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Tijdpad contracteren 2021 
  

Datum    Omschrijving 

29 mei 2020  Publicatie Inkoopkaders (Menzis Zorgkantoor en landelijke kaders) op 
www.menziszorgkantoor.nl en aankondiging inkoopprocedure nieuwe 
zorgaanbieders op TenderNed 

15 juni 2020 12.00 uur Uiterste termijn voor het indienen van vragen ten behoeve van Nota van 
Inlichtingen 

26 juni 2020  Publicatie Nota van Inlichtingen op www.menziszorgkantoor.nl 

1 juli 2020  Start inschrijvingstermijn via Negometrix voor nieuwe zorgaanbieders 

1 juli 2020  Publicatie honoreringslijsten 2021 in Vecozo Zorginkoopportaal voor reeds 
gecontracteerde zorgaanbieders bij Menzis Zorgkantoor 

6 juli 2020 17.00 uur Betekening dagvaarding als nieuwe zorgaanbieder, nadat tijdig de 
vraag/opmerking kenbaar is gemaakt, zich niet kan vinden in de inhoud van 
het Inkoopkader, zoals dat vast is komen te staan na de Nota van Inlichtingen 

31 juli 2020 17.00 uur Sluitingstermijn inschrijving via Negometrix voor nieuwe inschrijvingen bij  
Menzis Zorgkantoor 

2 oktober 2020  Uiterlijke datum gesprek met nieuwe zorgaanbieders bij Menzis Zorgkantoor 
over contractering en voorwaarden 

23 oktober 2020  Mededeling voorgenomen gunningsbeslissing met betrekking tot nieuwe 
inschrijvingen  

26 oktober 2020  Extra tussentijdse inschrijving voor sector GGZ  

6 november 2020 17.00 uur Sluiting extra tussentijdse inschrijving voor de sector GGZ  

12 november 2020  Uiterste datum betekening dagvaarding om kort geding aanhangig te maken 
tegen mededeling voorgenomen gunningsbeslissing nieuwe inschrijvingen  

13 november 2020  Mededeling definitieve gunningsbeslissing nieuwe inschrijvingen 
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13 november 2020  Mededeling gunningspercentage reeds gecontracteerde zorgaanbieders 

13 november 2020  Indiening budgetformulier 2021 bij NZa 

20 november 2020  Mededeling voorgenomen gunningsbeslissing met betrekking tot de extra 
tussentijdse inschrijving GGZ  

10 december 2020  Uiterste datum betekening dagvaarding om kort geding aanhangig te maken 
tegen mededeling voorgenomen gunningsbeslissing met betrekking tot de 
extra tussentijdse inschrijving GGZ  

10 december 2020  Indiening budgetformulier 2021 bij NZa met betrekking tot de extra 
tussentijdse inschrijving GGZ  

11 december 2020  Mededeling definitieve gunningsbeslissing met betrekking tot de extra 
tussentijdse inschrijving GGZ  
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Inkoopprocedure 2021 
In de procedure maken we onderscheid tussen de bestaande en nieuwe zorgaanbieders.   
 
Bestaande zorgaanbieder: 
1) Bestaand voor het zorgkantoor: zorgaanbieder die op het moment van inschrijven een Wlz-
overeenkomst heeft met Menzis Zorgkantoor. 
2) Bestaand maar nieuw voor het zorgkantoor: zorgaanbieder die nieuw is voor Menzis 
Zorgkantoor, maar op het moment van inschrijven al wel een Wlz-overeenkomst heeft met ten 
minste één ander zorgkantoor voor minimaal het hele kalenderjaar 2020, waarbij hij ten minste 
vanaf 1-1-2020 ook daadwerkelijk zorgkosten declareert.  
 
Nieuwe zorgaanbieder: 
1) Nieuwe zorgaanbieder: zorgaanbieder die op het moment van inschrijven met nog geen enkel 
zorgkantoor een Wlz-overeenkomst heeft.  
2) Nieuwe zorgaanbieder: zorgaanbieder die nieuw is voor Menzis Zorgkantoor en op het moment 
van inschrijven al wel een Wlz-overeenkomst met een ander zorgkantoor heeft maar niet voor het 
hele kalenderjaar 2020 en die niet ten minste vanaf 1-1-2020 daadwerkelijk zorgkosten declareert. 
Een dergelijke zorgaanbieder is voor het zorgkantoor waar voor het eerst in 2021 ingeschreven 
wordt een nieuwe zorgaanbieder.  
 
Procedure bestaande zorgaanbieders Menzis Zorgkantoor 
Als gevolg van het sluiten van meerjarenovereenkomsten voor 2019-2023 hoeft een reeds 
gecontracteerde zorgaanbieder bij Menzis Zorgkantoor voor deze periode niet opnieuw de 
inkoopprocedure te doorlopen. Reeds gecontracteerde zorgaanbieders moeten in de periode 2019-2023 
blijven voldoen aan de gestelde eisen in de bestuursverklaring en de overeenkomst.   
 
Alle zorgaanbieders die we contracteren, ontvangen een starttarief van 92% van de NZa 
maximumtarieven gedurende de looptijd van de overeenkomst. Daarnaast ontvangen zorgaanbieders 
een opslag op het starttarief als ze voldoen aan items die op de honoreringslijst, behorend bij de 
sector, staan.  
 
Reeds gecontracteerde zorgaanbieders ontvangen via het VECOZO Zorginkoopportaal op 1 juli 2020 de 
voor hen van toepassing zijnde honoreringslijst 2021. De zorginkoper neemt contact op met de 
zorgaanbieder om de items in dialoog te bespreken. Het gunningspercentage 2021 moet uiterlijk op 30 
oktober 2020 zijn vastgelegd in VECOZO.    
  
Procedure inschrijving voor een overeenkomst Wlz nieuwe zorgaanbieders  
Menzis Zorgkantoor 
Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst moeten zorgaanbieders die nog geen 
overeenkomst hebben met Menzis Zorgkantoor de bestuursverklaring en een ondernemingsplan 
aanleveren en de honoreringslijst invullen in Negometrix. Aan de gestelde eisen in de 
bestuursverklaring van Menzis Zorgkantoor 2021 moet voldaan worden. Voor de items in de 
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honoreringslijst geldt dat gevraagd wordt naar de situatie op peildatum 1 augustus 2020, tenzij 
anders is aangegeven in de vraagstelling.  
 
De wijze van inschrijving en beoordeling voor zowel bestaande als nieuwe zorgaanbieders wordt 
beschreven in het Landelijk Inkoopkader Wlz 2021-2023 (inclusief de Nota’s van Inlichtingen).  
In dit kader staat ook een overzicht met de benodigde documentatie die aangeleverd moet worden bij 
de inschrijving. 
 
Wij hebben voor nieuwe zorgaanbieders een stappenplan gemaakt waarin beschreven wordt van 
welke documenten zorgaanbieders kennis moeten nemen en welke acties doorlopen moeten worden. 
Deze staat gepubliceerd op onze inkooppagina 2021 onder de regionale documenten.  
  
Wijze van inschrijving 
Voor de inschrijvingsprocedure maakt Menzis Zorgkantoor gebruik van de inkoopapplicatie 
Negometrix. Enkel inschrijvingen die worden ingediend via Negometrix worden in behandeling 
genomen.  
 
Het inschrijvingsproces bestaat uit twee delen: (1) de registratie en (2) de inschrijving.  
• Registratie is mogelijk vanaf 29 mei 2020;  
• Inschrijving is mogelijk vanaf 1 juli 2020;  
• Inschrijvingen moeten vóór 31 juli 2020, 17.00 uur door Menzis Zorgkantoor zijn ontvangen, via 

Negometrix.  
 
De inschrijving vindt plaats per regio. Zorgaanbieders die zorg leveren aan doelgroepen uit 
verschillende sectoren (GGZ/GZ/V&V) schrijven in voor die sector waar het merendeel (>50%) van de 
klanten deel van uitmaken. Het tariefpercentage voor de betreffende sector is dan voor de gehele 
afspraak van toepassing.   
 
Bij de inschrijving vermeldt de zorgaanbieder voor welke leveringsvorm hij zich wil inschrijven:  
• ZP’s en/of VPT’s inclusief Behandeling (BH) en/of;  
• ZP’s en/of VPT’s exclusief Behandeling (BH) en/of;  
• MPT’s en/of Prestaties H900.  
 
Een zorgaanbieder draagt het risico van juiste en tijdige inschrijving via Negometrix. Meer informatie 
over de werking van Negometrix is te vinden in de bijlagen ‘Werkinstructie Registreren’ en 
‘Werkinstructie Inschrijving’.  
 
Voorbehoud: Een locatiebezoek kan onderdeel zijn van de beoordeling. Op dit moment weten wij, 
vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, niet of een bezoek tijdig kan plaatsvinden. Als dit 
aan de orde is nemen we contact met u op en zullen we naar de situatie op dat moment kijken en hoe 
we hier vorm aan kunnen geven. 
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Mogelijkheid tussentijdse contractering 
Zorgaanbieders die niet verwachten per 1 januari 2021 zorg te verlenen, maar pas gedurende het jaar 
hiermee gaan starten, wijzen we uitdrukkelijk op de mogelijkheid om tussentijds te contracteren. Dit 
ter voorkoming van onnodige administratieve lasten voor beide partijen.   
Voor de tussentijdse contractering wordt ook gebruik gemaakt van de inkoopapplicatie Negometrix.  
 
Met betrekking tot de inschrijving zijn de voorwaarden conform het Landelijk Inkoopkader Wlz 2021-
2023 van toepassing. Wanneer een zorgaanbieder met een overeenkomst met Menzis Zorgkantoor een 
nieuwe leveringsvorm wil gaan leveren, hoeft er geen inschrijving via Negometrix plaats te vinden, 
maar kan bij de zorginkoper een beknopt ondernemingsplan worden aangeleverd.  
 
Tussentijds inschrijven voor een overeenkomst Wlz 2021 is mogelijk in de maanden januari en april 
2021. Bij een positieve beoordeling van de inschrijving zal de overeenkomst vervolgens ingaan op de 
eerste dag van het daaropvolgende kwartaal (1 april 2021 of 1 juli 2021).  De overeenkomst kent een 
einddatum van 31 december 2023.   
 
Een inschrijving dient in één keer volledig en juist te worden ingediend. Bijstelling en aanvulling is 
niet toegestaan. Een zorgaanbieder mag maximaal twee keer inschrijven om in aanmerking te komen 
voor een overeenkomst Wlz 2021.  
Voor de items in de honoreringslijst geldt dat gevraagd wordt naar de situatie op het moment van 
inschrijven. De vaststelling van het tarief vindt plaats zoals beschreven in Bijlage 1 - 
Inkoopsystematiek. Als op de ingangsdatum van de overeenkomst (1 april 2021 of 1 juli 2021) voldaan 
wordt aan één of meerdere items wordt het opslagpercentage voor de tweede helft van het jaar 
toegekend. 
  
Uitstaande schuld bij Menzis Zorgkantoor op het moment van inschrijven 
Als er op het moment van inschrijven nog een schuld uitstaat bij Menzis Zorgkantoor, dan moet deze 
op het moment van aangaan van de overeenkomst zijn terugbetaald of verrekend. Zo niet, dan wordt 
een overeenkomst onder voorwaarden aangegaan met afspraken over de termijn van terugbetaling. 
  
Vragen en onduidelijkheden met betrekking tot de procedure 
In 2019 hebben we een Nota van Inlichtingen Menzis Zorgkantoor Inkoop Wlz 2019-2023 en een Nota 
van Inlichtingen Beleid Maatregelen en Sancties 2019-2023 gepubliceerd met betrekking tot het 
Regionaal Inkoopkader. Dit is het basisbestand voor de periode 2019-2023. Reeds gecontracteerde 
zorgaanbieders met een overeenkomst tot en met 2023 kunnen geen vragen meer stellen over het 
Regionaal Inkoopkader Menzis Zorgkantoor Wet langdurige zorg 2019-2023 en het Beleid Maatregelen 
en Sancties 2019-2023. Zij kunnen wel vragen stellen via de Nota van Inlichtingen over het Landelijk 
Inkoopkader Wlz 2021-2023 en de aangepaste honoreringslijsten 2021.   
 
Nieuwe zorgaanbieders verwijzen we ook naar de gepubliceerde Nota van Inlichtingen 2019-2023. 
Hebben zij een vraag over het Regionaal Inkoopkader Menzis Zorgkantoor Wlz 2019-2023 en staat deze 
niet in de reeds gepubliceerde Nota van Inlichtingen, dan krijgen zij de mogelijkheid om deze vraag te 
stellen.  
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De vragen kunnen uitsluitend via Negometrix tot uiterlijk 15 juni 2020, 12.00 uur gesteld worden. Voor 
de wijze waarop deze vragen kunnen worden gesteld verwijzen we naar de bijlage ‘Werkinstructie 
Vraag en Antwoord’.  
 
Bij elke vraag moet nadrukkelijk worden aangegeven welk (sub)onderdeel van welk document of 
bijlage het betreft. De vragen die nog niet eerder zijn beantwoord in de Nota van Inlichtingen Menzis 
Zorgkantoor Inkoop Wlz 2019-2023 worden toegevoegd. Deze maken integraal deel uit van het 
inkoopbeleid 2019-2023. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan mondelinge uitspraken. De 
regionale Nota van Inlichtingen is aanvullend op de landelijke Nota van Inlichtingen. In geval van 
tegenstrijdigheden, gaat de regionale Nota van Inlichtingen voor.  
 
Meldplicht (vermeende) tegenstrijdigheden/onvolkomenheden ten behoeve van de Nota van 
Inlichtingen 
Dit inkoopdocument met bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Als een nieuwe 
zorgaanbieder desondanks meent dat er sprake is van tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden, 
dan wel anderszins het niet eens is met of vragen hebben over (onderdelen van) het inkoopdocument, 
verstrekte informatie, en/of andere aspecten die verband houden met deze inkoopprocedure, dan 
kunt u deze vragen/opmerkingen op de kortst mogelijke termijn en in ieder geval voorafgaand aan de 
datum van 15 juni 2020, 12.00 uur melden bij Menzis Zorgkantoor.   
 
Menzis Zorgkantoor wijst zorgaanbieders er in dit kader nadrukkelijk op dat (potentiële) inschrijvers 
hun eventuele vragen/opmerkingen zelfstandig naar voren dienen te brengen. Zorgaanbieders 
kunnen zich dan ook niet (achteraf) beroepen op vragen/opmerkingen die door andere 
zorgaanbieders zijn ingediend.  
 
Als een zorgaanbieder, nadat tijdig een vraag is gesteld, dan wel een opmerking kenbaar is gemaakt, 
zich niet kan vinden in het inkoopdocument zoals dat is komen vast te staan na de Nota van 
Inlichtingen, dan kan deze zich met betrekking tot dat onderwerp tot de bevoegde rechter wenden en 
verzoeken om een kort geding. De dagvaarding moet in ieder geval vóór 6 juli 2020, 17.00 uur zijn 
betekend op het adres van Stichting Menzis Zorgkantoor, t.a.v. afdeling Wlz/Ens-13-WLZ. Stichting 
Menzis Zorgkantoor is statutair gevestigd te Wageningen aan Lawickse Allee 130 maar heeft 
uitdrukkelijk domicilie gekozen te Enschede aan De Ruyterlaan 25.  
 
Geschillen moeten worden voorgelegd aan de bevoegde (voorzieningen-)rechter in ’s-Gravenhage. 
Zorgaanbieders verwerken het recht om na inschrijving alsnog bezwaar te maken tegen (de gevolgen 
van) het inkoopdocument en bijbehorende bijlagen. Door het indienen van een inschrijving verklaren 
zorgaanbieders zich voorts onvoorwaardelijk akkoord met de in dit inkoopkader beschreven 
inkoopprocedure. Het aanhangig maken van een kort geding schort de inkoopprocedure niet op. 
Menzis Zorgkantoor is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele 
onduidelijkheden of onvolkomenheden in het inkoopdocument inclusief bijlagen. 
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Standstill-termijn en definitieve gunning 
Menzis Zorgkantoor stelt zorgaanbieders die zich als nieuwe zorgaanbieder hebben ingeschreven bij 
Menzis Zorgkantoor op 23 oktober 2020 gelijktijdig, via Negometrix, in kennis van de beslissingen die 
zijn genomen naar aanleiding van de inschrijving. Dit is een mededeling betreffende voorgenomen 
gunning. Deze beslissingen zullen worden gemotiveerd. De hiervoor genoemde mededelingen houden 
geen aanvaarding in, als bedoeld in artikel 6:217, eerste lid, Burgerlijk Wetboek van de inschrijvingen 
van de zorgaanbieders tot wie de mededelingen zijn gericht. Aan deze mededelingen kunnen geen 
rechten worden ontleend. Menzis Zorgkantoor neemt een opschortende termijn in acht van twintig 
kalenderdagen. Deze vangt aan op de dag na de datum van verzending van de mededeling van de 
voorgenomen gunningsbeslissing aan de betrokken zorgaanbieders. Gedurende deze termijn zal 
Menzis Zorgkantoor geen overeenkomsten sluiten.  
 
Menzis Zorgkantoor stelt deze zorgaanbieders op 13 november 2020, via Negometrix, in kennis van de 
definitieve gunningsbeslissing.  
 
Als de zorgaanbieder bezwaren heeft tegen de voorgenomen gunningsbeslissing dient hij binnen de 
termijn van twintig kalenderdagen na verzending van de mededeling van de voorgenomen 
gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die beslissing door 
betekening van de dagvaarding op het adres van Stichting Menzis Zorgkantoor, t.a.v. afdeling 
Wlz/Ens-13-WLZ. Stichting Menzis Zorgkantoor is statutair gevestigd te Wageningen aan Lawickse 
Allee 130 maar heeft uitdrukkelijk domicilie gekozen te Enschede aan De Ruyterlaan 25. De genoemde 
opschortende termijn betreft een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat als de zorgaanbieder niet, niet 
tijdig of niet correct binnen twintig kalenderdagen na verzending van de mededeling van de 
voorgenomen gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de 
zorgaanbieder in kort geding geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot de beslissing; het 
recht is dan verwerkt. Dit geldt ongeacht of Menzis Zorgkantoor in zijn belangen is geschaad door het 
niet tijdig aanhangig maken van een kort geding. Menzis Zorgkantoor is in dat geval vrij om (verder) 
gevolg te geven aan de voorgenomen gunningsbeslissing.  
 
Menzis Zorgkantoor verzoekt de zorgaanbieder, als hij het voornemen heeft een kort geding 
aanhangig te maken, dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken, via Negometrix, onder vermelding 
van de redenen. Menzis Zorgkantoor kan met de zorgaanbieder contact opnemen teneinde de 
beoordeling nader toe te lichten. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde 
(voorzieningen-)rechter in ’s-Gravenhage. Als er op de voorgeschreven wijze een kort geding 
aanhangig wordt gemaakt, dan zal Menzis Zorgkantoor de uitkomst van dat kort geding in eerste 
aanleg afwachten voordat tot definitieve gunning - aan tot in het geding betrokken partij(en) - wordt 
overgegaan. 
  
Voorwaarden inschrijving  
Geldigheidsduur  
De zorgaanbieder moet zijn inschrijving gestand doen gedurende 120 dagen na de uiterste dag van 
indiening van de inschrijving.  
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Onvoorwaardelijke inschrijving  
Een inschrijving waaraan één of meer voorwaarden zijn verbonden en/of een inschrijving met 
voorbehouden wordt gekwalificeerd als ongeldig en wordt terzijde gelegd. De ingediende inschrijving 
mag niet strijdig zijn met de Nederlandse wet- en regelgeving. De zorgaanbieder komt uitsluitend in 
aanmerking voor de opdracht als hij zonder enige voorwaarde akkoord gaat met de overeenkomst, 
behorend bij het Regionaal Inkoopkader, dan wel de naar aanleiding van de Nota(‘s) van Inlichtingen 
gewijzigde overeenkomst.  
 
Informatie verifiëring  
Menzis Zorgkantoor behoudt zich het recht voor om alle verstrekte informatie te verifiëren en om 
aanvullende informatie op te vragen. Informatie kan worden verkregen zowel van de zorgaanbieder 
als van klanten van de zorgaanbieder, uiteraard na overleg met de zorgaanbieder, maar zonder dat 
daartoe aanvullende toestemming van de zorgaanbieder zal zijn vereist.  
 
Kosten aanbieden inschrijving  
De zorgaanbieder is niet gerechtigd om enigerlei kosten bij Menzis Zorgkantoor in rekening te 
brengen die verbandhouden met de indiening van deze inschrijving.  
 
Wijzigingen in situatie zorgaanbieder  
De zorgaanbieder garandeert door het indienen van een inschrijving dat zijn organisatie bij indiening, 
als ook bij contractering en gedurende de duur van de overeenkomst over de voor de uitvoering van de 
opdracht vereiste capaciteiten, vaardigheden en middelen beschikt om te kunnen voldoen aan alle 
voorwaarden en condities zoals vastgesteld in dit inkoopdocument inclusief bijlagen. Van elke 
substantiële wijziging in de situatie van de zorgaanbieder (zowel in de periode vóór als gedurende en 
na het afsluiten van de opdracht) die het kunnen voldoen aan deze essentiële punten in gevaar kan 
brengen, dient Menzis Zorgkantoor onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gesteld te worden.  
 
Geheimhouding  
De zorgaanbieder dient volledige geheimhouding te betrachten naar derden met betrekking tot 
informatie die betrekking heeft op dit inkoopdocument. De gedurende deze inkoopprocedure 
verkregen informatie mag uitsluitend ten behoeve van de realisatie van het uitbrengen van een 
inschrijving worden gebruikt.  
 
Voorbehoud opdrachtverstrekking  
Menzis Zorgkantoor gaat er ten tijde van het starten van de onderhavige inkoopprocedure vanuit dat 
de totale omvang van de afspraken per regio niet boven de door de NZa vastgestelde 
contracteerruimte uitkomt. De contracteerruimte kan naar beneden bijgesteld worden in verband met 
hogere toekenning van PGB’s. Menzis Zorgkantoor behoudt zich het recht voor om een correctie in de 
inkoopdocumenten, de procedure en wijziging of aanpassing van de voorschriften van de 
inkoopprocedure toe te passen als, na bekendmaking van deze documenten, maatregelen door de 
overheid worden getroffen die van invloed zijn op de beschikbare contracteerruimte, de afspraken die 
Menzis Zorgkantoor met zorgaanbieders op grond van deze maatregelen dient te maken, dan wel een 
wijziging betreffen van de Wlz-regelgeving.  
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Menzis Zorgkantoor behoudt zich zonder meer en zonder tot enigerlei schadevergoeding te zijn 
gehouden, in ieder geval het recht voor:  
• De procedure tussentijds om zijn moverende redenen op te schorten, aan te passen of af te 

breken, bijvoorbeeld indien onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn c.q. komen 
en/of door wijziging van regelgeving of overheidsbeleid de inhoud van de inkoopprocedure 
dient te worden aangepast;  

• Om in afwijking van het inkoopbeleid uitvoering te gaan geven aan een experiment zoals 
bedoeld in artikel 10.1.1 van de Wet langdurige zorg;  

• Maatregelen te treffen/besluiten te nemen voor situaties die tijdens de publicatie van dit 
document niet bekend/voorzien waren;  

• De tijdsplanning te wijzigen;  
• De gunningsbeslissing in te trekken en/of te herzien;  
• De opdracht niet te gunnen;  
• Om onderdelen van de opdracht niet te gunnen;  
• Om onderdelen van de opdracht in te trekken en/of te herzien.  
  
Een opdracht kan alleen verstrekt worden na goedkeuring van het bestuur van Stichting Zorgkantoor 
Menzis.  
 


