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Met deze digitale nieuwsflits willen wij u graag op de hoogte houden
van relevante juridische ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Wij
hopen dat deze informatie van pas kan komen bij uw dagelijkse
werkzaamheden.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van de nieuwsflits, neemt u dan
contact op met Yvonne Nijhuis, advocaat gezondheidsrecht (tel: 053 - 480 42 26,
yvonne.nijhuis@kienhuishoving.nl).
Inkoopprocedures AWBZ-zorg 2014 van start
Het is weer zo ver. De aanbestedingsprocedures voor de inkoop van AWBZ-zorg (zorg in
natura) voor het jaar 2014, zijn van start gegaan. Met de ingrijpende bezuinigingen en
beleidswijzigingen die de zorgkantoren doorvoeren, belooft het een turbulent inkoopjaar te
worden. De inkoopprocedures voor het jaar 2013 staan vele zorgaanbieders ongetwijfeld nog
vers in het geheugen. De inkoopprocedures van meerdere zorgkantoren deden behoorlijk wat
stof opwaaien, met name in verband met discriminatoire en disproportionele toelatingseisen. Dit
heeft dan ook, in de periode van medio 2012 tot begin 2013, gezorgd voor een stroom aan (kort
geding)rechtspraak.
Rb. Amsterdam 29 oktober 2009, LJN: BK1681; Rb. Arnhem 2 augustus 2012, LJN: BX7020; Rb. Arnhem 8
augustus 2012, LJN: BX4463; Rb. ’s-Gravenhage 6 december 2012, LJN: BY5674, Rb. ’s-Gravenhage 7
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In augustus 2012 berichtten wij u al over een van de eerste van deze uitspraken (Nieuwsflits
Gezondheidsrecht 1-2012), in een zaak waarbij specialisten van KienhuisHoving op het gebied
van Aanbestedingsrecht en Gezondheidsrecht een Twentse zorgaanbieder met succes
bijstonden.
De zorgaanbieders staan thans op het punt om hun vragen en/of opmerkingen bij de
zorgkantoren in de dienen. Gelet daarop, attenderen wij u graag op twee aspecten, die in dit
verband van belang zijn.

1. Zorgkantoren zijn gebonden aan de beginselen van het aanbestedingsrecht
De genoemde (kort geding)rechtspraak bevestigt dat de vrijheid van het zorgkantoor om
voorwaarden voor de zorginkoop te stellen, niet ongelimiteerd is. Zorgkantoren zijn namelijk in
alle gevallen gebonden aan de (aanbestedingsrechtelijke) beginselen van non-discriminatie,
gelijke behandeling, transparantie, objectiviteit en proportionaliteit. Dat volgt – dwingend – uit de
precontractuele eisen van redelijkheid en billijkheid, vanwege het feit dat zorgkantoren ten
opzichte van zorgaanbieders een machtspositie bekleden. Die machtspositie bekleden de
zorgkantoren, omdat zij in hun regio exclusief met de zorginkoop zijn belast en de
zorgaanbieders om die reden op het zorgkantoor zijn aangewezen. Het is ook vanwege die
machtspositie dat de zorgkantoren de werking van deze beginselen niet kunnen uitsluiten in het
inkoopdocument. Bovendien brengt die machtspositie mee dat zware eisen worden gesteld ten
aanzien van de zorgvuldigheid die de zorgkantoren meer in het algemeen bij de zorginkoop in
acht moeten nemen. Daar komt bij dat de zorgkantoren zich hebben verbonden aan de naleving
van de ‘Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap’, die (naast de naleving van de genoemde
beginselen) voorschrijft dat zorgkantoren een objectief en transparant contracteerbeleid voeren,
beleidswijzigingen altijd tijdig bekend maken en - niet het minst belangrijk - het recht van de
verzekerde van vrije keuze van zorgaanbieder respecteren.
U kunt bij de zorginkoop 2014 tegen voorwaarden en criteria aanlopen die zich slecht met deze
beginselen verhouden. Zo rijzen onder meer de volgende vragen. Worden onbegrijpelijke
voorwaarden gehanteerd? Wordt uw organisatie geconfronteerd met buitenproportionele
toelatingseisen die belemmeren dat uw organisatie voor toelating in aanmerking komt en laten
deze eisen zich in redelijkheid ook niet rechtvaardigen? Wordt een onderscheid gemaakt tussen
uw organisatie en andere organisaties, zonder dat dit wordt gerechtvaardigd vanuit het
voorwerp van de zorgopdracht? Worden onvoorziene wijzigingen in het inkoopbeleid
doorgevoerd - bijvoorbeeld de implementatie van kwalitatieve systemen of werkwijzen - en kon
u daar in redelijkheid niet op bedacht zijn? In dergelijke gevallen heeft u - mogelijk - een
terechte klacht, althans is het in die gevallen terecht dat u kritische vragen stelt.
2. Tijdig vragen en/of klachten uiten
Van groot belang is dat u uw vragen tijdig stelt en uw klachten tijdig communiceert, dus vóór het
uiterste moment waarop u vragen ten behoeve van de nota van inlichtingen kunt stellen. Van u,
als zorgaanbieder, wordt namelijk voortvarendheid verwacht. Ten aanzien van iedere
inhoudelijke klacht waarover u niet tijdig vragen heeft gesteld of klachten heeft
gecommuniceerd, kan later in rechte - mogelijk - worden aangenomen dat uw rechten zijn
vervallen. Ook dit aspect komt in de genoemde (kort geding)rechtspraak naar voren. Zodoende
attenderen wij u er graag op.
Indien uw vraag of klacht niet leidt tot de gewenste aanpassingen in het inkoopbeleid of contract en u zich hiermee niet wilt verenigen, is het van belang om tijdig eventuele juridische
stappen te overwegen. Daarmee voorkomt u het verwijt niet voortvarend te hebben gehandeld.
Een eventueel kort geding zou u daarop kunnen verliezen. Overigens is uw belang uiteraard
een juridische procedure zo mogelijk te voorkomen. Een goede nadere onderbouwing van uw
terechte klacht, in een bericht aan het zorgkantoor, kan - ook na de nota van inlichtingen - in
veel gevallen alsnog een oplossing bieden.
Komt u dus vooral zeer tijdig voor juridisch advies bij ons langs.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Voor vragen naar aanleiding van dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. S.S. (Sjoerd)
Schouten (tel: 053 - 480 4209), advocaat aanbestedingsrecht, of met mw. mr. drs. Y.M.
(Yvonne) Nijhuis (tel: 053 - 480 4226), advocaat gezondheidsrecht. Zij kunnen u adviseren over
uw eventuele klachten over de inkoopprocedure, het doen van uw inschrijving of een onterecht
gunningbesluit en kunnen u zo nodig in rechte bijstaan.
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