
Bijlage 1. Inkoopvoorwaarden curatieve GGZ 2020 
 
In de inkoopvoorwaarden staan de eisen die wij aan elke zorgaanbieder stellen. Voldoet u aan alle voorwaarden? 
Dan komt u in aanmerking voor een overeenkomst.  
 
Kunt u de volgende vragen met ‘ja’ beantwoorden? 

1. Heeft u aantoonbaar de zorgbrede governance code ingevoerd (voor zover van toepassing, zie de 
governancecode / ‘Toepassing in specifieke situaties’)? 

2. Werkt u systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit met behulp van een kwaliteitssysteem dat 
landelijk en/of internationaal erkend is en onafhankelijk wordt getoetst?  

3. Bent u verzekerd voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid ter hoogte van minimaal € 2.500.000 
per gebeurtenis, of heeft u deze verzekering per 1 januari 2020 afgesloten? 

4. (alleen PAAZ/PUK) Heeft u 7 x 24 uur een MRI, CT-scan en laboratorium onderzoek beschikbaar? 
5. (alleen PAAZ/PUK) Heeft u 7 x 24 uur somatisch specialisten beschikbaar? 
 
Kunt u de volgende vragen met ‘nee’ beantwoorden? 

6. Is tegen de zorgaanbieder bij een onherroepelijk vonnis of arrest een veroordeling uitgesproken op 
grond van artikel 140, 177, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 416, 417, 
417bis, 420bis420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht? 

7. Heeft de zorgaanbieder zich ernstig schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van 
de inlichtingen die voor de offerte (kunnen) worden verlangd, of de voor de offerte relevante 
inlichtingen niet verstrekt?  

8. Verkeert de zorgaanbieder in staat van faillissement of liquidatie, zijn diens werkzaamheden 
gestaakt, of geldt een surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord, of verkeert de 
zorgaanbieder in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure uit hoofde 
van op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving?  

9. Is  tegen de zorgaanbieder een rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde van toepassing 
volgens de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese 
Unie waarbij een delict is vastgesteld dat in strijd is met zijn beroepsgedragsregels? 

10. Heeft de zorgaanbieder in de uitoefening van zijn beroep de afgelopen drie jaar een ernstige fout 
begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden getrokken? 
Toelichting: hieronder wordt in ieder geval aangemerkt: 
a. het doen van een gift of belofte of het aanbieden van een dienst indien redelijkerwijs kan worden 
aangenomen dat daarmee wordt beoogd iemand iets te laten doen wat in strijd is met zijn plicht; 
b. het vervalsen of valselijk opmaken van een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te 
dienen; 
c. het verstrekken van onjuiste gegevens of het ten onrechte niet verstrekken van juiste gegevens, 
indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daarmee wordt beoogd financieel voordeel te 
behalen (vermoeden van fraude); 
d. het handelen of nalaten waardoor de lichamelijke integriteit van werknemers of andere personen 
ernstig in gevaar wordt gebracht; 
e. het opgelegd hebben gekregen van een boete of last onder dwangsom in de zin van artikel 56 
van de Mededingingswet; 
f. het in het kader van de uitvoering van een opdracht hebben begaan van een onrechtmatige daad 
waaruit ernstige schade is voortgevloeid, met dien verstande dat de onder a tot en met f genoemde 
gedragingen plaatsvinden in het kader van de beroepsuitoefening; 

11. Heeft de zorgaanbieder niet aan zijn verplichtingen voldaan t.a.v. de betaling van de sociale 
zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of 
van Nederland? 

12. Heeft de zorgaanbieder niet aan zijn verplichtingen voldaan t.a.v. de betaling van zijn belastingen 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland? 

 

http://www.governancecodezorg.nl/wp-content/uploads/2016/11/Governancecode-Zorg-2017.pdf

