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Memo

Tijdlijn zorginkoop

In het Onderhandelaarsresultaat GGZ 2014-2017 is de volgende afspraak gemaakt over de
versnelling van de contracteercyclus: “Partijen committeren zich aan het versnellen van het proces
van inkoop waaronder begrepen de afwikkeling van de contracten. Voor 2014 streven partijen er
naar de inkoopcyclus vóór 19 november 2013 af te ronden. Voor 2015 en verder zal de
inkoopcyclus vóór 19 november van het jaar t-1 afgerond zijn. Verzekeraars informeren hun
verzekerden op 19 november over het op dat moment gecontracteerde zorgaanbod. VWS neemt
het voortouw voor een tijdlijn met een overzicht van wat er door wie wanneer gereed moet zijn
voor de inkoop in 2014 voor het jaar 2015. Deze tijdlijn is in september 2013 gereed.”
Hieronder staat een voorstel voor een te volgen tijdlijn t.b.v. de zorginkoop voor het jaar 2015
(jaar t), die plaatsvindt in 2014 (t-1).

Processtap1

Tijdstip2

Publicatie inkoopcriteria voor jaar t door zorgverzekeraars
voor alle aanbieders

mei t-1

Oplevering concept productstructuur door NZa

medio mei t-1

Verzending door VWS van AMvB pakketmaatregelen naar
Eerste en Tweede Kamer

1 juni t-1

Bekend maken door VWS van concept-stand BKZ en MPB
voor zorginkoop voor jaar t

15 juni t -1

In het geval van een gedifferentieerd mbi: verdelen
concept-BKZ en -MPB over verzekeraars door VWS

1 juli t-1

Vaststellen productstructuur, tarieven en alle regelgeving
door de NZa

1 juli t-1

Indienen offertes door zorgaanbieders bij zorgverzekeraars

1 juli t-1

Overleg en onderhandeling tussen zorgaanbieders en
zorgverzekeraars

1 juli – 15 oktober t-1

Prinsjesdagcijfers openbaar

Tussen 15 en 21
september t-1

In het geval van een gedifferentieerd mbi: verdelen BKZ
(stand Prinsjesdag) en MPB over verzekeraars door VWS

1 oktober t-1

Sluiten contracten door zorgverzekeraars en aanbieders
(mondeling)

15 oktober t-1

Schriftelijke contracten getekend door zorgverzekeraars
en aanbieders

19 november t-1

Publicatie gecontracteerde zorg door zorgverzekeraar

19 november t-1

1

Het afrekenmoment van het mbi is niet in deze tabel opgenomen, omdat deze afhankelijk is van nog te
nemen besluiten rond de vormgeving van het mbi en de doorlooptijd van dbc’s.
2
De tijdstippen die genoemd staan bij de cursief afgedrukte processtappen zijn richtinggevend/ indicatief.

