



147 Document Inkoopbeleid 2021- 2023 p. 127 U geeft aan: Innovaties door ontwikkeling van 
good practices, opschaling en ambassadeurschap 
maakt onderdeel uit van de standaard opslag die u 
in 2021 ontvangt. Vanaf 2022 gaan we in gesprek 
met zorgaanbieders over een variabele opslag op 
basis van een resultaatafspraak. Wat betekent een 
variabele opslag? 

2021 is een overgangsjaar. Met de brancheorganisaties bespreken 
we de invulling van 2022. Hoe 2022 er uit zal zien zal onderdeel zijn 
van te publiceren inkoopkader in 2021.  

148 Document Inkoopbeleid 2021- 2023 p. 127 U geeft aan: Innovaties door ontwikkeling van 
good practices, opschaling en ambassadeurschap 
maakt onderdeel uit van de standaard opslag die u 
in 2021 ontvangt. Vanaf 2022 gaan we in gesprek 
met zorgaanbieders over een variabele opslag op 
basis van een resultaatafspraak. Wat zijn de 
kaders om hiervoor in aanmerking te komen? 

2021 is een overgangsjaar. Met de brancheorganisaties bespreken 
we de invulling van 2022. Hoe 2022 er uit zal zien zal onderdeel zijn 
van te publiceren inkoopkader in 2021.  

149 Document Inkoopbeleid 2021- 2023 p. 129 U geeft aan: Vanaf 2022 zijn we van plan om per 
zorgaanbieder een differentiatie toe te passen in 
het opslagpercentage. Dit sluit aan bij de regionale 
uitdagingen en de 5 thema’s. Met de 
brancheorganisaties bespreken we de invulling 
voor 2022. Hoe voorkomt u dat dit leidt tot een 
ongelijkheidsprincipe in de zorg?  

Wij hanteren 1 inkoopbeleid voor alle zorgaanbieders in onze 
zorgkantoorregio's.  

150 Document Inkoopbeleid 2021- 2023 p. 129 U geeft aan: Vanaf 2022 zijn we van plan om per 
zorgaanbieder een differentiatie toe te passen in 
het opslagpercentage. Dit sluit aan bij de regionale 
uitdagingen en de 5 thema’s. Met de 
brancheorganisaties bespreken we de invulling 
voor 2022. Hoe kunt u uitleggen dat er afwijkingen 
van financiering zijn. 

Met dit inkoopkader willen zorgkantoren een bijdrage leveren aan de 
uitdagingen in de langdurige zorg. Zorgaanbieders die zich 
inspannen om tot oplossingen te komen voor de vraagstukken die 
spelen, worden financieel beloond. Dit is vormgegeven door een 
basistarief, waarbij opslagen gehanteerd worden voor drie thema's: 
voldoende beschikbare goede zorg, zorg dichtbij huis en Zinnige 
Zorg en innovatie. De NZa publiceert maximum tarieven. Dit 
betekent dat zorgkantoren de mogelijkheid hebben om lagere 
tarieven af te spreken, zorgkantoren hebben die vrijheid overigens 
ook. En dat is ook nodig, om binnen de (door de NZa vastgestelde 
en daardoor begrensde) contracteerruimte zoveel mogelijk klanten 
die een beroep doen op Wlz-zorg te kunnen helpen. In de 
Kamerbrief van VWS van 29 mei 2020 heeft de minister aangegeven 
het nieuwe Wlz-zorginkoopkader, inclusief het uniforme basistarief 
en een opslag, passend te vinden bij de (door)ontwikkeling van de 
rol die het zorgkantoor binnen het zorgstelsel heeft. De zorg moet 
blijven voldoen aan gestelde kwaliteitseisen. Als u een lager 
tariefpercentage ontvangt dan afgelopen jaren dan verwachten we 
dat u kijkt naar mogelijkheden om de zorg doelmatiger te 
organiseren, zodat de kwaliteit geborgd blijft. 



151 Document Inkoopbeleid 2021- 2023 par. 2.1 U geeft aan:  Door vanaf 2022 de vergoeding voor 
NHC/NIC te differentiëren kunnen we nog beter 
sturen op aanbod van vastgoed dat past bij de 
wensen en behoeften van de klant. Hiermee 
borgen we een doelmatige inzet van de 
beschikbare middelen en stimuleren we dat ook in 
de toekomst er in alle regio’s voldoende passende 
huisvesting beschikbaar is.Wordt bedoeld dat er 
gedifferentieerd gaat worden in het NHC/NIC 
tarief? 

In het landelijk inkoopkader komt de zin te vervallen waarin 
aangegeven staat dat zorgkantoren mogelijk met ingang van 2022 
gaan differentiëren op het NHC/NIC tarief. De NHC/NIC component 
is later dit jaar onderwerp van bespreking met de 
brancheorganisaties.  De vragen die over de differentiatie van de 
NHC/NIC component gaan, worden daarom nu niet beantwoord. 

152 Document Inkoopbeleid 2021- 2023 par. 2.2 U geeft aan: Daarom werken zorgkantoren vanaf 
2021 vanuit één inkoopkader 2021-2023 met een 
basistariefpercentage met opslagen voor vier 
kernelementen: passende zorg, innovatie, 
bedrijfsvoering en duurzaamheid. Zorgkantoren 
verwachten dat vanuit het basistarief de zorg 
conform geldende kwaliteitskaders (V&V en GZ) 
en voorlopige kwaliteitsuitgangspunten voor de 
GGZ geleverd kan worden. Boven op het 
basistarief kunnen zorgkantoren opslagen 
afspreken als een zorgaanbieder zich inzet voor 
één of meerdere kernelementen. Dit betekent in 
feite dat er een korting wordt toegepast en dat er 
onzekerheid komt t.a.v. de middelen die een 
zorgaanbieder ontvangt. Een zorgaanbieder moet 
juist investeren om toekomstbesteding te worden, 
terwijl er sprake is van een korting. Dit strookt niet 
met elkaar. Hoe ziet het zorgkantoor dit?  

Er is geen sprake van een bezuiniging. Het basistarief wordt 
verlaagd om differentiatie mogelijk te maken. Differentiatie stimuleert 
efficiëntie, kwaliteitsverbetering en innovatie. We vragen een 
specifieke inzet van zorgaanbieders, gericht op de grote opgave die 
we op ons af zien komen in de langdurige zorg. Hiervoor krijgen 
zorgaanbieders een opslag op het basistarief. We moeten ons allen 
inzetten om ook in de toekomst klanten die afhankelijk zijn van 
langdurige zorg van passende zorg te blijven voorzien. De zorg moet 
voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. We verwachten dat u kijkt 
naar mogelijkheden om de zorg doelmatiger te organiseren, zodat de 
kwaliteit geborgd blijft. 



153 Document Inkoopbeleid 2021- 2023 par. 2.2 U geeft aan: Daarom werken zorgkantoren vanaf 
2021 vanuit één inkoopkader 2021-2023 met een 
basistariefpercentage met opslagen voor vier 
kernelementen: passende zorg, innovatie, 
bedrijfsvoering en duurzaamheid. Zorgkantoren 
verwachten dat vanuit het basistarief de zorg 
conform geldende kwaliteitskaders (V&V en GZ) 
en voorlopige kwaliteitsuitgangspunten voor de 
GGZ geleverd kan worden. Boven op het 
basistarief kunnen zorgkantoren opslagen 
afspreken als een zorgaanbieder zich inzet voor 
één of meerdere kernelementen. Dit betekent in 
feite dat er een korting wordt toegepast en dat er 
onzekerheid komt t.a.v. de middelen die een 
zorgaanbieder ontvangt. Een zorgaanbieder moet 
juist investeren om toekomstbesteding te worden, 
terwijl er sprake is van een korting. Daarnaast is er 
jaarlijks al een onzekerheid wat een zorgaanbieder 
ontvangt aan middelen. Hoe moet een 
zorgaanbieder een goede financiële sturing doen 
als het financiële budget tevoren niet duidelijk is.  

Er is geen sprake van een bezuiniging. Het basistarief wordt 
verlaagd om differentiatie mogelijk te maken. Differentiatie stimuleert 
efficiëntie, kwaliteitsverbetering en innovatie. We vragen een 
specifieke inzet van zorgaanbieders, gericht op de grote opgave die 
we op ons af zien komen in de langdurige zorg. Hiervoor krijgen 
zorgaanbieders een opslag op het basistarief. We moeten ons allen 
inzetten om ook in de toekomst klanten die afhankelijk zijn van 
langdurige zorg van passende zorg te blijven voorzien. De zorg moet 
voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. We verwachten dat u kijkt 
naar mogelijkheden om de zorg doelmatiger te organiseren, zodat de 
kwaliteit geborgd blijft. 

154 Document Inkoopbeleid 2021- 2023 par. 2.2 U geeft aan: Zorgkantoren willen hiermee 
bepaalde zorgaanbieders gemotiveerd op basis 
van deze kernelementen een hoger 
tariefpercentage kunnen toekennen. Zoals u zelf 
ook aangeeft zijn de vier onderwerpen belangrijke 
kernelementen voor een zorgaanbieder. Indien 
een zorgaanbieder op betreffende onderwerpen 
goed presteert heeft deze automatisch een goed 
resultaat. Een financiële onzekerheid aan de 
voorkant leidt juist niet tot een motivering op deze 
kernelementen. Het leidt tot een beperkende 
mogelijkheid om te kunnen investeren in deze 
kernelementen. Kunt u nader uitleggen  waarin de 
motivatie zit voor de zorgaanbieder? 

Met dit inkoopkader willen zorgkantoren een bijdrage leveren aan de 
uitdagingen in de langdurige zorg. Zorgaanbieders die zich 
inspannen om tot oplossingen te komen voor de vraagstukken die 
spelen, worden financieel beloond. Dit is vormgegeven door een 
basistarief, waarbij opslagen gehanteerd worden voor drie thema's: 
voldoende beschikbare goede zorg, zorg dichtbij huis, Zinnige Zorg 
en innovatie. De NZa publiceert maximum tarieven. Dit betekent dat 
zorgkantoren de mogelijkheid hebben om lagere tarieven af te 
spreken, zorgkantoren hebben die vrijheid overigens ook. En dat is 
ook nodig, om binnen de (door de NZa vastgestelde en daardoor 
begrensde) contracteerruimte zoveel mogelijk klanten die een 
beroep doen op de Wlz te kunnen helpen. In de Kamerbrief van 
VWS van 29 mei 2020 heeft de minister aangegeven het nieuwe 
Wlz-zorginkoopkader, inclusief het uniforme basistarief en een 
opslag passend te vinden bij de (door)ontwikkeling van het 
Zorgkantoor en de rol die het zorgkantoor binnen het stelsel heeft. 
De zorg moet blijven voldoen aan gestelde kwaliteitseisen. Als u een 
lager tariefpercentage ontvangt dan afgelopen jaren dan verwachten 
we dat u kijkt naar mogelijkheden om de zorg doelmatiger te 
organiseren, zodat de kwaliteit geborgd blijft.  



155 Document Inkoopbeleid 2021- 2023 par. 2.2 U geeft aan: Zorgkantoren willen hiermee 
bepaalde zorgaanbieders gemotiveerd op basis 
van deze kernelementen een hoger 
tariefpercentage kunnen toekennen. Zoals u zelf 
ook aangeeft zijn de vier onderwerpen belangrijke 
kernelementen voor een zorgaanbieder. Indien 
een zorgaanbieder op betreffende onderwerpen 
goed presteert heeft deze automatisch een goed 
resultaat. Een financiële onzekerheid aan de 
voorkant leidt juist niet tot een motivering op deze 
kernelementen. Het leidt tot een beperkende 
mogelijkheid om te kunnen investeren in deze 
kernelementen. Waaruit blijkt dat een 
zorgaanbieder op deze wijze gemotiveerder 
wordt? 

Met dit inkoopkader willen zorgkantoren een bijdrage leveren aan de 
uitdagingen in de langdurige zorg. Zorgaanbieders die zich 
inspannen om tot oplossingen te komen voor de vraagstukken die 
spelen, worden financieel beloond. Dit is vormgegeven door een 
basistarief, waarbij opslagen gehanteerd worden voor drie thema's: 
voldoende beschikbare goede zorg, zorg dichtbij huis, Zinnige Zorg 
en innovatie. De NZa publiceert maximum tarieven. Dit betekent dat 
zorgkantoren de mogelijkheid hebben om lagere tarieven af te 
spreken, zorgkantoren hebben die vrijheid overigens ook. En dat is 
ook nodig, om binnen de (door de NZa vastgestelde en daardoor 
begrensde) contracteerruimte zoveel mogelijk klanten die een 
beroep doen op de Wlz te kunnen helpen. In de Kamerbrief van 
VWS van 29 mei 2020 heeft de minister aangegeven het nieuwe 
Wlz-zorginkoopkader, inclusief het uniforme basistarief en een 
opslag passend te vinden bij de (door)ontwikkeling van het 
Zorgkantoor en de rol die het zorgkantoor binnen het stelsel heeft. 
De zorg moet blijven voldoen aan gestelde kwaliteitseisen. Als u een 
lager tariefpercentage ontvangt dan afgelopen jaren dan verwachten 
we dat u kijkt naar mogelijkheden om de zorg doelmatiger te 
organiseren, zodat de kwaliteit geborgd blijft.  

156 Document Inkoopbeleid 2021- 2023 par. 2.3 U geeft aan: Vanwege de impact van het 
coronavirus vragen zorgkantoren een beknopt 
plan voor 2021. Zorgaanbieders krijgen bovendien 
ruim de tijd om hun plannen in te dienen. 
Zorgkantoren vragen de plannen pas op wanneer 
de situatie (volgens de zorgkantoren) weer is 
genormaliseerd. Vanuit dit uitgangspunt kunnen 
de afspraken over de timing van indienen van de 
plannen per zorgkantoor verschillen. Wanneer is 
een situatie weer genormaliseerd? Voor een 
zorgaanbieder zal 2020 niet als een 
genormaliseerde situatie zijn. Door de Corona 
situatie moeten er veel extra werkzaamheden 
verricht worden. Daarnaast hebben reguliere 
zaken geheel stil gelegen/liggen stil. Dit zal 
ingehaald moeten worden. Op basis waarvan 
beoordeeld het zorgkantoor dat de situatie weer is 
genormaliseerd? 

In het inkoopbeleid is aangegeven dat Zorgkantoren de plannen pas 
opvragen wanneer de situatie (volgens de zorgkantoren) weer is 
genormaliseerd. Na die aankondiging heeft elke zorgaanbieder twee 
maanden de tijd om het plan in te dienen. We gaan de komende 
periode in gesprek met brancheorganisaties over de datum voor 
aanlevering van de plannen. De datum van de aankondiging is op 
zijn vroegst op 1 september 2020 (en moment aanlevering twee 
maanden erna). We noemen nu deze datum voor aankondiging van 
1 september omdat dit de datum is waarop de generieke 
compensatiecomponent afloopt voor alle sectoren.  

157 Document Inkoopbeleid 2021- 2023 par. 3.5, 3.9, 3.10; Hoe verhoudt de op p. 8 van het Inkoopkader 
langdurige zorg 2021-2023 van ZN genoemde 
prioriteit van het terugdringen van administratieve 
lasten zich tot de plannen die gevraagd worden 
om in aanmerking te komen voor de opslag? 

We realiseren ons dat dit voor de zorgaanbieders die afspraken 
maken met meerdere zorgkantoren extra administratieve lasten tot 
gevolg heeft. De opgaven verschillen per regio, om deze reden is 
gekozen voor nadere invulling in het regionaal inkoopbeleid per 
zorgkantoor. Voor 2021 houden we de administratieve lasten zeer 
beperkt door het vragen van beknopte plannen. Voor 2022/2023 
zullen we opnieuw een zorgvuldige afweging maken en onnodige 
administratieve lasten zoveel mogelijk beperken.  



158 Document Inkoopbeleid 2021- 2023 par. 5.14 U geeft aan: We verwachten dat periodiek een 
interne audit uitgevoerd wordt naar de waliteit van 
de mondzorg, waarbij de drie pijlers uit het 
relevante toetsingskader mondzorg van de IGJ – 
persoonsgerichte zorg, deskundige medewerkers 
en sturen op kwaliteit en veiligheid – aan de orde 
komen. Wat is de reden dat er gekozen wordt voor 
een audit systematiek op de procespunten rondom 
mondzorg?  

Zorgkantoren verwachten dat zorgaanbieders kwalitatief goede 
mondzorg aan klanten leveren, prioriteit geven aan verdere 
verbetering van de mondzorg en aan deskundigheidsbevordering 
van het personeel rondom (preventieve) mondzorg voor alle 
sectoren. Dit kan worden gedaan doordat zorgaanbieders een 
interne audit uitvoeren.  

159 Document Inkoopbeleid 2021- 2023 par. 5.14 U geeft aan: We verwachten dat periodiek een 
interne audit uitgevoerd wordt naar de kwaliteit 
van de mondzorg, waarbij de drie pijlers uit het 
relevante toetsingskader mondzorg van de IGJ – 
persoonsgerichte zorg, deskundige medewerkers 
en sturen op kwaliteit en veiligheid – aan de orde 
komen. Wordt hiermee het doel bereikt om vast te 
stellen dat er sprake is van een kwalitatief goed 
onderhouden gebit.  Zijn andere manieren ook 
mogelijk om toe te passen?  

Wij verwachten dat we hiermee het doel bereiken dat klanten 
kwalitatief goede mondzorg ontvangen  

160 Document Inkoopbeleid 2021- 2023 par. 5.14 U geeft aan: De zorgaanbieder ziet erop toe dat de 
mondzorgprofessional de zorg verleent die het 
meest passend is voor de klant, alsmede dat de 
mondzorgprofessional niet meer tijd en geen 
andere of meer prestaties declareert bij het 
zorgkantoor dan daadwerkelijk geleverd. De 
mondzorgprofessional is verantwoordelijk voor de 
inhoud van de behandeling en een tandheelkundig 
zorgplan. Op welke wijze dient de zorgaanbieder 
toe te zien op de meest passende zorg? 

Bij verblijf en behandeling door dezelfde zorginstelling heeft de cliënt 
recht op tandheelkundige zorg vanuit de Wlz. Als dossierhouder is 
de verblijfsaanbieder verantwoordelijk voor de coördinatie van alle te 
leveren zorg. Ook als daarvoor een mondzorgprofessional wordt 
ingehuurd. 
De zorgaanbieder en de mondzorgprofessional kunnen vooraf 
schriftelijke samenwerkingsafspraken maken over de uit te voeren 
werkzaamheden. De door de mondzorgprofessional geleverde zorg 
kan worden vastgelegd in het dossier van de betreffende klant. 

161 Document Inkoopbeleid 2021- 2023 par. 5.14 U geeft aan: De zorgaanbieder ziet erop toe dat de 
mondzorgprofessional de zorg verleent die het 
meest passend is voor de klant, alsmede dat de 
mondzorgprofessional niet meer tijd en geen 
andere of meer prestaties declareert bij het 
zorgkantoor dan daadwerkelijk geleverd. De 
mondzorgprofessional is verantwoordelijk voor de 
inhoud van de behandeling en een tandheelkundig 
zorgplan. Op basis waarvan dient de 
zorgaanbieder de meest passende zorg te 
beoordelen? 

Dit kan doordat de zorgaanbieder en de mondzorgprofessional 
vooraf schriftelijke samenwerkingsafspraken maken over de uit te 
voeren werkzaamheden. De zorgaanbieder kan er op toezien dat de 
mondzorgprofessional de zorg verleent die het meest passend is 
voor de klant. De zorgaanbieder ziet er ook op toe dat de 
mondzorgprofessional niet meer tijd en geen andere of meer 
prestaties declareert bij het zorgkantoor dan daadwerkelijk geleverd. 
De door de mondzorgprofessional geleverde zorg kan worden 
vastgelegd in het dossier van de betreffende klant. 



162 Document Inkoopbeleid 2021- 2023 par. 5.14 U geeft aan: De zorgaanbieder ziet erop toe dat de 
mondzorgprofessional de zorg verleent die het 
meest passend is voor de klant, alsmede dat de 
mondzorgprofessional niet meer tijd en geen 
andere of meer prestaties declareert bij het 
zorgkantoor dan daadwerkelijk geleverd. De 
mondzorgprofessional is verantwoordelijk voor de 
inhoud van de behandeling en een tandheelkundig 
zorgplan. Wat dient de zorgaanbieder vervolgens 
te doen met de beoordeling? 

De zorgaanbieder en de mondzorgprofessional  kunnen vooraf 
schriftelijke samenwerkingsafspraken maken over de uit te voeren 
werkzaamheden. Als de mondzorgprofessional afwijkt van de 
afspraken, verwachten wij dat de zorgaanbieder 
mondzorgprofessional hierop aanspreekt. Eventueel kan de 
zorgaanbieder ook een melding maken bij de betrokken 
zorgverzekeraar of zorgkantoor om afspraken te maken over 
eventuele vervolgstappen.  

163 Document Inkoopbeleid 2021- 2023 par. 5.14 U geeft aan: De zorgaanbieder ziet erop toe dat de 
mondzorgprofessional de zorg verleent die het 
meest passend is voor de klant, alsmede dat de 
mondzorgprofessional niet meer tijd en geen 
andere of meer prestaties declareert bij het 
zorgkantoor dan daadwerkelijk geleverd. De 
mondzorgprofessional is verantwoordelijk voor de 
inhoud van de behandeling en een tandheelkundig 
zorgplan. U vraagt dat de zorgaanbieder erop 
toeziet dat de mondzorgprofessional de juiste 
prestaties declareert. Op welke manier dient de 
zorgaanbieder hierop toe te zien? 

Als dossierhouder is de verblijfsaanbieder verantwoordelijk voor de 
coördinatie van alle te leveren zorg. Ook als daarvoor een 
mondzorgprofessional wordt ingehuurd. De zorgaanbieder kan er op 
toezien dat de mondzorgprofessional de zorg verleent die het meest 
passend is voor de klant. De zorgaanbieder ziet er ook op toe dat de 
mondzorgprofessional niet meer tijd en geen andere of meer 
prestaties declareert bij het zorgkantoor dan daadwerkelijk geleverd. 
De door de mondzorgprofessional geleverde zorg kan worden 
vastgelegd in het dossier van de betreffende klant. Daarmee kan dit 
inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast kunt u hierover 
samenwerkingsafspraken maken met de mondzorgprofessional.  

164 Document Inkoopbeleid 2021- 2023 par. 5.14 U geeft aan: De zorgaanbieder ziet erop toe dat de 
mondzorgprofessional de zorg verleent die het 
meest passend is voor de klant, alsmede dat de 
mondzorgprofessional niet meer tijd en geen 
andere of meer prestaties declareert bij het 
zorgkantoor dan daadwerkelijk geleverd. De 
mondzorgprofessional is verantwoordelijk voor de 
inhoud van de behandeling en een tandheelkundig 
zorgplan. U vraagt dat de zorgaanbieder erop 
toeziet dat de mondzorgprofessional de juiste 
prestaties declareert. Hoe strookt dit met 
vertrouwen in de professionaliteit van de 
mondzorg professional en de administratieve 
lastenverlichting van de zorgaanbieder? 

Als dossierhouder is de verblijfsaanbieder verantwoordelijk voor de 
coördinatie van alle te leveren zorg. Ook als daarvoor een 
mondzorgprofessional wordt ingehuurd.  

165 Bijlage_5_Declaratieprotocol_Wlz Artikel 3. Declareren art 3.2 Wij hebben een beperkt aantal cliënten die 
in een aangrenzende regio wonen. Tot max 6 
cliënten bestond de mogelijkheid deze via VGZ te 
declareren. Is dat nog steeds mogelijk? 

Dit bespreken wij graag met u in het inkoopgesprek. 

166 Bijlage_1_Overeenkomst_Wlz_2021_2023 Artikel 1: Hulpmiddelenzorg 
Wlz_REGIONAAL 

Kan het zorgkantoor een overzicht aanleveren van 
de hulpmiddelen die binnen en buiten het Wlz-
budget gefinancierd/verstrekt worden? 

De hulpmiddelen die bovenbudgettair verstrekt worden kunt u vinden 
in het protocol op onze website: https://www.vgz-
zorgkantoren.nl/zorgaanbieders/declareren/hulpmiddelen-en-
rolstoelpool 



167 Bijlage_1_Overeenkomst_Wlz_2021_2023 DEEL II: REGIOGEBONDEN 
DEEL  

Waarom vraagt het zorgkantoor dat wij als 
aanbieder de mondzorgprofessional controleren 
op gepaste zorg. Het zorgkantoor is toch bij uitstek 
geschikt om hier op te controleren? 

Bij verblijf en behandeling door dezelfde zorginstelling heeft de cliënt 
recht op tandheelkundige zorg vanuit de Wlz. Als dossierhouder is 
de verblijfsaanbieder verantwoordelijk voor de coördinatie van alle te 
leveren zorg. Ook als daarvoor een mondzorgprofessional wordt 
ingehuurd. 
De zorgaanbieder kan er beter op toezien dat de 
mondzorgprofessional de zorg verleent die het meest passend is 
voor de klant. De zorgaanbieder ziet er ook op toe dat de 
mondzorgprofessional niet meer tijd en geen andere of meer 
prestaties declareert bij het zorgkantoor dan daadwerkelijk geleverd. 
De door de mondzorgprofessional geleverde zorg kan worden 
vastgelegd in het dossier van de betreffende klant. 

168 Bijlage_1_Overeenkomst_Wlz_2021_2023 Hoofdstuk 1: Levering van 
Zorg_REGIONAAL  

In artikel 2 lidt 10 wordt aangegeven: 'Wanneer 
een MZP een klant in de Wlz-instelling behandelt, 
is de zorgaanbieder verantwoordelijk voor de 
kosten van de inrichting van een tandartskamer 
inclusief voor die van de gebruiks en 
verbruiksmaterialen evenals voor de kosten van 
de aanwezigheid van een tandartsassistente. 
Deze kosten komen ten last van het 
instellingsbudget.' In geval van de situatie dat een 
MZP naar de locatie toekomt maar de clienten in 
een eigen bus met behandelkamer behandelt, 
geldt deze passage dan ook? Zoja, waarom is 
dat?  

Tandheelkundige zorg maakt onderdeel uit van de verzekerde zorg 
(art. 3.1.1. Wlz) voor zover een klant zijn zorgprofiel verzilvert 
inclusief verblijf en behandeling bij dezelfde instelling. Dus als de 
klant een ZZP inclusief verblijf en behandeling ontvangt, dan vallen 
alle kosten onder de Wlz prestaties en komen dus voor rekening van 
de zorgaanbieder van verblijf.  
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5.10 Wlz-behandeling  Dienen wij toestemming te vragen aan de 
zorginkoper indien wij een client met een indicatie 
zonder behandeling willen omzetten naar een 
indicatie inclusief behandeling? 

Over de component behandeling en de inzet hiervan dient u 
inderdaad in gesprek te gaan met uw inkoper. 

 


