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Besluit op handhavingsverzoek

31 januari 2020

Geachte
U heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in uw aanvraag van
18 oktober 2019 verzocht handhavend op te treden jegens Zilveren Kruis
vanwege schending van de Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw
(hierna: de Regeling). Ik wijs uw handhavingsve zoek af. In deze brief
licht ik mijn besluit toe.
Belanghebbende
De KNMP vertegenwoordigt zorgaanbieders die gecontracteerd kunnen
worden door Zilveren Kruis in het kader van de inkoop van
farmaceutische zorg. De Regeling stelt regels over het zorginkoopproces,
die onder meer dienen om het zorginkoopproces voor de zorgaanbieder
transparanter te maken. De KNMP heeft zodoende een direct belang bij
de naleving van de Regeling en wordt daarom aangemerkt als
belanghebbende.
Samenvatting van het verzoek
Volgens u is sprake van schending van de Regeling, om de volgende
redenen.

Op 1 april 2019 heeft De Friesland haar zorginkoopbeleid 2020
bekendgemaakt, waarna in hettweede kwartaal van 2019

onderhandelingsbesprekingen met diverse contracteerpartijen in de
farmactie zijn opgestart. Bind juni 2019 kwam het bericht dat de
onderhandelingsdelegatie die De Friesland vertegenwoordigt zou wijzigen
vanwege het opgaan van De Friesland in Zilveren Kruis. Daarbij werd

gecommuniceerd dat het reeds gepubliceerde inkoopbeleid onveranderd
zou blijven.
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Bij brieven van 31 juli 2019 en 14 aug 2019 heeft Zilveren Kruis bericht
dat bet inkoopbeleid dat De Friesland reeds had gepubliceerd wordt
ingetrokken. Daarbij is aangegeven dat voor 2020 de afspraken met De
Friesland gelijk zijn met de vigerende afspraken met Zilveren Kruis.
Hierover zou Zilveren kruis afstemming hebben gehad met de NZa.

Artikel 4 van de Regaling biedt naar uw mening beperkt de mogelijkheid
om de informatie als bedoeld in artikel 4 te wijzigen. Daarbij merkt u op
dat een dergelijke wijziging in ieder geval tijdig en gemotiveerd bekend
moet worden gemaakt. U meent dat sprake is van schending van artikel
7 van de Regeling.
Proce ure

Na ontvangst van uw handhavingsverzoek d.d. 18 oktober 2019 heeft de
NZa Zilveren Kruis gevraagd om een zienswijze op dit verzoek. In reactie

hierop ontving de NZa op 29 november 2019 een zienswijze van Zilveren
Kruis.

Juridisch ka er
De toezichthouders van Za hebben onderzocht of Zilveren Kruis de
Regeling heeft overtreden. De voor deze zaak relevante artikelen zijn
hieronder weergegeven.

Artikel 4 onderdelen 1 en 2 van de Regeling bepalen:
Bekendmakinq inkoo beleid en procedure van zorainkoop
Zorgverzekeraars maken het inkoopbeleid en de procedure van de

zorginkoop uiterlijk op 1 april voorafgaand aan het kalenderjaar of de
kalendeigaren waar oor de zorginkoop zal plaatsvinden bekend. Deze

informatie betreft in ieder geval:
1. de verschillende fasen waaruit de zorginkoop bestaat en de termijnen
waarbinnen de zorgaanbieder onderscheidenlijk de zorgverzekeraar in de
verschillende fasen moeten reageren;

2. de bereikbaarheid van de zorgverzekeraar gedurende de zorginkoop;
Artikel 7 van de Regeling bepaalt:
Bekendmakin van wiiziainaen
1. Indien de zorgverzekeraar een wijziging aanbrengt in het inkoopbeleid

en de procedure van de zorginkoop, maakt hij dit tijdig bekend op
dezelfde wijze waarop de bekendmaking van de eerdere informatie heeft
plaatsgevonden.

2. Wijzigingen na 1 april worden bij bekendmaking door de
zorgverzekeraar gemotiveerd.
Onderzoeksverslag

Uit het onderzoek van de Za is het volgende gebleken.
De overeenkomsten tussen De Friesland en apotheekhoudenden met
betrekking tot 2019 zijn aangeboden voor een looptijd van een jaar en
van rechtswege geeindigd op 31 december 2019.
De Friesland heeft op 1 april 2019 haar zorginkoopbeleid 2020
bekendgemaakt. In dit inkoopbeleid is o genomen dat De Friesland en
Zilveren Kruis in 2019 samen werken aan een landelijk beleid vanaf
2021. Om die reden sluit De Friesland voor 2020 een overeenkomst
extramurale farmacie af voor een jaar.

Kenmerk

Pagina

2 van 5

Nederlandse Zorgautoriteit

De Friesland heeft in juni 2019 een brief gestuurd aan de
apotheekhoudenden, waarin De Friesland stelt dat per 1 juli 2019 de
extramurale farmacie versneld zal worden overgedragen aan Zilveren

Kruis. Daarbij is aangegeven dat het gepubliceerde zorginkoopbeleid van
De Friesland voor 2020 van kracht zal blijven.
Op 30 juli 2019 zijn op de website van De Friesland twee berichten
geplaatst over het wijzigen van het inkoopbeleid en is het gewijzigde
inkoopbeleid ook op de website gepubliceerd. Het door De Friesland
gepubliceerde inkoopbeleid voor 2020 werd vervangen door een uniform
inkoopbeleid, uit te voeren door Zilveren Kruis.

Zilveren Kruis heeft bij brief d.d. 31 juli 2019 en 14 augustus 2019 de
apotheekhoudenden bericht dat De Friesland met ingang van 1 januari
2020 zal worden toegevoegd aan de Zilveren Kruis contracten.

Zienswijze Zilveren Kruis
Zilveren Kruis heeft in haar zienswijze (bijlage 1) kort en zakelijk
weergegeven het voigende naar voren gebracht.

Uitgangspunt begin 2019 was dat De Friesland voor extramurale
farmacie samen met Zilveren Kruis werkte aan een landelijk beleid vanaf

2021 (vanaf dat moment zou Zilveren Kruis ook voor de verzekerden van
De Friesland gaan inkopen). De Friesland zou voor 2020 overeenkomsten

sluiten voor 1 jaar. Dit is ook als zodanig opgenomen in het inkoopbeleid
zoals dat op 1 april 2019 is gepubliceerd door De Friesland.
Begin juli 2019 is het besluit genomen dat per 1 januari 2020 een
uniform inkoopbeleid van toepassing is, dat wordt uitgevoerd door
Zilveren Kruis. De achterliggende reden om dit besluit reeds per
1 januari 2020 te nemen zijn strategische overwegingen en vanwege de
beschikbare capaciteit. Door deze wijziging is voor De Friesland
ver ekerden een preferentie/IDEA-beleid van toepassing geworden voor

2020. Dit betekent voor de meeste apotheken nauwelijks verandering
omdat zij voor Zilveren Kruis-verzekerden al in het bezit waren van een
van deze twee contracten. Ook voor verzekerden zal er nauwelijks iets
veranderen.

De brief die in juni 2019 door De Friesland is verzonden met de
mededeling dat het reeds gepubliceerde zorginkoopbeleid van kracht zou
blijven is een vergissing. Dit is gecorrigeerd in brieven die Zilveren Kruis
op 31 juli 2019 en 14 augustus 2019 heeft verzonden. Daarnaast heeft
Zilveren Kruis in juli 2019 alle apotheekketens hierover telefonisch en
persoonlijk op de hoogte gesteld.
Op 30 juli 2019 is door Zilveren kruis een bericht op de website van De
Friesland geplaatst over de wijziging. Daarnaast is door De Friesland zelf
nog een aanvullend bericht op de website geplaatst.
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De Friesland heeft geen concept contracten voor 2020 aangeboden, er
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was alleen sprake van verkennende gesprekken. Ook zijn er geen

toezeggingen gedaan dat het tariefregime van 2019 ook in 2020 zou
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Er is gelet op het bovenstaande geen sprake van enige schending van de

Regeling. De wijziging is conform artikel 7 van de Regeling gemotiveerd
en tijdig bekendgemaakt. Voor zover nodig, heeft Zilveren Kruis
compenserende maatregelen getroffen om apotheekhoudenden financieel
te compenseren. De acht apotheekketens zijn hiermee akkoord gegaan.

De koerswijziging heeft daarbij nauwelijks impact op de verzekerden van
De Friesland en Zilveren Kruis. Verzekerden zullen waar van toepassing
geleideiijk worden omgezet naar preferente geneesmiddelen.
Beoordeling
De NZa beoordeelt uw handhavingsverzoek, met inachtneming van de
zienswijze van Zilveren Kruis, als voIgt.

Het vervangen van het zorginkoopbeleid van De Friesland door het
uniforme inkoopbeleid dat wordt uitgevoerd door Zilveren Kruis, betreft
een wijziging in de zin van artikel 7 van de Regeling.
Anders dan de KNMP stelt, ziet de IMZa geen overtreding op het punt dat
deze wijziging niet zou zijn ingegeven door externe factoren. Hoewel de

toelichting bij artikel 7 van de Regeling stelt dat'dit artikel met name
betrekking [heeft] op wijzigingen door externe factoren , sluit de
Regeling wijzigingen om andere redenen niet uit.1
De wijziging is, conform artikel 7, op dezelfde wijze bekendgemaakt als
het eerder gepubliceerde inkoopbeleid, namelijk op de website van De
Friesland. Daarbij is een motivatie opgenomen. Aanvullend heeft Zilveren
Kruis twee brieven verstuurd en met apotheekhoudenden (telefonische)
gesprekken gevoerd waarin e.e.a. nader is toegelicht.

Tot de wijziging is blijkens de zienswijze van Zilveren Kruis op 1 juli 2019
besloten. De publicatie van het gewijzigde inkoopbele d heeft op 30 juli
2019 plaatsgevonden. Daaraan voorafgaand zijn apotheekketens in

gesprekken op de hoogte gesteld. Voor de vraag of hiermee sprake is
van tijdige bekendmaking van deze wijziging is van belang dat door De
Friesland nog geen contracten waren aangeboden voor 2020. Wei was

sprake van onderhandelingsgesprekken. In zorginkoopbeleid van De
Friesland was aangegeven dat gesprekken van mei-september liepen en
dat vanaf de tweede helft van September contracten aangeboden zouden
worden. Gelet op deze feiten en het feit dat in uw handhavingsverzoek

niet wordt beargumenteerd dat de wijziging niet tijdig bekend zou zijn
gemaakt, ziet de NZa hierin geen overtreding van artikel 7 van de
Regeling.

1 Zie ook de Beslissing op bezwaar NVOS Orthobanda - 305797-508838.
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Maatregel
Gelet op bovenstaande beoordeling is geen sprake van een overtreding
van de Regaling. Het opleggen van een maatregel is dan ook niet aan de
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orde.

Publicatie
Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wpb) is
de NZa voornemens deze brief ter openbare kennis te brengen op

http://puc.overheid.nl/nza. Ingevolge artikel 4:8 van de Algemene wet
bestuursrecht stei ik u in de gelegenheid om u zienswijze in te dienen. U
kunt u zienswijze binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief digitaal
indienen bij Tim Wiegant (zie contactgegevens brievenhoofd).
Bezwaar
Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken
na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen

bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post
of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u:
Bezwaarschrift)

Fax: 030 - 296 82 96
Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet

bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient
ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,
eder1=,n c:cl Znraautoriteit,

Plv. unitmanager Detectie, Data-analyse en Casusteam

directie Toezicht en Handhaving

