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Hoofdstuk 1 Mededelingen 

1.1 Vragen over het landelijke en het regionale gedeelte van het inkoopdocument 
In het kader van het Inkoopdocument Wlz 2019 van Zorgkantoor Friesland, zijn er door de 
zorgaanbieders vragen gesteld. Hierbij is onderscheid gemaakt naar vragen die betrekking 
hebben op het landelijke gedeelte en op het regionale gedeelte van het inkoopdocument. De 
vragen die betrekking hebben op het landelijke gedeelte zijn gezamenlijk beantwoord door de 
zorgkantoren. Wat het landelijke gedeelte betreft, heeft Zorgkantoor Friesland hieronder enkel 
de vragen met de bijbehorende landelijk vastgestelde antwoorden opgenomen die aan 
Zorgkantoor Friesland in het kader van de inkoopprocedure die door Zorgkantoor Friesland 
wordt gevoerd, zijn gesteld. Alleen de Nota’s van Inlichtingen van Zorgkantoor Friesland maken 
onderdeel uit van de inkoopprocedure van Zorgkantoor Friesland. 
 

1.2 Nota van Inlichtingen III 
Via dit document ontvangt u de Nota van Inlichtingen II. Wat in deze Nota van Inlichtingen 
ontbreekt, zijn de antwoorden op vragen met betrekking tot de extra middelen voor de 
verpleeghuiszorg. 
De reden hiervoor is dat VWS op 26 juni 2018 in de voorlopige kaderbrief Wlz 2019 ten aanzien 
van de extra middelen V&V wijzigingen bekend heeft gemaakt. Hierin is onder meer 
aangegeven dat voor de berekening van de vergoeding vanuit het kwaliteitsbudget (inzet voor 
extra zorgpersoneel) de totale kosten voor zorgpersoneel 2019 vergeleken worden met de 
totale kosten voor zorgpersoneel 2018. De toename kan worden gefinancierd vanuit het 
kwaliteitsbudget 2019. Deze wijziging heeft consequenties voor de toelichting van het 
kwaliteitsbudget dat omschreven staat in het document Aanvulling 2019 landelijk inkoopkader 
Wlz dat reeds gepubliceerd is. 
Wij streven ernaar om 3 juli 2018 via een Nota van Inlichtingen III de antwoorden op vragen te 
publiceren over hoofdstuk 4, het Verantwoordingsmodel Kwaliteitsbudget, bijlage 6 
Overeenkomst Addendum extra middelen en de vragen in de overige hoofdstukken met 
betrekking tot de extra middelen.



4 
Nota van Inlichtingen II - Inkoopdocument Wlz 2019 – Zorgkantoor Friesland 

Hoofdstuk 2 Wijzigingen Inkoopdocument Wlz 2018 

Bijlage 1 Concept-overeenkomst 2019 (– 2020), Deel III: Algemeen deel, artikel 9 lid 1: 
Oude tekst was: 
Verleende zorg in onderaanneming komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien vooraf 
schriftelijke toestemming is verleend door het zorgkantoor. Voor onderaanneming bij crisiszorg 
geldt een uitzondering. De voor crisiszorg gecontracteerde zorgaanbieders hebben een 
meldplicht. De inschakeling van een onderaannemer geschiedt voor eigen rekening en risico 
van de zorgaanbieder en doet niet af aan de verplichtingen van de zorgaanbieder uit deze 
overeenkomst. De onderaannemer dient in ieder geval aantoonbaar in het bezit te zijn van een 
inschrijving in het handelsregister en aantoonbaar te beschikken over een WTZi-toelating. Dit 
laatste vereiste geldt niet in het geval de onderaannemer dagbesteding levert of uitsluitend 
huishoudelijke hulp in het kader van MPT, of een zzp’er is. Voor onderaannemers die uitsluitend 
schoonmaak leveren geldt dat zij lid moeten zijn van SIEV of OSB met uitzondering van de 
zzp’ers. Tevens dient geen IGJ-maatregel van kracht te zijn bij de onderaannemer, dan wel 
een onderzoek naar vermoeden van fraude bij de onderaannemer plaats te vinden bij enig 
zorgkantoor. 
Nieuwe tekst wordt: 
Verleende zorg in onderaanneming komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien vooraf 
schriftelijke toestemming is verleend door het zorgkantoor. Voor onderaanneming bij crisiszorg 
geldt een uitzondering. De voor crisiszorg gecontracteerde zorgaanbieders hebben een 
meldplicht. De inschakeling van een onderaannemer geschiedt voor eigen rekening en risico 
van de zorgaanbieder en doet niet af aan de verplichtingen van de zorgaanbieder uit deze 
overeenkomst. De onderaannemer dient in ieder geval aantoonbaar in het bezit te zijn van 
een inschrijving in het handelsregister en aantoonbaar te beschikken over een WTZi-toelating. 
Dit laatste vereiste geldt niet in het geval de onderaannemer dagbesteding levert of uitsluitend 
huishoudelijke hulp in het kader van MPT, of een zzp’er is. Voor onderaannemers die 
uitsluitend schoonmaak leveren geldt dat zij lid moeten zijn van SIEV of OSB met uitzondering 
van de zzp’ers. Tevens dient geen IGJ-maatregel van kracht te zijn bij de onderaannemer, 
dan wel een onderzoek naar vermoeden van fraude bij de onderaannemer plaats te vinden.
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Hoofdstuk 3 Vragen Inkoopdocument Wlz 2019 
 

3.1. Vragen met betrekking tot het Inkoopdocument Wlz 2019 
1. Vraag:  

Inkoopdocument Wlz 2019, Hoofdstuk 1 Regionale invulling: Visie Zorgkantoor Friesland 
(pagina 5): 
U geeft in uw visie op dagbesteding aan dat u het belangrijk vindt dat de zorgaanbieder 
maatwerk levert als het gaat om dagbesteding en dat de klant een keuze heeft in de vorm 
van dagbesteding. Op welke manier geeft het zorgkantoor invulling aan deze visie als het 
gaat om (rolstoel)vervoer waarvoor de huidige tarieven ontoereikend zijn? 
Antwoord:  
Het zorgkantoor hanteert de beleidsregels zoals vastgesteld door de NZa. 
 

2. Vraag:  
Inkoopdocument Wlz 2019, Hoofdstuk 1 Regionale invulling: Visie Zorgkantoor Friesland, 
Passende zorg (pagina 6): 
Gaat het zorgkantoor er bij 'Uitplaatsing' vanuit dat de zorgtoewijzing wordt overgeheveld 
naar de tijdelijke aanbieder? 
Antwoord:  
Ja, bij ‘Uitplaatsing’ wordt de zorgtoewijzing overgezet van de uitplaatsende zorgaanbieder 
naar de tijdelijke zorgaanbieder. 
 

3. Vraag:  
Inkoopdocument Wlz 2019, Hoofdstuk 1 Regionale invulling: Visie Zorgkantoor Friesland, 
Passende zorg (pagina 6): 
Is de volgende conclusie juist: Als bij 'Uitplaatsing' de zorgtoewijzing wordt overgeheveld, 
kan de tijdelijke aanbieder op twee plekken afrekenen: 
1. De afrekening van het ZZP in de AW319 bij het zorgkantoor. 
2. Daarnaast een factuur voor de extra kosten aan de uitplaatsende zorgaanbieder, die 
verantwoordelijk is voor deze kosten voor maximaal drie maanden. 
Antwoord:  
De conclusie is juist. 
 

4. Vraag: 
Inkoopdocument Wlz 2019, Hoofdstuk 1 Regionale invulling: Visie Zorgkantoor Friesland, 
Passende zorg (pagina 6): 
Als de conclusie bij vraag 3 juist is, hoe lossen we het dan op als de uitplaatsende aanbieder 
het niet eens is met de vaststelling van de extra kosten en deze niet betaalt? Welke rol 
speelt het zorgkantoor hierin? 
Antwoord:  
Het zorgkantoor speelt hierin geen rol. Het inkoopdocument bepaalt dat zorgaanbieders dit 
onderling regelen. 
 

5. Vraag: 
Inkoopdocument Wlz 2019, Hoofdstuk 1 Regionale invulling: Visie Zorgkantoor Friesland, 
Passende zorg (pagina 6): 
Hebben zorgaanbieders zelf de keuze om onderling af te spreken of de zorgtoewijzing wordt 
overgeheveld of dat er sprake wordt van hoofd-/onderaanneming? 
Antwoord:  
Het inkoopdocument biedt ruimte voor zorgaanbieders om hier onderling een keuze in te 
maken. Let wel: onderaanneming is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke 
goedkeuring door het zorgkantoor. 
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6. Vraag:  
Inkoopdocument Wlz 2019, Hoofdstuk 1 Regionale invulling: Visie Zorgkantoor Friesland, 
Passende zorg (pagina 6): 
Is de volgende conclusie juist: Als de zorgtoewijzing niet wordt overgeheveld naar de 
tijdelijke aanbieder, spreken we niet over 'Uitplaatsing' maar over 'Onderaanneming' en geldt 
het onderlinge contract tussen de hoofd- en onderaannemer. 
Antwoord:  
Dit is juist. 
 

7. Vraag:  
Inkoopdocument Wlz 2019, Hoofdstuk 3 Regionale invulling: Inkoop Wlz, werkwijze, 
paragraaf 3.4 Voorbehouden (pagina 17): 
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is voornemens om de maximumtarieven voor 2019 op 
basis van een uitgebreid kostenonderzoek vast te stellen. Aangezien deze tarieven op dit 
moment nog niet beschikbaar zijn geeft u aan op basis van de NZa tarieven uw percentages 
aan te passen. Waarom gaat het zorgkantoor niet uit van het maximumtarief van de NZa? 
Antwoord:  
Voor zorgkantoren staat het inkopen van kwalitatief goede zorg voor cliënten voorop. 
Zorgkantoren zijn gebonden aan het landelijk vastgesteld beleid dat de toegekende regionale 
contracteerruimte bepaalt. Dit is de maximaal beschikbare ruimte voor uitvoering van de Wlz. 
Door het hanteren van een tariefspercentage maken zorgkantoren ruimte om wachtlijsten te 
voorkomen en de continuïteit van de zorg voor cliënten te garanderen. Daarnaast biedt dit de 
mogelijkheid om regionale knelpunten op te lossen. Tevens is de keuze om niet de 
maximumtarieven als vastgesteld door de NZa te hanteren, een continuering van het 
bestaande beleid. Daarbij heeft de Minister van VWS onlangs in de voorlopige Kaderbrief Wlz 
2019 over zorginkoop in relatie tot het kostenonderzoek aangegeven dat de uitkomsten van het 
kostenonderzoek en daarmee de nieuw vastgestelde maximum tarieven ook voor de komende 
jaren onderhandelingsruimte laten om afspraken te maken over de prijs. Daarmee bevestigt de 
minister dat zorgkantoren niet het maximum tarief hoeven te hanteren. 
 

8. Vraag:  
Inkoopdocument Wlz 2019, Hoofdstuk 3 Regionale invulling: Inkoop Wlz, werkwijze, paragraaf 
3.13 Het productievoorstel en het vast te stellen budget (pagina 20): 
In het inkoopdocument Wlz 2019 wordt het volgende aangegeven: "Zorgkantoor Friesland zal 
vervolgens op het vastgestelde budget een korting toepassen van een door haar te bepalen 
percentage". Wordt hiermee de tariefkorting bedoeld van 96,5% of 93,5%, wordt hiermee het 
initiële omzetplafond bedoeld of wordt hiermee iets anders bedoeld? 
Antwoord:  
Hiermee wordt niet de afslag resulterend in de tariefpercentages 96,5% of 93,5% bedoeld, 
maar een korting in het kader van het vaststellen van het initiële budget waarvoor een 
productieafspraak wordt gemaakt. 
 

9. Vraag:  
Inkoopdocument Wlz 2019, Hoofdstuk 3 Regionale invulling: Inkoop Wlz, werkwijze, paragraaf 
3.13 Het productievoorstel en het vast te stellen budget (pagina 20): 
U geeft aan op het bestaande budget een korting te kunnen toepassen. Welke criteria zijn 
leidend bij het bepalen van het kortingspercentage? 
Antwoord:  
Dit kortingspercentage zal bepaald worden op basis van de beschikbaarheid van financiële 
middelen. Over de omvang van de financiële middelen die aan Zorgkantoor Friesland voor 
2019 ter beschikking worden gesteld, is nog geen definitieve duidelijkheid. De 
zorgaanbieders worden over het kortingspercentage geïnformeerd op het moment dat aan 
een ieder diens budget bekend wordt gemaakt. Deze korting geldt uniform voor alle 
zorgaanbieders. 
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10. Vraag:  
Inkoopdocument Wlz 2019, Hoofdstuk 3 Regionale invulling: Inkoop Wlz, werkwijze, 
paragraaf 3.13 Het productievoorstel en het vast te stellen budget (pagina 20): 
U geeft aan op het bestaande budget een korting te kunnen toepassen. Hoe verhoudt zich 
dit tot het 'geld volgt klant' principe en de wachtlijstproblematiek? 
Antwoord:  
De korting wordt toegepast om in het eerste kwartaal te kunnen beoordelen of 
cliëntenaantallen ongewijzigd blijven. Daarna kan herschikking plaats vinden. Dit is passend 
in het licht van het ‘geld volgt klant’ principe. 
 

11. Vraag:  
Inkoopdocument Wlz 2019, Hoofdstuk 3 Regionale invulling: Inkoop Wlz, werkwijze, paragraaf 
3.13 Het productievoorstel en het vast te stellen budget (pagina 20): 
Productie 2018 is bepalend voor de afspraken 2019. Hoe wordt ermee omgegaan indien de 
productieafspraken sterk stijgen als gevolg van het toepassen van het woonplaatsbeginsel? 
Antwoord:  
De verwachting is niet dat de omvang van de productieafspraken zal toenemen. Eventueel zal 
er een herschikking plaats vinden op basis van het “geld-volgt-klant” principe. 
 

12. Vraag:  
Inkoopdocument Wlz 2019, Hoofdstuk 3 Regionale invulling: Inkoop Wlz, werkwijze, 
paragraaf 3.13 Het productievoorstel en het vast te stellen budget (pagina 20): 
Hoe wordt omgegaan met het principe ‘Geld volgt cliënt’, dit in relatie tot hetgeen in 3.13 
wordt genoemd (hoogte productievoorstel 2019 o.b.v. productie 2018). 
Antwoord:  
Het gaat in deze paragraaf om een initiële budgetafspraak. Bij onderproductie en over- 
productie zal er een herschikking plaats vinden. Dit is passend in het licht van het ‘geld volgt 
klant’ principe. 
 

3.2. Vragen met betrekking tot de Aanvulling 2019 Inkoopkader Wet langdurige zorg 
2018-2020 voor bestaande zorgaanbieders 
 

13. Vraag:  
Aanvulling 2019 Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018 – 2020 voor bestaande aanbieders, 
titelblad, pagina 1: 
Wat moeten wij nu aanhouden? Ons inziens zijn wij een bestaande zorgaanbieder (vanaf 1 
januari 2018 Wlz-zorg geleverd, vanaf april 2017 WTZi), maar op de 1e pagina staat dat dit is 
voor contractering van zorgaanbieders die VOOR 2017 al een overeenkomst hebben met een 
van de zorgkantoren voor het leveren van Wlz-zorg. 
Antwoord:  
U bent een bestaande zorgaanbieder wanneer u voor 2018 een overeenkomst met een 
zorgkantoor heeft. Het titelblad, pagina 1, van het Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018 – 
2020 voor bestaande aanbieders kan inderdaad verwarring opleveren. Wij wijzen u op het 
titelblad, pagina 1 van het document: ‘Aanvulling 2019 Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018 
– 2020 voor bestaande zorgaanbieders’. Daar staat: ‘Aanvulling op het inkoopkader voor de 
contractering van zorgaanbieders die voor 2018 al een overeenkomst hebben met een van de 
zorgkantoren voor het leveren van Wlz-zorg’ Het titelblad, pagina 1, van dit document is leidend. 
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14. Vraag:  
Aanvulling 2019 Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018 – 2020 voor bestaande 
zorgaanbieders, paragraaf 1.1 In de dialoog blijft de kwaliteitsverbetering voor de klant centraal 
staan (pagina 4): 
In de aanvulling op het inkoopkader (bestaande aanbieders) wordt gesproken over de dialoog 
die het zorgkantoor met zorgaanbieders aan wil gaan op locatie en dat het zorgkantoor bij een 
bezoek in gesprek wil gaan met zorgmedewerkers en (vertegenwoordigers van) klanten. Op 
basis van deze bezoeken, beschikbare informatie en de dialoog wil het zorgkantoor inzicht 
krijgen in de kwaliteit van de zorgorganisatie. Heeft een dergelijke beoordeling van de kwaliteit 
van zorginstellingen ook invloed op andere verplichtingen, onderzoeken/audits in het kader 
van kwaliteit? Zoals de verplichting om een kwaliteitscertificaat te voeren (externe audits)? En 
ligt de beoordeling van de kwaliteit van zorginstellingen niet tevens op het terrein van de 
inspectie? 
Antwoord:  
De dialoog vormt geen beoordeling voor wat betreft audits die gedaan worden in het kader van 
certificeringsschema's. Zorgkantoren werken samen met de IGJ maar nemen haar 
verantwoordelijkheid niet over. Zorgkantoren en inspectie hebben ieder een zelfstandige functie 
t.a.v. het toetsen respectievelijk borgen van kwaliteit. 
 

15. Vraag: 
Aanvulling 2019 Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018 – 2020 voor bestaande 
zorgaanbieders, paragraaf 2.1 Welk zorgkantoor contracteert welke zorg? (pagina 6, fysieke 
locatiebeginsel): 
Indien een zorgaanbieder geen overeenkomst sluit met Zorgkantoor Friesland voor het jaar 
2019 en er komt wel gedurende het jaar een cliënt uit Friesland welke wordt behandeld op 
een locatie van de zorgaanbieder in Drenthe of Overijssel: 
- Waar moet de geleverde zorg dan gedeclareerd worden? 
- Welk tarief is dan het uitgangspunt? 
Antwoord:  
De geleverde zorg kan gedeclareerd worden bij het contracterende zorgkantoor. Hierbij geldt 
het tarief van het contracterende zorgkantoor. 
 

16. Vraag:  
Aanvulling 2019 Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018 – 2020 voor bestaande 
zorgaanbieders, paragraaf 2.1 Welk zorgkantoor contracteert welke zorg? (pagina 6, 
woonplaatsbeginsel): 
Onze organisatie wordt gekenmerkt door doorstroming van cliënten (van behandeling naar 
verblijf en uiteindelijk uitstroom naar een mogelijke andere zorgaanbieder). Indien cliënten 
doorstromen naar een volgende fase/locatie, en de locatie ligt in een andere zorgkantoorregio, 
valt deze cliënt dan volgens het woonplaatsbeginsel onder het 'nieuwe' zorgkantoor, met alle 
daarbij behorende voorwaarden en tarieven? 
Antwoord:  
Op basis van het beleid inkopen op fysieke locatie is dit inderdaad het geval. Wij raden 
zorgaanbieders aan om in contact te treden met de desbetreffende zorgkantoren om dit te 
bespreken. 
 

17. Vraag:  
Aanvulling 2019 Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018 – 2020 voor bestaande 
zorgaanbieders, paragraaf 2.1 Welk zorgkantoor contracteert welke zorg? (pagina 6, 
woonplaatsbeginsel): 
De intramurale instelling kent een aantal buitenlocaties. Indien de buitenlocaties onder een 
andere zorgkantoorregio vallen, dient de zorgaanbieder dan met 2 zorgkantoren 
productieafspraken te maken? 
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Antwoord:  
Dat is juist. Wij raden zorgaanbieders aan om in contact te treden met de desbetreffende 
zorgkantoren om dit te bespreken. 
 

18. Vraag:  
Aanvulling 2019 Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018 – 2020 voor bestaande 
zorgaanbieders, paragraaf 2.1 Welk zorgkantoor contracteert welke zorg? (pagina 6, 
woonplaatsbeginsel): 
Voor gespecialiseerde zorginstellingen, zoals BORG-instellingen wordt een uitzondering 
gemaakt op het woonplaatsbeginsel. Welke zorg valt dan onder de uitzondering? Alle zorg, of 
alleen de SGLVG-behandeling? 
Antwoord:  
Het gaat om SGLVG zorg, dus niet de overige zorg die zorgaanbieders leveren (zoals bv. 
reguliere GZ prestaties). 
 

19. Vraag:  
Aanvulling 2019 Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018 – 2020 voor bestaande 
zorgaanbieders, paragraaf 2.1 Welk zorgkantoor contracteert welke zorg? (pagina 6): 
De impact en consequenties van het woonplaatsbeginsel worden besproken tussen 
zorginkoper en zorgaanbieder. De zorgaanbieder zal zo nodig een overeenkomst moeten 
aanvragen bij het juiste zorgkantoor. Dit suggereert dat er ruimte is in het toepassen van het 
woonplaatsbeginsel. Wanneer vindt deze afstemming plaats met het zorgkantoor en 
zorgaanbieder? Kunnen uitkomsten van dit gesprek nog van invloed zijn op de 
productieafspraken? 
Antwoord:  
Uitgangspunt is contracteren van fysieke locatie per regio. Er zijn enkele uitzonderingen in het 
beleid genoemd en het is van belang dat er afstemming plaatsvindt. Wij raden zorgaanbieders 
aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met hun contactpersoon bij het zorgkantoor. Het 
overleg kan dan op korte termijn plaatsvinden. 
 

3.3. Vragen met betrekking tot Bijlage 2B Instemmingsverklaring 
 

20. Vraag:  
Bijlage 2B Instemmingsverklaring, pagina 2: 
Op pagina 2 bij Verklaring staat “De zorgaanbieder verklaart hierbij dat uiterlijk op de datum 
van sluiting van de inschrijving: hij voldoet aan de gestelde voorwaarden voor contractering 
2019 en daaraan blijft voldoen. Wij vinden dat van de zorgaanbieder verlangd kan worden 
om akkoord te gaan met de bijlagen bij de overeenkomst die ten tijde van de sluiting van de 
inschrijving bekend zijn. Wij vinden het niet redelijk van de zorgaanbieder te eisen akkoord 
te gaan met bijlagen die nog gepubliceerd moeten worden of tussentijds gewijzigd kunnen 
worden. Wij vragen u daarom de bepaling aan te passen waardoor de zorgaanbieder akkoord 
gaat met de documenten waarvan de zorgaanbieder redelijkerwijs kennis heeft kunnen 
nemen, en heeft kunnen instemmen. Wilt u dat aanpassen? Graag met een toelichting. 
Antwoord:  
De landelijke en regionale zorginkoopdocumenten 2019 zijn op 1 juni 2018 gepubliceerd. Ten 
tijde van publicatie van het inkoopdocument moest landelijk nog definitieve besluitvorming 
plaatsvinden over diverse onderwerpen. Het betreft hier voorwaarden, richtlijnen en protocollen 
die landelijk uniform door zorgkantoren in overleg met de branches en op basis van de actuele 
wetsbepalingen worden vastgesteld. Zorgkantoren zijn gehouden om deze richtlijnen en 
protocollen in de overeenkomst met zorgaanbieders op te nemen. Wij zijn van mening dat wij 
hiermee op een zorgvuldige wijze invulling geven aan de landelijke 
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verplichting om deze documenten bij de overeenkomst te betrekken. Wij zullen deze bepaling 
niet aanpassen. 

 

21. Vraag:  
Bijlage 2B Instemmingsverklaring, pagina 2: 
Op pagina 2 bij Verklaring staat “De zorgaanbieder verklaart hierbij dat uiterlijk op de datum 
van sluiting van de inschrijving: hij de voorwaarden van de overeenkomst Wlz 2019-2020 met 
bijbehorende bijlagen aanvaardt. Uit de ‘ZN Aanvulling 2019 Inkoopkader Wlz 20182020 voor 
bestaande zorgaanbieders’ staat op pag. 8, par 3.2, “Zorgaanbieders met een overeenkomst 
2018-2020 met het zorgkantoor waar ingeschreven wordt, hoeven geen volledige inschrijving 
te doen”. Wij vinden het niet juist om van een zorgaanbieder instemming te vereisen met de 
overeenkomst 2019 – 2020 terwijl het gaat om een bestaande zorgaanbieder die al een 
overeenkomst heeft met het zorgkantoor. Daarbij is het merkwaardig dat de zorgaanbieder 
op deze wijze akkoord moet gaan met een overeenkomst die niet ondertekend wordt. Wij 
maken bezwaar tegen dit vereiste in de instemmingsverklaring. Wij vragen u de 
instemmingsverklaring op dit onderdeel aan te passen zodat de zorgaanbieder niet verplicht 
wordt in te stemmen met de voorwaarden van de overeenkomst 2019-2020. Gaat u dit 
aanpassen? Graag met toelichting. 
Antwoord:  
De landelijke en regionale zorginkoopdocumenten 2019 zijn op 1 juni 2018 gepubliceerd. Ten 
tijde van publicatie van het inkoopdocument moest landelijk nog definitieve besluitvorming 
plaatsvinden over diverse onderwerpen. Het betreft hier voorwaarden, richtlijnen en 
protocollen die landelijk uniform door zorgkantoren in overleg met de branches en op basis 
van de actuele wetsbepalingen worden vastgesteld. Zorgkantoren zijn gehouden om deze 
richtlijnen en protocollen in de overeenkomst met zorgaanbieders op te nemen. Wij zijn van 
mening dat wij hiermee op een zorgvuldige wijze invulling geven aan de landelijke verplichting 
om deze documenten bij de overeenkomst te betrekken. Wij zullen deze bepaling niet 
aanpassen. 
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