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WETGEVING CONTRACTERING 

'ON DER HAN DELI NGSPOSITI E 

VAN APOTHEKERS 

VERSLECHTERD 

DOOR BASISCONTRACT' 

KARIK VAN BERLOO: VERSCHUIVING 

MACHTSBALANS BIJ CONTRACTERING 

Zorgverzekeraars hebben met de invoering van het basiscontract veel inkoopmacht 
naar zich toegetrokken. Volgens advocaat en zorgmakelaar Karik van Berloo voelt 
deze verplichte basisovereenkomst voor apothekers als 'tekenen bij het kruisje'. 

"Apothekerscollectieven mogen alleen onderhandelen over aanvullende zorg
afspraken. Dat verstoort de machtsverhoudingen in de openbare farmacie." 

Auteur Edwin Bos 

Foto Jeroen Jumelet 

"Onder apothekers heerst veel onvrede en een gevoel 

van machteloosheid over het verplichte basiscontract 

van zorgverzekeraars", zegt advocaat en zorgmakelaar 

Karik van Berloo, werkzaam bij Eldermans & Geerts 

Advocaten in Zeist. 

Een verplichte basisovereenkomst voor apothekers werd 

in 2019 al voor de contractering 2020 ingevoerd door 

VGZ. Inmiddels volgen ook andere zorgverzekeraars, 

zoals Zilveren Kruis, dit voorbeeld. Menzis zal dit, 

volgens zijn inkoopbeleid, voor 2022 ook gaan doen. 

REGIONAAL CONTRACTEREN IS 

EEN RISICO VOOR APOTHEKERS IN 

BUITENGEBIEDEN 

Volgens Van Berloo, die als advocaat is gespecialiseerd in 

de zorgsector, heeft het basiscontract grote gevolgen voor 

de machtsverhoudingen binnen de openbare farmacie. 

"Apothekers moeten eerst verplicht een basisovereen

komst accepteren van de zorgverzekeraar en vervolgens 

maar afwachten of de apothekerscollectieven erin slagen 

aanvullende contractafspraken te maken." Nagenoeg alle 

apotheken in Nederland laten zich bij de contractonder

handelingen met zorgverzekeraars vertegenwoordigen 

door grote landelijke apothekerscollectieven, zoals de 

Nederlandse Farmaceutische Zorggroep (NFZ), PACT, 

Alliance en BENU. 

Een verplicht basiscontract voelt als 'tekenen bij het 

kruisje', stelt Van Berloo, die in de afgelopen jaren vele 

zelfstandige apothekers en apotheekketens heeft bijge

staan in geschillen met zorgverzekeraars en overheids

instanties. 

Een apotheker kan besluiten een basiscontract niet te 

accepteren, maar de meeste apothekers tekenen wel 

omdat ze niet zonder contract met de zorgverzekeraar 

kunnen. "Een apotheker weet bovendien niet wat zijn 

buurman of buurvrouw gaat doen: wel of niet tekenen. 

Zorgverzekeraars maken gebruik van die onzekerheid 

in de markt. Op zich is dat hun goed recht, maar dan 

moet er wel een gelijk speelveld zijn", aldus Van Berloo. 

GELIJK SPEELVELD 
Met het invoeren van een basiscontract - wat volgens de 

rechter in de door NFZ aangespannen procedure juri-

disch toelaatbaar is - hebben zorgverzekeraars veel 

inkoopmacht naar zich toegetrokken, stelt Van Berloo . 

"Het gelijke speelveld in de openbare farmacie, voor 

zover daarvan al sprake was, is hierdoor verder onder

mijnd. Voorheen konden apothekerscollectieven onder

handelen met zorgverzekeraars over het volledige 

apotheekcontract." 

Bereikten de collectieven geen akkoord of vond de apo

theek het resultaat niet afdoende, dan kon deze nog 

besluiten niet te tekenen. Als veel apotheken op deze 

wijze zouden besluiten het contract niet te tekenen, dan 

liep de zorgverzekeraar het risico niet aan zijn zorg

plicht te voldoen. In dat geval mag de zorgverzekeraar 

de verzekerde niet korten op de vergoeding omdat deze 

heeft gekozen voor een niet-gecontracteerde aanbieder. 

Ook bij de verzekeraar is er dan een bepaalde mate van 

onzekerheid. 

Maar met een verplicht basiscontract is dit risico er voor 

de verzekeraar niet meer, aldus Van Berloo. "Want ook 

als er met het collectief geen overeenkomst tot stand 

komt, kan de verzekeraar nog steeds terugvallen op de 

basisovereenkomst en is er geen risico dat niet aan de 

zorgplicht wordt voldaan." 

Bij een tegenvallend aanbod van de zorgverzekeraar 

heeft het weglopen van de onderhandelingstafel - zoals 

apothekerscollectieven volgens Van Berloo voorheen 

soms deden - door het basiscontract nauwelijks meer 

effect. "Zorgverzekeraars werden voorheen weleens 

onrustig als er rond half december nog geen akkoord 

was bereikt, maar die druk valt weg als er al een basis

overeenkomst is getekend." 

Van Berloo benadrukt hoe belangrijk het is dat apothe

kers het inkoopbeleid van zorgverzekeraars kritisch 

"Het gelijk speelveld in 

de openbare farmacie, 

voor zover daarvan al 

sprake was, is door het 

verplichte basiscontract 

verder ondermijnd': 

zegt advocaat en zorg

makelaar Karik van 

Berloo. 

volgen, óók in het jaar dat het ogenschijnlijk niet 

belangrijk is omdat een meerjarenovereenkomst door

loopt en apothekers zelf geen nieuw contract hoeven te 

tekenen. Apothekers worden geacht hiervan wel kennis 

te nemen, stelt Van Berloo, die verwijst naar een uit

spraak uit oktober vorig jaar van de rechtbank Den 

Haag in een kort geding tussen apothekerscollectief 

NFZ en VGZ (zie kader). 

Volgens de voorzieningenrechter st,Pnd het VGZ vrij zon

der overleg met NFZ de tweejarige overeenkomst na een 

jaar op te zeggen. "In deze uitspraak stelt de rechter dat 

uit het inkoopbeleid al bleek dat VGZ zou gaan werken 

VONNIS: CONTRACT BEËINDIGEN MAG 
Een zorgverzekeraar staat het vrij een overeenkomst met een 

apothekerscollectief - al dan niet onder gewijzigde voorwaar

den - niet te verlengen. Dat blijkt uit een uitspraak in een kort 

geding tussen apothekerscollectief NFZ en zorgverzekeraar 

VGZ. 

De zorgverzekeraar had in april 2019 aangekondigd zijn 

inkoopbeleid voor 2020 te gaan wijzigen, maar NFZ dacht 

daarmee geen rekening te hoeven houden. NFZ beriep zich 

daarbij op een reeds in 2013 in de overeenkomst met VGZ 

opgenomen intentie het contract na afloop van de looptijd te 

continueren, al dan niet onder gewijzigde voorwaarden. De 

voorzieningenrechter oordeelt dat NFZ daar niet op had 

mogen vertrouwen. 

Volgens advocaat en zorgmakelaar Karik van Berloo is de 

conclusie van deze uitspraak dat zorgverzekeraars veel vrij

heid hebben bij het inkleden van het inkoopproces als zij 

daarover transparant communiceren. 
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