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2 Inleiding  
 
2.1 Inleiding en doelstelling 
Deze leidraad bevat informatie over de inkoopprocedure voor preferente geneesmiddelen in de zin van de 

Zorgverzekeringswet en de daarbij bijbehorende besluiten ten behoeve van verzekerden van  

Zilveren Kruis.  

 

Het doel van deze inkoopprocedure is het selecteren van leveranciers waarmee overeenkomsten worden 

gesloten voor het preferent leveren van geneesmiddelen ten behoeve van verzekerden van Zilveren Kruis. Voor 

een nadere beschrijving van de producten en diensten van Zilveren Kruis, wordt verwezen naar: 

www.zilverenkruis.nl/zorgverleners 

 

2.2 Zilveren Kruis  
Met Zilveren Kruis worden de zorgverzekeraars bedoeld die de Zorgverzekeringswet uitvoeren en die handelen 

onder de namen:  

 Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (inclusief Pro Life 

Zorgverzekeringen) (3311) en volmacht One Underwriting B.V. (8971); 

 Interpolis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (3313); 

 FBTO Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden (0211); 

 De Friesland Zorgverzekeraar N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden; 

 

De ziektekostenverzekeraars in het kader van de door hen met Verzekerden gesloten aanvullende 

zorgverzekeringen: 

 Achmea Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Zeist; 

 

tezamen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Carmen Verdoold, Senior Manager Landelijke Inkoop Zilveren 

Kruis, hierna te noemen: Zilveren Kruis. 

 

2.3 Definities 
 

Prepreferentiefase Fase vanaf 01-04-2021 (binnen de contractperiode) waarin nog geen volledig 

preferentiebeleid geldt voor de producten in deze inkoopprocedure. In deze fase 

vergoedt Zilveren Kruis alle merken van een SST tegen door Zilveren Kruis 

vastgestelde en gepubliceerde prijzen. De uiteindelijk gecontracteerden dienen 

Zilveren Kruis de overeengekomen geboden korting vanaf 1 april of 1 juni 2021 te 

vergoeden. 

Apotheek Cf. Apotheekhoudende. 

Apotheekhoudende Gevestigd apotheker die staat ingeschreven in het register van gevestigde 

apothekers, dan wel de apotheker die zich in de apotheek laat bijstaan door 

apothekers die in dit register staan ingeschreven, dan wel de rechtspersoon die de 

zorg doet verlenen door apothekers die staan ingeschreven in voornoemd register; 

dan wel de huisarts als bedoeld in artikel 1, onder l, die als gevolg van de 

geneesmiddelenwet bevoegd is geneesmiddelen ter hand te stellen en 

die in het bezit is van een vergunning als bedoeld in artikel 61, lid 10 c.q. lid 11 van 

de geneesmiddelenwet 

Artikelnummer in 

G-standaard 

Nummer dat een unieke identificatie geeft van een bepaald merk geneesmiddel, van 

een bepaalde vergunninghouder. 

Derden 

 

Voor zowel zelfstandige inschrijvers als combinaties is het mogelijk dat zij bij de 

uitvoering van de opdracht derden inschakelen. 

EL korting Enige Leverancier korting: Korting die inschrijvers bieden als zij als enige leverancier 

voor een SST worden aangewezen. 
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Fictieve rekenopslag/-aftrek Opslag op of aftrek van de op een bepaalde SST geboden korting op grond van het 

moment waarop inschrijver aangeeft te kunnen voorzien in de volledige te 

verwachten vraag van verzekerden onder preferentiebeleid van Zilveren Kruis ten 

opzichte van de peildatum. 

(Cumulatief) gegunde 

omzet 

De reeds aan een inschrijver toegekende omzet, op basis van de volgende 

rekenregels: 

Als een SST geheel aan 1 inschrijver wordt gegund: rekenvolume * (taxeprijs minus 

relevante korting (GG of EL, zoals bepaald bij gunning)); 

Als een SST aan 2 of meer inschrijvers wordt gegund: (1 / aantal gunningen voor 

betreffende SST) * rekenvolume * (taxeprijs minus relevante korting (GG of EL, zoals 

bepaald bij gunning)). 

Geneesmiddel Een geneesmiddel, aangewezen bij de Regeling zorgverzekering of door Zilveren 

Kruis opgenomen in de aanvullende verzekeringen. 

GG korting Gemiddeld Gewogen korting: Korting die een inschrijver aan Zilveren Kruis is 

verschuldigd voor SSTs waarin meer inschrijvers worden aangewezen. 

G-Standaard De geneesmiddelendatabank die wordt beheerd door Z-Index, met hierin alle 

relevante informatie over geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, 

zelfzorgproducten en homeopathische producten. De G-Standaard wordt niet alleen 

gebruikt door alle apothekers, maar ook door onder meer alle Apotheekhoudende 

huisartsen, huisartsen en zorgverzekeraars. 

GVS limiet Maximum vergoeding voor een geneesmiddel. Overschrijding van deze limiet door de 

fabrikant/leverancier betekent dat de patiënt het meerdere in basis zelf dient te 

betalen (GVS-bijdrage). De uitgangspunten van het systeem zijn vastgelegd in de 

Regeling zorgverzekering. 

IDEA-contract Een contract dat apotheken kunnen sluiten met Zilveren Kruis waarbij een bepaald 

assortiment tegen een vaste prijs per 27 DDD wordt afgerekend met de apotheek. 

Inkoopkanaal Een indeling van producten naar generieke preparaten, spécialités en parallel 

geïmporteerde producten, grondstoffen en bereidingen, zoals vermeld in de Z-index 

taxe. 

Inschrijver Inschrijver is een rechtspersoon die in staat is preferente geneesmiddelen te leveren.  

Ten behoeve van deze inkoopprocedure wordt onderscheid gemaakt tussen twee 

vormen van inschrijvers: 

De onderneming die zelfstandig inschrijft op een of meer SSTs. Deze 

ondernemer/onderneming schrijft individueel in en zal indien Zilveren Kruis besluit 

een overeenkomst met deze onderneming te willen aangaan, de (enige) 

contractspartner zijn voor een of meer SSTs; 

Twee of meer ondernemingen die als combinatie inschrijven, waarbij alle 

combinanten hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaarden. Alle aan een combinatie 

deelnemende ondernemers/ondernemingen dienen de in deze inkoopprocedure voor 

de toetsing van de geschiktheid gevraagde informatie te overleggen en (conform de 

uitwerking in deze inkoopdocumenten) individueel aan de gestelde eisen te voldoen.  

Zilveren Kruis eist dat nadat zij haar besluit bekend heeft gemaakt om met een 

inschrijver die heeft ingeschreven als combinatie, een overeenkomst te willen 

aangaan, de desbetreffende combinatie ervoor zorgt dat er richting Zilveren Kruis één 

aanspreekpunt is.  

Marktvraag Het volume van een bepaalde SST dat door verzekerden van Zilveren Kruis onder 

preferentiebeleid wordt afgenomen. Zilveren Kruis geeft geen garanties voor de 

omvang van de marktvraag 2021-2022. De verwachte marktvraag kan worden 

afgeleid uit het rekenvolume. 

Medische Noodzaak Situatie waarin verzekerde om medische redenen een specifiek merk van een 

bepaalde SST nodig heeft. In dit geval heeft de verzekerde recht op volledige 

vergoeding van het geneesmiddel tot de GVS limiet, ook wanneer dit geneesmiddel 

niet preferent is gesteld. Voor meer informatie over medische noodzaak zie 

www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders 
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Preferentiedatum De preferentiedatum: de datum waarop inschrijver in staat is de geoffreerde korting 

gestand te doen voor het volledige volume van verzekerden van Zilveren Kruis onder 

preferentiebeleid 

Peildatum Een richtdatum waarop Zilveren Kruis voor een SST volledig preferentiebeleid wil 

voeren. Dit is voor alle SSTs 1 juni 2021. Feitelijke invoering van volledig 

preferentiebeleid kan eerder zijn, afhankelijk van door inschrijvers geoffreerde 

offertedata. 

Preferentiebeleid Preferentiebeleid houdt in dat Zilveren Kruis voor een of meer SSTs één of meerdere 

preferente geneesmiddelen aanwijst, op verstrekking of vergoeding waarvan de 

verzekerde recht heeft met uitsluiting van andere geneesmiddelen uit die SST. Deze 

aanwijzing geldt als aanwijzing in de zin van artikel 2.8 lid 1 onder a Besluit 

zorgverzekering evenals de daarmee overeenkomende bepalingen in de 

modelovereenkomsten en daarvan deel uitmakende reglementen van Zilveren Kruis. 

Referentieprijs De referentieprijs is de laagste prijs per stuk van een SST, zoals vermeld in de Z-

index/G-standaard van november 2020. 

Rekenvolume / volume 

voor Zilveren Kruis 

verzekerden 

Een schatting van het volume dat Zilveren Kruis verzekerden onder preferentiebeleid 

van een bepaalde SST afnemen op jaarbasis. Dit rekenvolume wordt bepaald op 

basis van het totaal gedeclareerd volume in stuks per SST door verzekerden van 

Zilveren Kruis, afgeleverd door apotheekhoudenden die met Zilveren Kruis geen 

IDEA-contract hebben afgesloten óf het volledige Zilveren Kruis marktvolume bij 

producten die ook bij IDEA apotheken onder het preferentiebeleid vallen, gemeten 

over geheel 2019. In het digitaal invuldocument staat per SST het rekenvolume 

aangegeven. 

In het rekenvolume is geen rekening gehouden met de omvang van eventuele 

medische noodzaak binnen een bepaalde SST. 

De inschatting van het volume van apotheekhoudenden die met Zilveren Kruis geen 

IDEA-contract hebben gesloten, is nadrukkelijk een inschatting op basis van de 

declaratiedata over geheel 2019. Er kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. 

 

SST Stof, Sterkte, Toedieningsvorm. Een cluster van geneesmiddelen met dezelfde 

werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm. Ook onder deze definitie vallen stoffen 

met beperkt afwijkende sterkte of uitwisselbaar geachte toedieningsvormen. In het 

digitaal invuldocument is een bijlage opgenomen met daarin vermeld welke PRK-

codes uit de G-standaard tot een SST worden gerekend. 

Stuk Tablet, capsule, pleister, sachet, tube, of andere eenheid van een SST, zoals 

opgegeven in de Z-index. 

Staffelkorting Extra korting die inschrijvers kunnen bieden bij een bepaalde gegunde omzet. 

Inschrijvers kunnen zelf bepalen welke en hoeveel omzetgrenzen zij willen hanteren 

voor het bieden van staffelkortingen en hoe hoog de korting is die zij per staffel willen 

bieden. De staffelkorting moet hoger zijn voor hogere staffels. 

Verzekerden onder 

preferentiebeleid 

Verzekerden die geneesmiddelen, waarvoor Zilveren Kruis een preferentiebeleid 

voert, afnemen bij een apotheek die geen IDEA-overeenkomst met Zilveren Kruis 

heeft gesloten. 

Volledig preferentiebeleid Hoofdfase van het preferentiebeleid. In deze fase vergoedt Zilveren Kruis alleen nog 

het merk van de aangewezen inschrijvers per SST en dienen inschrijvers Zilveren 

Kruis de geoffreerde korting gestand te doen voor het volledige volume van 

verzekerden van Zilveren Kruis onder preferentiebeleid. 

ZI-Taxe Cf. G-standaard. 
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2.4 Onderwerp van inkoopprocedure 
Deze inkoopprocedure ziet toe op het sluiten van contracten met leveranciers voor de preferente levering van 

geneesmiddelen aan groothandels in heel Nederland, ten behoeve van apotheken die geneesmiddelen leveren 

aan verzekerden van Zilveren Kruis die vallen onder preferentiebeleid. De overeenkomsten die Zilveren Kruis 

met leveranciers wil sluiten betreffen farmaceutische verstrekkingen voor verzekerden die een natura- (recht op 

zorg) dan wel een restitutieverzekering (recht op vergoeding van kosten van zorg) hebben gesloten. Gegadigden 

worden uitgenodigd een inschrijving te doen op basis van de informatie die in deze leidraad staat vermeld en 

eventuele later te verstrekken schriftelijke nota´s van inlichtingen. In deze leidraad zijn de voorwaarden, eisen 

(dit zijn de in de leidraad gestelde minimumeisen) en het criterium opgenomen aan de hand waarvan Zilveren 

Kruis bepaalt met welke gegadigde(n) een overeenkomst wordt gesloten en aan welke gegadigde en op welke 

wijze en onder welke voorwaarden de opdrachten tot levering van preferente geneesmiddelen wordt gegund. 

Zilveren Kruis heeft er voor gekozen minimumeisen te stellen aan de leveranciers en de geneesmiddelen, zodat 

de kwaliteit van zorg gewaarborgd is. Met welke inschrijver Zilveren Kruis per geneesmiddelenpakket een 

overeenkomst zal sluiten wordt bepaald op basis van het criterium: ‘de economisch meest voordelige 

inschrijving’.  

 

De opdracht is verdeeld in SSTs (Stof, Sterkte, Toedieningsvorm). Tabblad ‘Format 4 – Kortingen en off.dat’ van 

het digitaal invulbestand geeft een overzicht van deze SSTs. Zilveren Kruis is voornemens om per SST met een 

of meer inschrijvers overeenkomsten te sluiten voor de periode van 1april  2021 tot en met 31 december 2022. 

Op 1 april 2021 start ook de Prepreferentiefase of het volledig preferentiebeleid. Er kan door een 

vergunninghouder worden ingeschreven op 1 of meer SSTs.  

 

Voor de selectie van de als bijlage 4 bij deze leidraad toegevoegde lijst geneesmiddelen is gebruik gemaakt van 

de vigerende taxe van november 2020. Het preferentiebeleid van Zilveren Kruis kan gedurende looptijd van het 

preferentiebeleid worden uitgebreid met bijvoorbeeld middelen waarvan tijdens de looptijd het patent komt te 

vervallen of om andere redenen. Hiervoor kan Zilveren Kruis inhoudelijk een andere inkoopprocedure volgen. De 

betreffende vergunninghouders zullen, indien van toepassing, hierover worden geïnformeerd. 

 

3 Inkoopprocedure  
3.1 Inleiding 
De inschrijver dient de in deze leidraad gevraagde verklaringen en informatie te verstrekken. De inschrijver dient 

hierbij gebruik te maken van de in hoofdstuk 7 vermelde formats. De inschrijver dient de tekst van betreffende 

formats volledig en in ongewijzigde vorm over te nemen (op straffe van ongeldigverklaring van zijn inschrijving), 

daar waar nodig in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen.  

 

Zilveren Kruis eist dat inschrijvers een groot deel van de gevraagde informatie ook digitaal aanleveren in de 

daarvoor bestemde formats die bij deze inkoopprocedure worden gebruikt. Deze formats kunnen inschrijvers 

downloaden in 1 bestand, het ‘Invulbestand’ van hieronder genoemde website en dienen zij op een usb-stick aan 

te leveren bij hun inschrijving. inschrijvers dienen het bestand na volledig ingevuld te hebben, op te slaan als: 

invulbestand_NAAMINSCHRIJVER.xls. 

 

Het niet verstrekken van de gevraagde verklaringen en/of informatie (onvolledige inschrijving) dan wel het niet 

op juiste wijze indienen van de inschrijving kan leiden tot het ongeldig verklaren van de inschrijving. Zilveren 

Kruis kan de inschrijver verzoeken deze inschrijfgebreken te herstellen binnen drie werkdagen na een daartoe 

strekkende verzoek, voor zover met die aanvulling de mededinging niet wordt vervalst.   
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3.2 Vragen over de inkoopprocedure 
Ontvangers van deze leidraad worden in de gelegenheid gesteld om uitsluitend via e-mail vragen te stellen. 

Vragen kunnen tot en met 8 december2021 bij het volgende e-mailadres worden ingediend: 

 

inkoopprocedure2021-2022@zilverenkruis.nl 

 

Zilveren Kruis zal alle gestelde vragen, geanonimiseerd, en de daarbij behorende antwoorden in de vorm van 

nota´s van inlichtingen op de volgende website van Zilveren Kruis plaatsen:  

 

www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders 

Kies voor zorgsoort: Farmaceutische zorg 

 

De inschrijvers dienen deze nota´s van inlichtingen zelf op de betreffende website te raadplegen.  

Zilveren Kruis zal de website met nota´s van inlichtingen, indien noodzakelijk, actualiseren tot en met 01 juli 

2020. 

 

3.3 Communicatie met betrekking tot de inkoopprocedure 
Alle communicatie met betrekking tot deze inkoopprocedure verloopt via de onder 3.2 beschreven methode. Het 

is gegadigden niet toegestaan, op straffe van uitsluiting van hun inschrijving, om zich rechtstreeks tot 

medewerkers van Zilveren Kruis te wenden met betrekking tot de onderhavige inkoopprocedure. 

 

3.4 Onduidelijkheden en onjuistheden 
Dit document is met zorg samengesteld. Mocht inschrijver desondanks tegenstrijdigheden of onvolkomenheden 

tegenkomen, dan maakt inschrijver deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk …. 8 december2021  aan Zilveren 

Kruis kenbaar, op de in 3.2 weergegeven wijze, met opgave van de correctievoorstellen en eventuele 

onderbouwing. Ook eventuele bezwaren tegen (delen van) dit document (bijv. m.b.t. criteria, termijnen, 

werkwijze) dient inschrijver zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór de sluitingsdatum voor het indienen van de 

vragen, schriftelijk kenbaar te maken.  

 

Van inschrijvers wordt een proactieve houding verwacht. Dit betekent dat een inschrijver geen rechtsgeldig 

beroep kan doen op onvolkomenheden of tegenstrijdigheden die door hem niet binnen de hiervoor genoemde 

termijn aan de orde zijn gesteld terwijl dit redelijkerwijs wel mogelijk was geweest. Ten aanzien van deze 

onvolkomenheden of tegenstrijdigheden heeft een inschrijver in die situatie zijn rechten verwerkt. 

 

3.5 Voorbehouden in deze inkoopprocedure  
Zilveren Kruis behoudt zich, zonder tot enigerlei schadevergoedingsplicht te zijn gehouden, in ieder geval het 

recht voor: 

 

• De inkoopprocedure tussentijds, al dan niet tijdelijk dan wel definitief af te breken; 

• De tijdsplanning te wijzigen; 

• Geen of slechts enkele overeenkomsten te sluiten, conform de criteria in deze leidraad;  

• Voor sommige SSTs geen overeenkomst te sluiten;  

• Indien de wijziging van regelgeving en/of overheidsbeleid daartoe noopt de inhoud van de 

inkoopprocedure aan te passen. 

 

De inschrijver wordt geacht, door zijn inschrijving op de inkoopprocedure, onvoorwaardelijk in te stemmen met 

bovengenoemde voorbehouden en met alle voorwaarden die genoemd zijn in de onderliggende leidraad en doet 

dit door het inschrijvingsbiljet te ondertekenen en toe te sturen. 
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3.6 Tijdsplanning inkoopprocedure  
 

Actie Tijd 

Publiceren inkoopprocedure preferente middelen farmacie 24-11-2020 

Sluitingsdatum voor stellen van vragen 08-12-2020 

Publiceren (definitieve nota) van inlichtingen 15-12-2020 

Sluitingsdatum indienen offertes    12-01-2021 om 17:00 

Notaris   13-01-2021 

Bekendmaking voorlopige gunning 22-01-2021 

Voorlopige gunning wordt definitieve gunning, finalisering contracten 05-02-2021 

Start prepreferentiefase eerste SST’s 01-04-2021 

Start preferentiebeleid alle SST’s  01-06-2021 

 

Zilveren Kruis kiest ervoor om het preferentiebeleid in 2 stappen in te voeren: Prepreferentiefase en volledig 

preferentiebeleid.  

 

Op 1 april 2021 start de contractperiode en begint ook voor alle SSTs de prepreferentiefase. Zilveren Kruis blijft 

alle geneesmiddelen binnen de SST vergoeden, maar gegunde inschrijvers dienen met Zilveren Kruis af te 

rekenen conform hun geoffreerde korting.  

 

Na de prepreferentiefase volgt het volledig preferentiebeleid. Deze fase duurt tot het eind van de 

contractperiode. In deze fase vergoedt Zilveren Kruis, behoudens medische noodzaak, alleen de 

geneesmiddelen van de geselecteerde inschrijvers en dienen inschrijvers met Zilveren Kruis af te rekenen 

conform hun geoffreerde korting. 

 

3.7 Inschrijving 
3.7.1 Leveringsvoorwaarden inschrijver 
De algemene leveringsvoorwaarden en andere voorwaarden van de inschrijver worden expliciet uitgesloten. 

Inschrijvingen onder voorwaarden komen niet in aanmerking voor gunning van een contract. 

 
3.7.2 Eisen aan wijze van inschrijving 
De inschrijving dient uit de volgende onderdelen te bestaan, waarbij onderstaande volgorde wordt aangehouden: 

a. Het rechtsgeldig ondertekende inschrijvingsbiljet conform format 1, opgenomen in hoofdstuk 7 van deze 

leidraad, waarmee de inschrijving wordt aangeboden; 

b. De volledig ingevulde en ondertekende verklaringen inclusief de overige gevraagde documenten en het 

digitaal invulbestand op USB-stick. 

 

In deze leidraad is in hoofdstuk 8 een checklist opgenomen aan de hand waarvan de inschrijver de volgorde van 

de bijlagen met betrekking tot deze inschrijving kan overnemen en op volledigheid kan controleren. De 

inschrijver blijft zelf verantwoordelijk voor de inschrijving. 

 

De inschrijving dient voor de sluitingstermijn schriftelijk in tweevoud en in gesloten verpakking te worden 

verzonden naar (cq. door een koerier te worden afgeleverd op) het volgende adres: 

 

Loyens & Loeff NV  
NIET OPENEN/INSCANNEN 

mr. H.J. Portengen 

Blaak 31 

3011 GA ROTTERDAM 
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Zilveren Kruis wijst u erop dat u bij verzending (via de post) er zelf geheel voor verantwoordelijk bent dat de 

documenten voor de uiterste termijn op het aangegeven postadres worden ontvangen. Vanzelfsprekend maakt 

Zilveren Kruis het graag voor u mogelijk om de documenten in persoon en op locatie van de notaris te (doen) 

overhandigen; u kunt dan een ontvangstbevestiging ontvangen. U kunt de inschrijvingsdocumenten vóór dinsdag 

….. 12 januari 2021 17.00 uur (tijdens kantoortijden) overhandigen op de locatie van de notaris.  

 

Loyens & Loeff N.V. 
mr. H.J. Portengen 

Blaak 31, 3011 GA  ROTTERDAM.  

 

De notaris (of zijn waarnemer) zal de enveloppen met alle biedingen op  donderdag 20 augustus  één voor één 

openen tijdens een bijeenkomst die voor inschrijvers toegankelijk is. U bent dan ook van harte uitgenodigd om 

hierbij aanwezig te zijn. 

 

Op een op de verpakking aangehechte envelop dient de volgende tekst te worden vermeld: 

 

NIET INSCANNEN/OPENEN 

‘Inschrijving preferente geneesmiddelen Zilveren Kruis’ 

 

mr. H.J. Portengen 

Blaak 31 

3011 GA ROTTERDAM 

 

3.7.3 Indieningtermijn  
Inschrijvingen dienen uiterlijk op dinsdag 12 januari 2021 vóór 17.00 uur in het bezit te zijn van Zilveren Kruis op 

bovengenoemd adres van de notaris. 

 

Inschrijvingen die na 17.00  uur door of namens de inschrijver worden aangeleverd, worden zonder meer 

uitgesloten van de procedure. De bewijslast van regelmatige en tijdige indiening van zijn inschrijving rust bij de 

inschrijver.  

 

3.7.4 Termijn van gestanddoening 
De inschrijver die intekent vanaf 01-04-2021 dient zijn inschrijving tot 1 april 2021 gestand te doen, of, indien dit 

later is, tot twee weken dan nadat uitspraak is gedaan in een kort geding dat na de voorlopige 

gunningsbeslissing is aangespannen door een inschrijver op dezelfde SST.  

 

De inschrijver die intekent vanaf 01-06-2021 dient zijn inschrijving tot 1 juni 2021 gestand te doen, of, indien dit 

later is, tot twee weken dan nadat uitspraak is gedaan in een kort geding dat na de voorlopige 

gunningsbeslissing is aangespannen door een inschrijver op dezelfde SST.  

 
 

3.7.5 Evaluatie van de inschrijvingen  
Zilveren Kruis zal achtereenvolgens de inschrijvingen als volgt evalueren: 

1) Beoordelen of de ingediende inschrijvingen volledig zijn. Hiertoe dient alle gevraagde informatie, 

documenten, verklaringen etc. volledig te zijn overgelegd en waar nodig voorzien van datum en is 

ondertekend;  

2) Beoordelen of op de inschrijver een uitsluitingsgrond van toepassing is; 

3) Beoordeling van de inschrijvingen op de in deze leidraad vermelde eisen ten aanzien van de 

geschiktheid en bekwaamheid; 

4) Beoordelen van de op grond van de onderdelen 1 t/m 3 geldige gedane inschrijvingen op het 

gunningscriterium “korting” als opgenomen in paragraaf 5.2. 
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Indien Zilveren Kruis geen of geen rechtsgeldige inschrijvingen ontvangt op een SST, dan wordt de betreffende 

SST buiten deze procedure gehouden. Zilveren Kruis blijft de betreffende middelen in die gevallen vergoeden via 

de Zilveren Kruis Geneesmiddelen Prijslijst. Het is mogelijk dat Zilveren Kruis het betreffende SST in een latere 

inkoopprocedure gedurende de looptijd van de overeenkomst met apotheekhoudenden (2021-2022) nogmaals 

meeneemt. 

 

3.7.6 Kosten ten behoeve van de inkoopprocedure 
Zilveren Kruis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de in het kader van deze inkoopprocedure 

gemaakte kosten van welke aard en in welke hoedanigheid dan ook.  

 

4 Eisen ten aanzien van inschrijver  
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de eisen vermeld die Zilveren Kruis stelt aan de inschrijver. Uitsluiting van de procedure 

kan volgen bij niet voldoen aan één of meer van de gestelde eisen. Zilveren Kruis kan de inschrijver verzoeken 

deze gebreken te herstellen binnen drie werkdagen na het daartoe strekkende verzoek, voor zover door dit 

verzoek de mededinging niet wordt vervalst.  

 

Zilveren Kruis stelt aan de levering van preferente geneesmiddelen eisen zoals beschreven in deze leidraad, de 

daarvan deel uitmakende formats en eventuele nota’s van inlichtingen. De inschrijver dient aan te geven dat hij 

instemt met en voldoet aan alle beschreven eisen. De inschrijver dient hiervoor gebruik te maken van het format 

2 in het digitaal invulbestand. De inschrijver zal de in format 2 vermelde tekst volledig en zonder wijzigingen 

overnemen, de gevraagde informatie invullen, uitprinten en ondertekenen en aanleveren op een USB-stick bij de 

inschrijving. Het niet voldoen aan één of meer van de gestelde eisen leidt tot uitsluiting van deze procedure. De 

inschrijver dient zijn inschrijving te baseren op de eisen zoals gesteld in de leidraad en de 

modelpreferentieovereenkomst, zoals opgenomen in hoofdstuk 9 van deze leidraad. Zilveren Kruis is 

voornemens deze overeenkomst te sluiten met de inschrijver die voldoet aan het criterium: ‘de economisch 

meest voordelige inschrijving’.  

 

4.2 Algemeen 
Zilveren Kruis wil algemene bedrijfsinformatie ontvangen van de inschrijver. De inschrijver dient hiertoe het 

inschrijvingsbiljet volledig in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen. inschrijver dient hiervoor format 1, 

opgenomen in hoofdstuk 7 van deze leidraad, als bijlage bij zijn inschrijving te voegen. 

 

De inschrijver dient aan te geven in welke hoedanigheid de inschrijving plaatsvindt (als zelfstandige 

onderneming, als combinatie of als hoofd-/onderaannemer).  

 

De inschrijver dient een uittreksel te overleggen, niet ouder dan 3 maanden, waaruit blijkt dat hij in het 

handelsregister of beroepsregister (in Nederland bijvoorbeeld: de Kamer van Koophandel) van zijn 

vestigingsplaats is (zijn) ingeschreven. Inschrijver dient deze als bijlage bij zijn inschrijving te voegen. 

 

Als de offerte van een inschrijving naar mening van Zilveren Kruis ogenschijnlijk irreëel is, behoudt Zilveren Kruis 

zich het recht voor om nader onderzoek uit te voeren, waaraan de inschrijver medewerking dient te verlenen. 

Irreële inschrijvingen zullen worden uitgesloten. 

 

Zilveren Kruis behoudt zich het recht voor een inschrijver uit te sluiten van de inkoopprocedure ook al voldoet de 

inschrijver inhoudelijk aan de in de inkoopleidraad gestelde eisen. Deze uitsluiting is slechts mogelijk indien 

Zilveren Kruis gemotiveerd van mening is dat de inschrijver/ contractant zich over de periode, voorafgaand aan 

de inkoopprocedure, bij de uitvoering van de getekende overeenkomst niet aan de afspraken uit de vorige 

inkoopleidraad houdt of heeft gehouden.  
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Deze uitsluiting van de inkoopprocedure is verder slechts mogelijk indien Zilveren Kruis de contractant minimaal 

tweemaal schriftelijk heeft kenbaar gemaakt dat de afspraken niet, niet juist of niet volledig zijn uitgevoerd en 

indien Zilveren Kruis over de periode voorafgaand aan de huidige inkoopprocedure de contractant tweemaal in 

de gelegenheid heeft gesteld alsnog de afspraken uit de vorige inkoopleidraad na te komen.   

 

4.3 Eisen aan het product 
Zilveren Kruis stelt ten aanzien van de te leveren geneesmiddelen eisen ten aanzien van de vergunning, 

houdbaarheid (zie daarvoor de in hoofdstuk 9 bijgevoegde modelpreferentieovereenkomst) en de registratie van 

deze geneesmiddelen in de door Z-Index B.V. uitgegeven G-Standaard. 

 

4.3.1 Eisen ten aanzien van de registratie 
Zilveren Kruis eist dat het geneesmiddel waarmee inschrijver een inschrijving voor een SST doet, is opgenomen 

in de door Z-Index B.V. uitgegeven G-Standaard voor de maand maart 2021 in het geval het product door de 

inschrijver per 1 april 2021 wordt aangeboden, danwel voor de maand mei 2021 in het geval dat het product 

door de inschrijver per 1 juni 2021  wordt aangeboden. 

 

4.3.2 Eisen ten aanzien van GVS Limiet 
Zilveren Kruis eist dat het geneesmiddel waarmee inschrijver een inschrijving voor een SST doet, is opgenomen 

in het GVS en qua prijsstelling maximaal tot de GVS Limiet is geprijsd in de door Z-Index B.V. uitgegeven G-

Standaard. 

 

4.3.3 Eisen ten aanzien van de verpakking 
Opdrachtnemer is gehouden er zorg voor te dragen dat verpakkingen van geneesmiddelen in de Nederlandse 

taal zijn gesteld, behoudens op onderdelen waar dit op basis van eisen van het College ter Beoordeling van 

geneesmiddelen (CBG) niet is toegestaan. Indien op de verpakking een spécialité naam wordt vermeld, dient 

deze spécialité naam ook in de Z-index opgenomen te zijn.  

 

Zilveren Kruis hanteert na de aanwijzing slechts één netto-prijs per SST cluster voor de reguliere 

kleinverpakking, die de gegunde fabrikant in de Z-index heeft opgenomen. Hierbij geldt dat de geoffreerde prijs 

per stuk zal gelden voor alle verpakkingsvormen of groottes tot 250 stuks, die in de regel als reguliere 

kleinverpakking worden aangemerkt. Bijvoorbeeld zal de netto stuksprijs voor een 30 stuks verpakking gelijk zijn 

aan de netto stuksprijs van een eventuele beschikbare 90 stuks verpakking. Dit geldt tevens voor crèmes, zalven 

en vloeistoffen etc. Voor grootverpakkingen (250 stuks of meer per verpakking) geldt een andere bepaling, 

hiervoor verwijzen wij u in deze leidraad naar artikel 5.2.1. 

 

Bij een gelijke bieding zal de inschrijver die tevens een 30 stuks verpakking in het assortiment heeft van het SST 

waarop is geboden, en indien nog steeds voldoet aan het criterium : ’de economisch meest voordelige 

inschrijving‘  de voorkeur genieten. 

 

4.3.4 Eisen ten aanzien van de levering 
Bij middelen waarbij additionele zorg noodzakelijk is in de vorm van een zorgprogramma, dient de biedende 

partij in het aanbod rekening te houden met de bekostiging en organisatie van een zorgprogramma dat voldoet 

aan de stand van wetenschap en praktijk.  

De biedende partij garandeert een landelijke dekking voor de distributie en toediening van de betreffende groep 

geneesmiddelen. Daarbij aangetekend dat onze verzekerde geen hinder ondervindt van een eventuele 

verandering van de verstrekker van zijn medicament(en) ten opzichte van de huidige situatie. Dit betekent dat 

patiënten die geneesmiddelen met verpleegkundige hulp toegediend krijgen, straks ook moeten kunnen rekenen 

op dezelfde zorg zoals zij die zijn gewend. Gelet hierop verlangen wij van de biedende partij op schrift een 

beschrijving van de landelijke dekking van de distributie en hoe het programma van verpleegkundige zorg is 

vormgegeven. Zilveren Kruis zal mogelijk achteraf hierop een toets doen waarbij niet alleen gelet zal worden op 

de landelijke dekking, maar ook of de beschrijving van, en aangeboden verpleegkundige zorg voldoet aan de 

stand van wetenschap en praktijk. 
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Bij middelen waarbij additionele zorg noodzakelijk is in de vorm van een risicominimalisatie- 

programma, dient de biedende partij in het aanbod rekening te houden met de 

bekostiging en organisatie van een dergelijk programma. De biedende partij garandeert een landelijke dekking 

voor de distributie en toediening van dergelijke geneesmiddelen. De gegunde partij draagt er ook zorg voor dat 

de voorschrijvers worden geïnformeerd over de door Zilveren Kruis preferent aangewezen fabrikant van het 

middel dat onder het risicominimalisatieprogramma valt en zorgt er tevens voor dat de receptgang naar 

eventueel specifiek aangewezen leveranciers soepel verloopt. 

 

4.3.5 Eisen ten aanzien van gelijkwaardigheid 
Door in te schrijven op een SST verklaart de biedende partij onherroepelijk dat haar geneesmiddel in het kader 

van het preferentiebeleid van een zorgverzekeraar - vanuit het registratiedossier, in de praktijk en ook volgens 

alle informatie die een fabrikant bezit  - in absolute zin uitwisselbaar is met concurrerende producten die zich 

binnen dezelfde PRK(s) van dat SST in de G-standaard bevinden. Mocht blijken dat het geneesmiddel waarmee 

de fabrikant heeft ingeschreven, niet in absolute zin uitwisselbaar is, en dat het als gevolg heeft dat dit middel 

niet langer deel uit kan maken van het Zilveren Kruis preferentiebeleid, dan behoudt Zilveren Kruis zich het recht 

toe, om de daaruit voortvloeiende schade bij inschrijver te verhalen.  

 

Wanneer er bij producten (ook bij een mogelijke switch van fabrikant) extra uitleg door de apotheekhoudende 

vereist is, dan spant de gegunde leverancier zich maximaal in om apotheekhoudenden daarin te begeleiden. 

Voor wat betreft droogpoederinhalatoren en injecties betekent dat ten minste het actief (en uiteraard op verzoek) 

verstrekken van voorlichtings- en demonstratiemateriaal. 

 

 

4.4 Uitsluitingsgronden 
De inschrijver dient te verklaren dat geen van de hierna bedoelde uitsluitingsgronden op hem van toepassing 

zijn. De inschrijver dient daartoe te verklaren: 

• dat jegens hem geen veroordeling bij een onherroepelijk vonnis of arrest is uitgesproken op grond van 

artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 416, 417, 417bis, 

420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht;  

• dat hij niet in staat van faillissement, liquidatie, vereffening, akkoord of surseance van betaling verkeert 

dan wel zijn werkzaamheden heeft gestaakt of in een andere vergelijkbare toestand verkeert ingevolge 

een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van 

een lidstaat van de Europese Unie; 

• Dat niet zijn faillissement of liquidatie is aangevraagd dan wel tegen hem geen procedure van 

vereffening of surseance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure die 

voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese 

Unie, aanhangig is gemaakt; 

• Dat jegens hem niet een rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde volgens de op hem van 

toepassing zijn wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie is gedaan, waarbij een delict 

is vastgesteld dat in strijd is met zijn beroepsgedragsregels; 

• Dat hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van belastingen 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de inschrijver gevestigd is of van 

Nederland; 

• Dat hij zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen die bij het verstrekken 

van de inlichtingen overeenkomstig deze inkoopdocumenten worden verlangd of die inlichtingen niet 

heeft verstrekt; 

• Dat niet door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) een schorsing van de licentie voor het 

betreffende geneesmiddel of een andere maatregel van enige orde is getroffen. Indien de IGJ wel een 

maatregel heeft getroffen, maar deze niet van materieel belang is in relatie tot de offerte voor het 

betreffende SST, dan dient de inschrijver de maatregel te vermelden en gefundeerd te bewijzen dat 

deze niet relevant is. 

De inschrijver zal hiervoor gebruik maken van het format 3, opgenomen in hoofdstuk 7 van deze leidraad: 

Verklaring ten aanzien van uitsluitingsgronden. De inschrijver zal de daarin vermelde tekst volledig en zonder 

wijzigingen overnemen, ondertekenen en als bijlage bij zijn inschrijving voegen. Zilveren Kruis behoudt zich het 
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recht voor om, voorafgaande aan haar beslissing al dan niet met betreffende inschrijver een overeenkomst aan 

te gaan, formele bewijsstukken te vragen van de inschrijver ter staving van deze eigen verklaring. Inschrijver kan 

hieraan geen rechten of verwachtingen ontlenen. De inschrijver dient de bewijsstukken op verzoek binnen de 

door Zilveren Kruis vastgestelde termijn van 3 werkdagen te overleggen. Indien de bewijsstukken niet binnen 

deze termijn door Zilveren Kruis zijn ontvangen, kan de inschrijver van verdere deelname aan deze 

inkoopprocedure worden uitgesloten. 

 

4.5 Bekwaamheideisen 
4.5.1 Onderaanneming 
Indien wordt ingeschreven als hoofdaannemer dient aangegeven te worden welke partijen voor welke 

onderdelen als onderaannemer worden ingeschakeld. De vermelde documenten dienen ingeleverd te worden 

door de hoofdaannemer (waarbij waar gewenst gebruik kan worden gemaakt van de gegevens van de 

onderaannemer, bijvoorbeeld op het gebied van referenties). De hoofdaannemer is bij deze constructie 

hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van eventuele contractuele verplichtingen, dus ook die van de door 

haar ingeschakelde onderaannemer(s). 

 

Voor onderaannemers geldt dat de uitsluitingsgronden niet van toepassing mogen zijn. Alle documenten en 

bewijsstukken waaruit blijkt dat deze onderaannemer aan alle eisen en voorwaarden voldoet dienen op eerste 

verzoek van Zilveren Kruis binnen drie werkdagen na voorlopige gunning te worden aangeleverd. 

 

De inschrijver blijft te allen tijde aansprakelijk voor de door haar ingeschakelde onderaannemer, zo ook voor 

fouten en schade, ongeacht of deze is/zijn veroorzaakt door inschrijver zelf of de door hem ingeschakelde 

onderaannemer. 

 

4.5.2 Eisen ten aanzien van leveringszekerheid en kwaliteit 
Eisen ten aanzien leveringszekerheid 

Inschrijver garandeert zonder problemen te kunnen leveren vanaf de offertedatum die hij in zijn offerte voor de 

betreffende SST heeft opgenomen. Inschrijver dient te garanderen reguliere orders binnen 3 werkdagen te 

kunnen leveren aan groothandels. Inschrijver heeft een managementinformatiesysteem operationeel dat orders 

signaleert die tot leveringsproblemen kunnen leiden en kan op basis van deze signalen orders aanpassen of 

weigeren. De inschrijver conformeert zich aan de procedure en werkwijze die Zilveren Kruis hanteert bij niet 

leverbare preferente geneesmiddelen (zie bijlage). 

 

Inschrijver verplicht zich ertoe de distributie zodanig te organiseren dat het te leveren geneesmiddel tijdens de 

contractperiode in voldoende mate beschikbaar is voor alle apotheken en apotheekhoudend huisartsen die 

leveren aan verzekerden van Zilveren Kruis en garandeert die beschikbaarheid hierbij jegens Zilveren Kruis. De 

kosten die de distributie met zich meebrengt, al dan niet via een groothandel, worden geacht reëel, redelijk en 

billijk te zijn en te zijn opgenomen in de geoffreerde prijs.  Inschrijver vrijwaart Zilveren Kruis gedurende de 

looptijd van de overeenkomst 2021-2022 voor alle kosten en/of schade, die betrekking hebben op de 

distributiekosten van die preferente middelen waarvoor de inschrijver naar aanleiding van de inkoopprocedure 

2021-2022 Preferente geneesmiddelen een overeenkomst met Zilveren Kruis heeft gesloten.  

 

Falsified Medicines Directive (FMD) 

Vanaf 9 februari 2019 gelden nieuwe maatregelen uit de gedelegeerde verordening (EU) 2016/161 waarin 

gedetailleerde regels voor veiligheidskenmerken op de verpakking van receptgeneesmiddelen voor menselijk 

gebruik zijn vastgesteld. Deze verplichtingen vloeien voort uit de “Falsified Medicines Directive (FMD)” 

(EU)2011/62, dit betreft wetgeving op Europees niveau met als doel het verhinderen dat vervalste 

geneesmiddelen in de legale distributieketen terechtkomen. De kosten die de FMD met zich meebrengt, worden 

geacht reëel, redelijk en billijk te zijn en te zijn opgenomen in de geoffreerde prijs. Het is dus niet mogelijk om 

FMD kosten buiten de geoffreerde prijs (alsnog) apart in rekening te brengen noch bij apotheekhoudende nog bij 

Zilveren Kruis.  

 

Eisen ten aanzien van kwaliteitsbeleid van organisatie en product 
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De inschrijver dient aan twee kwaliteitseisen te voldoen om in aanmerking te komen voor een contract en dient 

hiertoe de in Format 2 in het digitaal invulbestand opgenomen verklaring in te vullen en rechtsgeldig te 

ondertekenen. 

 

1. Inschrijver heeft een beleid / noodplan ten behoeve van het voorkomen en oplossen van 

leveringsproblemen beschikbaar. Dit plan biedt garanties voor minimaal de volgende twee situaties: 

 

a. Als gevolg een calamiteit wordt levering (tijdelijk) onmogelijk; 

b. Leverancier is tijdelijk niet in staat om de volledige 100% van het gevraagd volume te leveren en moet 

de omvang van leveringen hierom beperken. 

 

Dit plan wordt als bijlage 7 bij de offerte toegevoegd. Zilveren Kruis behoudt zich het recht voor, indien 

de hiervoor genoemde onderwerpen onder sub a en sub b zich voordoen en de inschrijver, contractant 

kan deze problemen niet oplossen, inschrijver, contractant een boete op te leggen ter hoogte van de 

door Zilveren Kruis geleden en te lijden schade als gevolg van het niet kunnen oplossen van een of 

beide situaties, zoals genoemd onder sub a en sub b.  

 

2. Inschrijver heeft een after sales service voor apothekers en kan aantonen waaruit die bestaat. 

Telefonische bereikbaarheid, minstens 2 uur per dag, op werkdagen is een minimumvoorwaarde om 

aan deze kwaliteitseis te voldoen. 

 

Bovendien dient inschrijver te voldoen aan minstens twee van de vier onderstaande kwaliteitseisen en hiertoe 

eveneens de in format 2 in het digitaal invulbestand opgenomen verklaring in te vullen en rechtsgeldig te 

ondertekenen: 

 

1. Inschrijver heeft beleid over kwaliteit van gecontracteerde grondstoffenleveranciers  

2. Inschrijver heeft beleid over kwaliteit van gecontracteerde producenten en distributieorganisaties  

3. Inschrijver heeft een intern kwaliteitsbeleid voor de eigen organisatie  

4. Inschrijver heeft beleid over kwaliteitskenmerken van het eindproduct  
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4.5.3 Eisen ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
Inleiding 

Achmea is de grootste verzekeraar in Nederland. Wij verzekeren onze klanten voor schade, zorg en inkomen. 

Ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens kiest voor een verzekering van één van de Achmea 

merken. Ieder merk wat onder Achmea B.V. valt , waaronder Zilveren Kruis volgt deze richtlijn. Achmea wil 

waarde toevoegen aan de maatschappij. Daarom hebben we de Principles of Sustainable Insurance (PSI) en de 

Principles on Responsible Investment (PRI) ondertekend. De PSI zullen helpen om te gaan met het wereldwijd 

veranderende risicolandschap dat geconfronteerd wordt met sociale en ecologische uitdagingen, zoals 

vergrijzing, stijgende kosten van gezondheidszorg en klimaatverandering. De integratie van de PSI en PRI in ons 

handelen heeft als doel het fundament van de organisatie te versterken en klanten op de lange termijn te helpen 

met de best mogelijke verzekeringsoplossingen. 

 

Ook in onze eigen bedrijfsvoering speelt maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijk rol, zo ook bij 

de inkoop van generieke geneesmiddelen zoals vastgelegd in ons preferentiebeleid. Van elke onderneming 

waarmee wij zaken doen, verwachten we dat deze bijdraagt aan de ambitie van Achmea om duurzaam te 

ondernemen. Dit zijn zowel leveranciers als partijen waarmee Achmea samenwerkt, inclusief hun 

dochterondernemingen, alle hierna te noemen: partners. Behalve de prijs letten wij bij de inkoop van 

(farmaceutische) zorg ook op de effecten van deze inkoop op het milieu en sociale aspecten.  Het spreekt voor 

zich dat wij het welzijn van iedereen die direct of indirect betrokken is bij de productie van geneesmiddelen - 

alsmede de zorg voor de leefomgeving -  van het grootste belang achten. 

We verwachten dat de ondernemingen de verplichtingen naleven die voortvloeien uit nationale en internationale 

wet- en regelgeving en dat zij duurzaamheid structureel in hun bedrijfsactiviteiten hebben verankerd op de 

manier zoals in deze verklaring beschreven. Dit betekent dat Achmea met betrekking tot duurzaamheid in ieder 

geval het volgende van haar partners verwacht: 

 

Ondernemingsbeleid 

De partners conformeren zich aan Nederlandse en Europese wetgeving op het gebied van de mensenrechten. 

Zij hebben geen directe of indirecte betrokkenheid bij schendingen van het internationale volkenrecht, leven de 

wet- en regelgeving op het vlak van consumentenbescherming nauwgezet na en lichten de consument adequaat 

voor. Zij zijn direct of indirect betrokken bij de economische, sociale en culturele ontwikkeling van een duurzame 

samenleving in de landen waar zij zaken doen. 

 

Producten, diensten en het milieu 

De partners streven naar duurzame interne bedrijfsprocessen. De partners leveren duurzame producten en 

diensten, die in ieder geval zo min mogelijk milieubelasting veroorzaken en minimaal voldoen aan de op het 

moment van af- of oplevering geldende of redelijkerwijs te verwachten wettelijke voorschriften. De geleverde 

diensten en producten voldoen aan de voor de branche geldende duurzaamheidnormen en- keurmerken. Voor 

de producten geldt bovendien dat de gebruikte grondstoffen, na einde levensduur van het product, zo veel 

mogelijk weer terug kunnen keren in de technische of biologische cyclus van producten/materialen. De partners 

hebben aantoonbaar inzicht in hun eigen directe en indirecte impact op het milieu en die van hun toeleveranciers 

en streven naar een continue verbetering hiervan. 

 

Werkgeverschap 

De partners conformeren zich aan de richtlijnen van de International Labour Organisation voor hun eigen 

bedrijfsvoering en die van hun toeleveranciers. De partners bieden gelijke kansen en rechten aan hun 

werknemers zonder discriminatie naar ras,geslacht, herkomst, sociale status, leeftijd, religie, politieke opvatting, 

geaardheid en gezondheid. Zij dragen zorg voor veilige arbeidsomstandigheden, beschermen de fysieke 

integriteit en de gezondheid van de werknemers en bevorderen hun persoonlijke ontwikkeling en scholing. Zij 

kennen hen een zodanige beloning toe, dat een redelijke levensstandaard gewaarborgd is, maken geen gebruik 

van uitbuiting, gedwongen winkelnering,  dwangarbeid en kinderarbeid en helpen actief mee om deze terug te 

dringen. Aanvullend zetten zij zich in om de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

te vergroten. 
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Naleving, rapportage en verificatie 

De partners zorgen er voor dat hun medewerkers en toeleveranciers steeds met de meest actuele versie van 

bovenstaande beginselen en verplichtingen bekend zijn en ze nauwgezet naleven. Zij hanteren hiervoor (interne) 

controle en managementsystemen en leggen hierover op verzoek van belanghebbenden, onder wie Achmea, 

verantwoording af. 

  

5  Procedure en criterium op basis waarvan Zilveren Kruis 
besluiten  met welke inschrijver een overeenkomst wordt gesloten. 

 

5.1  Uitgangspunten inkoopprocedure 
Het criterium dat Zilveren Kruis in deze inkoopprocedure hanteert om te komen tot de beslissing, met welke 

inschrijver een overeenkomst zal worden gesloten is: ’de economisch meest voordelige inschrijving‘.  

 

Inschrijvers geven voor hun bieding per SST: 

• Twee kortingen ten opzichte van de laagste prijs van de SST in de Taxe van november 2020: een 

korting voor de situatie waarin voor de SST meer dan 1 inschrijver wordt aangewezen (de gemiddeld 

gewogen korting) en een korting voor de situatie waarin voor de SST slechts 1 inschrijver wordt 

aangewezen (de enige leverancier korting). 

• De preferentiedatum: de datum waarop inschrijver in staat is de geoffreerde korting gestand te doen. 

Vanaf deze datum dient de inschrijver te garanderen dat, wanneer de SST aan hem wordt gegund, 

Zilveren Kruis de geoffreerde korting ontvangt. Indien inschrijver op de preferentiedatum zelf nog niet in 

staat is om te voorzien in de volledige marktvraag van Zilveren Kruis verzekerden, staat het Zilveren 

Kruis vrij om zelf te kiezen welke andere merken van deze SST ook aan verzekerden zullen worden 

vergoed. Conform de voorwaarden in de model preferentieovereenkomst dient inschrijver Zilveren Kruis 

volledig schadeloos te stellen voor de meerkosten en aanvullende kosten die Zilveren Kruis in deze 

situatie maakt ten opzichte van de door inschrijver geoffreerde prijs. 

  

Daarnaast geven inschrijvers voor het totaal van hun biedingen over verschillende SSTs heen aan: 

• Staffelkorting op basis van totaal gegunde omzet. inschrijver bepaalt zelf welke omzetgrenzen hij wil 

hanteren en welke Staffelkorting hij daarbij wil bieden. De staffelkorting dient hoger te zijn bij hogere 

gegunde omzetten.  

• Dat de inschrijver de model preferentieovereenkomst, zoals opgenomen in deze leidraad, 

onvoorwaardelijk accepteert en akkoord gaat met de daarin gestelde eisen en contractvoorwaarden.  

 

De artikelen 5.2.1 en 5.2.2, hieronder, specificeren welke informatie inschrijvers dienen aan te geven en de wijze 

waarop zij dit moeten doen. Artikel 5.3 specificeert in welke situaties 1 of meer dan 1 inschrijvers per SST 

worden geselecteerd. 

 

5.2 Korting 
5.2.1  Te offreren kortingen 
De inschrijver wordt gevraagd om per SST de korting aan te geven die Zilveren Kruis in geval zij besluiten een 

overeenkomst met de inschrijver te willen aangaan van inschrijver zal ontvangen. Daarbij is het volgende van 

belang: 

• Zilveren Kruis geeft per SST de laagste prijs per stuk, zoals die volgen uit de door Z-Index B.V. 

uitgegeven G-Standaard voor de maand juli 2019: Na eerste publicatie van de G-Standaard bekend 

geworden mutaties worden buiten beschouwing gelaten. Deze prijs wordt gespecificeerd in Euro, 

exclusief BTW en gespecificeerd op vijf cijfers achter de komma. 
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• De inschrijver doet een bieding in de vorm van twee procentuele kortingen (exclusief BTW) ten opzichte 

van de laagste prijs per stuk:  

 de Gemiddeld Gewogen korting (GG korting) per SST; en de  

 korting waarbij inschrijver 100% van het volume voor Zilveren Kruis verzekerden onder 

preferentiebeleid levert; de Enige Leverancier korting (EL korting) 

 

• Indien een leverancier een prijs voor een reguliere kleinverpakking aanbiedt van een product in deze 

inkoopprocedure, dan bestaat ook de mogelijkheid ook een aanbieding te doen voor een grootverpakking 

(250 stuks of meer per verpakking) van het aangeboden product. Alleen biedingen voor grootverpakkingen 

worden in de beoordeling meegenomen, indien zij afkomstig zijn van leveranciers die ook een reguliere 

kleinverpakking van het zelfde product aanbieden. De aanwijzing zal plaatsvinden op basis van de SST 

behorende bij deze grootverpakking. Deze grootverpakkingen staan vermeld in het format 4 van het digitale 

invulformat. 

 

De GG korting per SST geldt voor de situatie waarin voor een bepaalde SST meer dan 1 inschrijver wordt 

geselecteerd. Als dit het geval is, zal een inschrijver niet de volledige vraag naar deze SST van Zilveren Kruis 

verzekerden leveren. Vooraf valt niet te bepalen hoe groot het marktaandeel per inschrijver binnen een SST zal 

worden. Apotheken en groothandels bepalen zelf welke van de geselecteerde inschrijvers zij voor de betreffende 

SST wensen te leveren aan verzekerden van Zilveren Kruis. 

 

Zilveren Kruis geeft inschrijvers de mogelijkheid een korting te offreren op basis van het marktaandeel dat zij 

werkelijk binnen een SST realiseren. Als slechts een beperkt marktaandeel voor Zilveren Kruis verzekerden 

wordt gerealiseerd, kan de inschrijver een relatief lagere korting geven. Als het marktaandeel hoger uitvalt, kan 

de inschrijver juist een hogere korting geven. Zilveren Kruis definieert daartoe 4 bandbreedtes van 

marktaandeel, waarvoor inschrijver per SST een korting kan bieden. Om de biedingen van verschillende 

inschrijvers met elkaar te kunnen vergelijken, rekent Zilveren Kruis de biedingen per bandbreedte om naar een 

gemiddeld gewogen bieding per SST. Daartoe is voor elke bandbreedte van marktaandeel een rekengewicht 

vastgesteld. Op basis van de geoffreerde kortingen en de rekengewichten van de bandbreedten, bepaalt 

Zilveren Kruis de gemiddelde gewogen korting per SST. De techniek hiervan wordt hieronder nader toegelicht. 

 

De EL korting geldt voor SSTs waarvoor Zilveren Kruis slechts 1 inschrijver selecteert. In dit geval heeft de 

geselecteerde inschrijver geen enkele onzekerheid over het marktaandeel voor Zilveren Kruis verzekerden dat 

hij voor de betreffende SST zal realiseren. De inschrijver dient daarom een korting te offreren die minstens gelijk 

is aan de korting voor de hoogste bandbreedte van marktaandeel ter bepaling van de GG korting voor de 

betreffende SST, op straffe van uitsluiting van diens inschrijving. 

 

Bepaling van de GG korting per SST: 

Zilveren Kruis definieert vier bandbreedtes van marktaandeel voor volume van Zilveren Kruis verzekerden per 

SST. Deze bandbreedtes zijn in het format opgenomen. De inschrijver geeft per bandbreedte van marktaandeel 

een kortingspercentage, gespecificeerd op 3 cijfers achter de komma. Het kortingspercentage in groepen met 

een hoger marktaandeel dient altijd hoger te zijn dan het kortingspercentage in groepen met een lager 

marktaandeel. Het kortingspercentage mag tot maximaal 10 procentpunt negatief zijn.  

 

Elke bandbreedte van marktaandeel heeft een eigen rekengewicht. Deze gewichten zijn in het format 

opgenomen. De geoffreerde kortingspercentages worden met deze gewichten vermenigvuldigd om tot een totaal 

gemiddeld biedingpercentage per SST te komen. Dit is de gemiddeld gewogen korting (GG korting). 

 

Bepaling van de EL korting per SST: 

Inschrijver biedt per SST een kortingspercentage voor het gegund krijgen van 100% van het volume voor 

Zilveren Kruis verzekerden. Dit is de EL korting. De EL korting dient altijd minstens gelijk te zijn aan het 

kortingspercentage voor de hoogste bandbreedte marktaandeel die is geoffreerd ter bepaling van de EL korting. 
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Voorwaarden aan de te offreren kortingen (zowel GG als EL korting per SST): 

• De kortingen zijn exclusief BTW. Bij de claims die vanaf de contractdatum plaatsvinden van de 

kortingen wordt het dan geldende BTW percentage toegepast 

• De inschrijver geeft bij zijn korting aan welk Artikelnummer uit de G-standaard hij voor verzekerden van 

Zilveren Kruis zal leveren. Tijdens de looptijd van de overeenkomst kan dit artikelnummer worden 

gewijzigd, als de verpakkingsgrootte verandert, of het ZI-nummer om andere reden wijzigt. De 

contractant dient uiteraard wel de prijs per stuk voor Zilveren Kruis gelijk te houden aan de 

gecontracteerde prijs. De contractant is gehouden een wijziging van het registratienummer vijf 

werkdagen voorafgaand aan de sluitingsdatum voor registratie in de eerstvolgende ZI-Taxe bij Zilveren 

Kruis te melden. 

• De kortingspercentages ten opzichte van de referentieprijs worden gedurende de looptijd van de 

overeenkomst niet gewijzigd door Zilveren Kruis of de inschrijver; 

• Zilveren Kruis betaalt aan de apotheek de prijs conform de door Zilveren Kruis vastgestelde en 

gepubliceerde prijzen. De inschrijver garandeert de korting door Zilveren Kruis te crediteren voor een 

bedrag ter grootte van het verschil tussen de gecontracteerde prijs en de prijs van het door hem 

geleverde artikel in de ZI-Taxe; 

• Wanneer de prijs van de bij inschrijver gecontracteerde middelen in de door Zilveren Kruis vastgestelde 

en gepubliceerde prijzen daalt tot onder de gecontracteerde prijs, dan geldt die laagste prijs als de 

gecontracteerde prijs. Zilveren Kruis betaalt op basis van dit contract dus nooit meer voor 

gecontracteerde middelen dan zij zou hebben betaald op basis van de AIP. Als de prijs in de door 

Zilveren Kruis vastgestelde en gepubliceerde prijzen stijgt tot boven de gecontracteerde prijs, dan geldt 

weer de gecontracteerde prijs. 

• De inschrijver garandeert dat hij aan groothandels levert tegen een prijs die onder de inkoopprijs van de 

apotheek ligt. 

• De inschrijver garandeert dat de prijs voor het door hem geoffreerde geneesmiddel in de door Z-Index 

B.V. uitgegeven G-standaard tijdens de contractperiode niet zal uitstijgen boven de voor het betreffende 

geneesmiddel vastgestelde GVS-limiet. 

 

5.2.2 Te offreren Staffelkortingen 
De inschrijver wordt de mogelijkheid geboden om een staffelkorting te bieden op basis van cumulatief gegunde 

omzet over verschillende SSTs heen. Daarbij is het volgende van belang: 

• Inschrijvers kunnen zelf het aantal en de omvang van de staffels bepalen en ook de korting die bij die 

staffels hoort. 

• Hogere staffels dienen altijd een hogere staffelkorting te krijgen dan lagere staffels. 

• De cumulatief gegunde omzet wordt bepaald op basis van: (1 / aantal geselecteerde inschrijvers per 

SST) * (Laagste Taxeprijs – geselecteerd kortingspercentage (GG of EL%) * rekenvolume. 

• De SSTs worden beoordeeld en gegund in een willekeurige volgorde, vastgesteld door een 

onafhankelijke notaris. De staffelkorting wordt in de procedure meegenomen zodra een inschrijver een 

door hemzelf bepaalde staffelgrens overschrijdt op basis van reeds gegunde SSTs. In de uitvoering van 

het contract wordt de staffelkorting berekend over alle in totaal aan een inschrijver gegunde SSTs. 

 

Voor verdere toelichting van bovenstaande verwijzen wij u naar het bijgesloten stappenplan beoordeling 

biedingen, op pagina 23 en 24 van deze leidraad.  

 

5.2.3 Te hanteren model voor het vermelden van de te offreren kortingen 
De inschrijver dient voor het vermelden van de te offreren kortingen voor de SST(s) waarop hij wil inschrijven 

gebruik te maken van het format 4, in te vullen in het digitaal invulbestand. De inschrijver zal de in het format 

vermelde tekst, volledig en zonder wijzigingen, overnemen, de gevraagde informatie invullen, uitprinten en 

ondertekenen en aanleveren op USB-stick bij de inschrijving. 

 

De inschrijver dient voor het vermelden van de te offreren staffelkortingen gebruik te maken van het format 5, in 

te vullen in het digitaal invulbestand. De inschrijver zal de in het format vermelde tekst, volledig en zonder 

wijzigingen, overnemen, de gevraagde informatie invullen, uitprinten en ondertekenen en aanleveren op USB-

stick bij de inschrijving. 
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5.3 Preferentiedatum 
5.3.1 Te offreren preferentiedatum 
De inschrijver wordt gevraagd om per SST aan te geven per de eerste werkdag van welke kalendermaand hij in 

staat is om de geoffreerde korting gestand te doen. Daarbij is het volgende van belang: 

• De inschrijver dient aan te geven op welke datum hij in staat is de geoffreerde korting gestand te doen 

voor de volledige te verwachten marktvraag van verzekerden van Zilveren Kruis onder 

preferentiebeleid.  

• Indien inschrijver aan wie een SST is gegund als preferentiedatum 1 januari 2021, heeft opgegeven, 

start voor deze SST het volledig preferentiebeleid op deze datum. 

• Indien inschrijver aan wie een SST is gegund als preferentiedatum een latere datum dan 1 april 2021  

heeft opgegeven, geldt voor deze SST de preferentiedatum als de datum dat het volledig 

preferentiebeleid start. 

• Indien een SST aan meer dan een (1) inschrijver wordt gegund, dan geldt de eerst geoffreerde 

preferentiedatum als de datum van start volledig preferentiebeleid voor de betreffende SST. 

• De preferentiedatum mag niet liggen voor 1 april 2021 en niet liggen na 1 juni 2021. 

• Zilveren Kruis hanteert voor alle SSTs 1 juni 2021 als Peildatum. Inschrijvers krijgen in de beoordeling 

van hun bieding een Fictieve rekenbonus van 2% punt op het totaal gemiddelde biedingpercentage als 

hun Preferentiedatum 2 kalendermaanden voor de Peildatum ligt (dus op 1 april 2021). Hiertoe dient 

een verklaring voor leveringszekerheid volledig te zijn ingevuld. Blijkt een leverancier niet in staat om in 

de periode 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021 (de prepreferentiefase) het gegunde te kunnen leveren, 

terwijl hij wel heeft ingetekend vanaf 01-04-2021, verliest hij de preferente aanwijzing en is hij de korting 

toch onverminderd verschuldigd. Zoals beschreven in artikel 4.5.2 van deze leidraad en artikel 4 van de 

model preferentieovereenkomst. 

•  

 

5.3.2 Te hanteren model voor het vermelden van de preferentiedatum per SST 
De inschrijver dient voor het vermelden van de te offreren preferentiedatum voor de SST(s) waarop hij wil 

inschrijven gebruik te maken van het format 4, in te vullen in het digitaal invulbestand. De inschrijver zal de in het 

format vermelde tekst, volledig en zonder wijzigingen, overnemen, de gevraagde informatie invullen, uitprinten 

en ondertekenen en aanleveren op USB-stick bij de inschrijving. 

 

20  
Zilveren Kruis beoordelen de bieding in 5 stappen (zie schema’s hierna): 

1. Eerst berekent Zilveren Kruis de GG korting per SST en verifiëren zij of de geoffreerde EL korting 

minstens gelijk is aan de korting voor de hoogste bandbreedte ter bepaling van de GG korting. 

 

2. Vervolgens past Zilveren Kruis de GG korting per SST en de EL korting per SST aan met een fictieve 

rekenbonus/-aftrek op basis van het aantal maanden dat de preferentiedatum voor of na de 

vastgestelde peildatum ligt. 

 

3. Bij het beoordelen van de biedingen houdt Zilveren Kruis de tot dan toe cumulatief gegunde omzet per 

inschrijver bij. Bij de start van de beoordeling van een SST wordt telkens per inschrijver getoetst of een, 

en zo ja welke, staffelkorting van toepassing is. Deze staffelkorting wordt verwerkt in de bieding op 

basis van GG korting per SST en in de bieding op basis van de EL korting per SST. 

Voor het bepalen van de cumulatief gegunde omzet geldt: 

a. Als een SST geheel aan 1 inschrijver wordt gegund: rekenvolume * (taxeprijs november 2020 

minus relevante korting (GG of EL, zoals bepaald bij gunning) 

b. Als een SST aan 2 of meer inschrijvers wordt gegund: (1 / aantal gunningen voor betreffende 

SST) * rekenvolume * (taxeprijs november 2020 minus relevante korting (GG of EL, zoals 

bepaald bij gunning) 
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4. Zilveren Kruis gebruikt de uitkomst van stap 1 t/m 3 voor het bepalen van de rangorde van de biedingen 

van de verschillende inschrijvers per SST, van bieding met de hoogste korting tot bieding met de 

laagste korting. Zilveren Kruis doet dit zowel voor de GG korting per SST als de EL korting per SST. 

Indien meer inschrijvers een bieding doen met hetzelfde artikelnummer, dan geldt dat eerst per 

artikelnummer de inschrijver met de hoogste korting wordt bepaald, zowel voor de GG korting, als voor 

de EL korting. Deze bieding wordt gerangschikt met de biedingen op andere artikelnummers. Binnen 

een SST kan dus altijd maar een inschrijver voor een bepaald artikelnummer worden geselecteerd. 

Twee of meer inschrijvers kunnen alleen worden geselecteerd als zij met een verschillend 

artikelnummer hebben ingeschreven. 

 

5. Zilveren Kruis bepaalt per SST of 1, maximaal 2 of maximaal 5 inschrijvingen worden geselecteerd als 

winnaar. Basis voor de beoordeling zijn de GG korting per SST en de EL korting per SST, aangepast 

voor de fictieve kortingbonus/-aftrek i.v.m. levertijd en eventueel aangepast voor een staffelkorting (de 

uitkomst van stap 1 t/m 3).  

 

Zilveren Kruis wijst bij voorkeur meer dan een inschrijver aan per SST. Het contracteren van meer leveranciers 

verhoogt de leveringszekerheid voor verzekerden van Zilveren Kruis. Voor apotheken heeft een groter aantal 

geselecteerde leveranciers operationele voordelen, voor collectieve contracten geldt dat zij een voorkeur hebben 

voor zo veel mogelijk keuzevrijheid in de zorgketen en voor hun collectief verzekerden. Zilveren Kruis wil de 

meerwaarde van het selecteren van meer dan een leverancier per SST afwegen tegen de nadelen die erin 

kunnen bestaan dat inschrijvers een lagere korting bieden als zij niet als enige leverancier op een SST worden 

aangewezen. 

 

Zilveren Kruis heeft ervoor gekozen om te kiezen voor de economisch meest voordelige inschrijving. Dit 

betekent dat in de situatie waarbij slechts een inschrijver wordt aangewezen voor een SST die slechts beperkt 

voordeliger is ten opzichte van de situatie waarbij meer inschrijvers voor die SST aangewezen worden, Zilveren 

Kruis de voorkeur heeft voor de gunning aan meer inschrijvers. Zilveren Kruis heeft hiertoe heldere besliscriteria 

gedefinieerd. De gekozen grenzen zijn mede gebaseerd op een inschatting van de extra operationele kosten die 

Zilveren Kruis moet maken bij een lage contracteergraad van apotheken (dit leidt tot veel administratieve 

handelingen in de restitutiestroom) en een inschatting van het resultaatverlies door lagere retentie of niet 

binnenhalen van collectieve contracten. 

 

De volgende stappen gelden: 

a. Indien de bieding met de hoogste EL korting meer dan 3 procentpunt voordeliger is dan de bieding met 

de hoogste GG korting, dan wordt slechts 1 inschrijver aangewezen: de inschrijver met de hoogste EL 

korting. 

 

Indien voor een SST de bieding met de hoogste EL korting minder dan 3 procentpunt voordeliger is dan de 

bieding met de hoogste GG korting, volgt stap b. 

 

b. Zilveren Kruis berekent per bandbreedte van marktaandeel voor de GG korting per SST het gemiddelde 

van de biedingen van de verschillende inschrijvers. Vervolgens bepaalt Zilveren Kruis het ongewogen 

gemiddelde van bandbreedte 1 en 2 en het ongewogen gemiddelde van bandbreedte 3 en 4. Als het 

verschil tussen deze twee gemiddelden groter is dan 5 procentpunt, dan volgt stap bi. Als het verschil 

tussen deze twee gemiddelden gelijk is aan of kleiner is dan 5 procentpunt, dan volgt stap bii. 

 

i. Zilveren Kruis selecteert maximaal 2 inschrijvingen per SST: de bieding met de hoogste GG korting en 

de bieding met de op-een-na-hoogste GG korting. De bieding met de op-een-na-hoogste GG korting 

wordt alleen geselecteerd als deze binnen een bandbreedte van 2 procentpunt van de bieding met de 

hoogste GG korting ligt. Als de bieding met de op-een-na-hoogste GG korting buiten de bandbreedte 

van de bieding met de hoogste GG korting valt, wordt alsnog slechts 1 inschrijver aangewezen: de 

inschrijver met de hoogst geboden EL korting. 

Als de bieding met de op-een-na-hoogste korting binnen de bandbreedte van de bieding met de 

hoogste korting valt, worden aangewezen: de inschrijver met de hoogste GG korting en de inschrijver 

met de op-een-na-hoogste GG korting. 
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ii. Zilveren Kruis selecteert maximaal 5 inschrijvingen per SST: de bieding met de hoogste GG korting en 

de 4 volgende biedingen in volgorde van aflopende GG korting. De volgende biedingen worden alleen 

geselecteerd als deze binnen een bandbreedte van 2 procentpunt van de bieding met de hoogste 

korting liggen. Als alle vier de volgende bieding buiten de bandbreedte van de bieding met de hoogste 

korting vallen, wordt alsnog slechts 1 inschrijver aangewezen: de inschrijver met de hoogste EL korting. 

Als een of meer van de vier volgende biedingen binnen de bandbreedte van de bieding met de hoogste 

GG korting vallen, worden aangewezen: de inschrijver met de hoogste geboden GG korting en de 

maximaal 4 inschrijvers met de volgende meest aantrekkelijke kortingen op basis aflopende GG korting, 

voor zover binnen de relevante bandbreedte. 

 

 

Indien inschrijvers een gelijke korting offreren en op grond van het bovenstaande niet allemaal in aanmerking 

kunnen komen voor een overeenkomst (Zilveren Kruis sluit op sommige SSTs met maximaal 1, 2 of 5 

inschrijvers per SST een overeenkomst) zal er worden beslist door middel van loting. Indien loting plaats dient te 

vinden dan worden de desbetreffende inschrijvers uitgenodigd deel te nemen aan de loting. Legitimatie als 

inschrijver is vereist.  

 

Verdeling marktaandeel per SST 

Zilveren Kruis garandeert aan inschrijvers waarmee een overeenkomst wordt aangegaan op een SST waarop 

meer dan 1 inschrijver is aangewezen geen bepaald marktaandeel binnen het betreffende SST. De groothandels 

en apotheken bepalen voor deze SSTs met meerdere aangewezen inschrijvers zelf welk aangewezen 

geneesmiddel zij afleveren voor verzekerden van Zilveren Kruis. 
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1

Bandbreedte 
marktaandeel

Gewicht Korting

<=10% 10% 5,000%

10 <= 40% 40% 10,000%

40 <= 70% 40% 12,000%

> 70% 10% 14,000%

GG korting 10,700%

EL korting 15,000%

Stap 1: Berekenen GG korting en verifiëren EL korting 
(voorbeeld voor SST 1 van inschrijver A)

100% korting

gelijk aan of 
groter dan 
>70% korting



Stap 4: Bepalen rangordebiedingen SST  1 van hoogste 
naar laagste korting na stap 3, voor zowel GG 
korting als EL korting (Inschrijver A in bold)

Stap 2: Toepassen van fictieve extra korting of aftrek 
korting op basis van geoffreerde leverdatum
(voorbeeld voor SST 1 van inschrijver A)

Stap 3: Verwerken van relevante staffelkorting voor SST 
1 van Inschrijver A

Peildatum

01-06-2021
01-04-2021: geoffreerde 
leveringsdatum

x

Inschrijver A kan SST 1 leveren voor alle verzekerden van Achmea 
onder preferentiebeleid op 01-01-2021, 3 maanden voor de 
peildatum. Zilveren kruis verdisconteerd daarom een fictieve bonus 
van 2%punt in zowel de GG korting als de EL korting. 
GG korting:  12,700%; EL korting:  17,000%

Rang Inschrijver GG 
korting 
na stap 3

1 A 16,700%

2 B 12,700%

3 C 12,650%

4 D 12,000%

5 G 11,500%

6 E 7,000%

Inschrijver EL 
korting 
na stap 3

A 21,000%

B 16,000%

C 15,500%

D 15,000%

G 14,000%

E 12,000%

Stappenplan beoordeling biedingen, stap 1 tot en met 4

SST 1 is de 30ste SST die Zilveren Kruis beoordeelt. 
Inschrijver A is voor 10 SSTs aangewezen. De cumulatief 
aan inschrijver A gegunde omzet is nu EUR 350.000.

Inschrijver A heeft in de offerte staffels bepaald. Tussen 
EUR 300.000 en EUR 500.000 gegunde omzet biedt 
inschrijver A een staffelkorting van 4,000%puntZilveren 
Kruis verwerkt deze staffelkorting in het resultaat uit stap 2.

GG korting:  16,700%; EL korting:  21,000%
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1

Stappenplan beoordeling biedingen, stap 5

Stap 5a: Bepalen of EL korting zoveel hoger is dan GG 
korting dat maar 1 Inschrijver wordt aangewezen

Rang Inschrijver GG 
korting 
na stap 3

1 B 16,700%

Inschrijver EL 
korting 
na stap 3

A 21,000%

Als hoogste EL korting meer dan 3%punt hoger dan hoogste 
GG korting, wordt Inschrijver met hoogste EL korting 
aangewezen.

4%

Stap 5b: Bepalen aantal en selectie van Inschrijvers

Als in stap 5a de Inschrijver met de hoogste EL korting 
wordt aangewezen, eindigt de beoordeling voor de 
betreffende SST.

Als in stap 5a nog geen Inschrijver is aangewezen, 
bepaalt Zilveren Kruis in stap 5b hoeveel Inschrijvers 
worden aangewezen.

Als in stap 5b alsnog 1 Inschrijver wordt aangewezen 
(doordat andere biedingen buiten de bandbreedte 
vallen), geldt dat dit de Inschrijver is met de hoogste EL 
korting. Als in stap 5b meerdere Inschrijvers worden 
aangewezen, wordt de keuze gebaseerd op basis van 
hun GG korting.

Markt-
aandeel

Gem.
Korting 
inschrijvers

<=10% 5,000%

10 <= 40% 10,000%

40 <= 70% 12,000%

> 70% 14,000%

7,5%

13%

Ongewogen 
gemiddelde

Variatie:

5,5%

Zilveren Kruis bepaalt of marktaandeel van 
betekenisvol belang is voor de totale korting. 
Als de variatie tussen hoogste en laagste 
marktaandeelbandbreedtes groter is dan 
5%punt, is dit het geval

>5%

≤5%

Rang Inschrijver GG korting 
na stap 3

1 A 16,700%

2 B 12,700%

Rang Inschrijver GG 
korting na 
stap 3

1 A 16,700%

2 B 12,700%

3 C 12,650%

4 D 12,000%

5 G 11,500%

6 E 7,000%

Als de variatie groter is dan 5%punt, wijst 
Zilveren Kruis maximaal 2 Inschrijvers aan, 
binnen 2%punt bandbreedte van de hoogste 
korting. 

Als de variatie kleiner is dan 5%punt, wijst 
Zilveren Kruis maximaal 5 Inschrijvers aan, 
binnen 2%punt bandbreedte van de hoogste 
korting. 

 
 

5.5 Mededeling voorgenomen beslissing met welke inschrijvers een overeenkomst 
wordt gesloten 
Zilveren Kruis zal inschrijvers met wie zij voornemens is een overeenkomst te sluiten door middel van een 

schriftelijke mededeling informeren over haar voorgenomen beslissing. Tegelijkertijd zal Zilveren Kruis de 

overige inschrijvers informeren over deze voorgenomen beslissing en aangeven op grond waarvan hun 

inschrijvingen niet voor een overeenkomst in aanmerking komen. De datum die vermeld staat op deze brieven 

geldt als datum van de mededeling. 

 

5.6 Sluiten overeenkomst 
Zilveren Kruis heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang (eenzijdig) te beëindigen, indien uit een 

uitspraak van een rechter volgt dat de inkoopprocedure niet correct is uitgevoerd en herevaluatie van de 

inschrijvingen moet plaatsvinden, een nieuwe inkoopprocedure moet worden gevolgd dan wel geen uitvoering 

gegeven mag worden aan de overeenkomst die als gevolg van deze inkoopprocedure tot stand is gekomen. 

Indien Zilveren Kruis van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal de contractant geen recht hebben op enige 

vergoeding van kosten of schade. 

 

5.7 Geschillen 
Inschrijvers die zich niet met de voorlopige gunningsbeslissing kunnen verenigen en hiertegen in rechte willen 

opkomen, kunnen binnen 12 dagen na de mededeling van de voorgenomen gunningsbeslissing een kort geding 

aanhangig te maken bij de rechtbank Den Haag, op straffe van rechtsverwerking. Kortom, inschrijvers die zich 

na afloop van die termijn tot de rechter wenden, zullen niet-ontvankelijk worden verklaard in hun vorderingen.  
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6 Procedures en werkwijze Zilveren Kruis in het kader van levering 
preferente geneesmiddelen 
6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk van de Leidraad wordt nader ingegaan op de procedures en werkwijze die van toepassing zijn 

op de levering van preferente geneesmiddelen waarvoor Zilveren Kruis een overeenkomst willen sluiten.  

 

6.2 Preferentiebeleid 
Op grond van vigerende wet- en regelgeving zijn zorgverzekeraars gerechtigd om een zogenaamd 

preferentiebeleid te voeren. Onder dergelijk beleid wijst een zorgverzekeraar voor een bepaalde werkzame stof 

een of meer leveranciers aan waarvoor zijn verzekerden met uitsluiting van alle andere leveranciers in 

aanmerking komen voor volledige vergoeding. Het preferentiebeleid wordt vastgelegd in de polis van de 

verzekerde.  

 

Op het preferentiebeleid bestaat één uitzondering, namelijk de zogeheten Medische Noodzaak. Wanneer het 

voor een verzekerde medisch noodzakelijk is om een ander merk van een geneesmiddel te gebruiken dan door 

Zilveren Kruis is aangewezen, dan dient de voorschrijvend arts dit specifiek aan te geven. In dat geval heeft de 

verzekerde recht op levering en vergoeding van het niet-preferente geneesmiddel als wordt voldaan aan de 

eisen voor Medische Noodzaak zoals wij die in onze notitie ‘medische noodzaak’ hebben omschreven. Voor 

meer informatie over medische noodzaak zie www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders (Farmaceutische zorg) 

 

6.3 Geneesmiddelen waarvoor preferentiebeleid gevoerd wordt 
Het preferentiebeleid van Zilveren Kruis is van toepassing op die middelen waarvoor geldt dat er van dezelfde 

Stof, Sterkte en Toepassing (SST) ten minste twee leveranciers op de Nederlandse markt beschikbaar zijn. 

Wanneer een SST beschermd wordt met één of meer patenten waardoor het in Nederland op de markt brengen 

van een generiek geneesmiddel wettelijk onmogelijk is, dan zal Zilveren Kruis het preferentiebeleid voor deze 

SST niet van toepassing verklaren. Voor elke SST geldt dat er ten minste twee leveranciers binnen 

Inkoopkanaal 1 en/of 2 in de door Z-index uitgegeven G-standaard aangemeld moeten zijn. 

 

Bij het samenstellen van de als bijlage 4 bij deze leidraad toegevoegde lijst geneesmiddelen is rekening 

gehouden met beperkingen zoals bijvoorbeeld deze zijn aangegeven in handleiding geneesmiddelsubstitutie van 

KNMP en de G-Standaard. Dit kan betekenen dat voor individuele SSTs geen aanwijzing door Zilveren Kruis zal 

gelden, dan wel dat er alleen een aanwijzing plaatsvindt voor de eerste uitgifte van - een deel van - deze SST’s. 

Indien Zilveren Kruis bovendien gerede twijfel heeft of een middel voldoende beschikbaar zal zijn, kan het middel 

worden uitgesloten worden van het preferentiebeleid. 

 

6.4 Werkwijze financiële afwikkeling  
Verzekerden en apotheken kunnen de door Zilveren Kruis aangewezen geneesmiddelen declareren tegen de 

(maximum)tarieven zoals deze door Zilveren Kruis worden vastgesteld. Zilveren Kruis zal met leveranciers 

separaat de overeengekomen korting verrekenen indien de overeengekomen prijs lager is dan dit 

(maximum)tarief. Indien er geen verschil bestaat tussen de overeengekomen prijs en de door Zilveren Kruis 

vastgestelde prijs zal er geen verrekening plaatsvinden.  

 

In het geval een inschrijver ten opzichte van de laagste prijs in de G-standaard  een negatieve korting biedt en 

deze prijs boven de voor het artikel van toepassing zijnde maximumprijs ligt dan zal Zilveren Kruis de 

maximumprijs betalen aan de declarant. Zilveren Kruis zal in dit geval geen separate betaling doen aan de 

inschrijver, noch kan de inschrijver dit bedrag op een ander artikel voorkomend op enige factuur van Zilveren 

Kruis aan de inschrijver in mindering brengen. 

 
  



Deze documenten bevatten vertrouwelijke informatie en dienen als zodanig te worden behandeld door de ontvanger. Onderhavige documenten en informatie mogen uitsluitend  gebruikt worden in 

het kader van de inkoopprocedure preferente geneesmiddelen (Farmaceutische Zorg) Zilveren Kruis 2021-2022 uitbreiding 1e kwartaal 2021 
 

 

pagina 26 van 40 

Zilveren Kruis zal de omvang van de te verrekenen korting per stuk van een SST als volgt bepalen. 

1. Indien slechts één inschrijver is aangewezen dan geldt dat het verschil tussen de door Zilveren Kruis 

vastgestelde maximum prijs en referentieprijs verminderd met de EL-korting en de eventuele 

staffelkorting verrekend wordt, vermeerderd met de BTW. 

2. Indien meer dan één inschrijver is aangewezen geldt dat: 

a. In de Prepreferentiefase het verschil tussen de prijs in de door Zilveren Kruis vastgestelde prijs en 

referentieprijs verminderd met de relevante GG-korting op basis van evenredig over de leveranciers 

verdeelde marktaandelen en de eventuele staffelkorting verrekend wordt, vermeerderd met BTW. In het 

geval van 2 geselecteerde inschrijvers geldt dus de korting voor 50% marktaandeel. Bij 3 geselecteerde 

inschrijvers geldt de korting voor 33% marktaandeel. 

b. de eerste drie maanden na start van de Prepreferentiefase het verschil tussen de door Zilveren Kruis 

vastgestelde prijs en referentieprijs verminderd met de relevante GG-korting op basis van evenredig 

over de leveranciers verdeelde marktaandelen en de eventuele staffelkorting verrekend wordt, 

vermeerderd met de BTW. In het geval van 2 geselecteerde inschrijvers geldt dus de korting voor 50% 

marktaandeel. Bij 3 geselecteerde inschrijvers geldt de korting voor 33% marktaandeel. 

c. Op basis van de werkelijk gerealiseerde marktaandelen van de geselecteerde inschrijvers in de 

eerste twee maanden na de start van volledig preferentiebeleid, stelt Zilveren Kruis het marktaandeel 

vast dat voor de periode van 6 t/m 8 maanden na de start van volledig preferentiebeleid zal gelden als 

uitgangspunt voor het bepalen van de relevante GG-korting. Aan het eind van deze periode zal Zilveren 

Kruis aan de leverancier in rekening brengen: het verschil tussen de door Zilveren Kruis vastgestelde 

prijs en de referentieprijs verminderd met de GG-korting op basis van werkelijk behaalde 

marktaandelen in de voorgaande periode en de eventuele staffelkorting, vermeerderd met de BTW. 

d. Basis voor het vaststellen van de marktaandelen zijn de in een periode ingediende declaraties. Door 

Zilveren Kruis verstrekte niet aangewezen geneesmiddelen worden bij het bepalen van het per 

leverancier behaalde marktaandeel per SST niet meegewogen. 

e. Voor elk volgende periode van 3 maanden wordt het marktaandeel dat de basis vormt voor de 

berekening van de relevante korting bepaald op basis van de declaraties over de 3 maanden die 

eindigen op een maand voor de start van de nieuwe periode van 3 maanden. Het marktaandeel en de 

korting voor de periode september-oktober-november, worden dus bepaald op basis van de declaraties 

in de periode mei-juni-juli. 
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7 Overzicht van bijlagen en formats 
In dit hoofdstuk zijn de formats vastgelegd die door de inschrijver gebruikt dienen te worden voor het doen van 

een inschrijving. De tekst van de formats dient volledig en zonder wijzigingen overgenomen te worden door de 

inschrijver en naar waarheid ingevuld te worden, uitgeprint en ondertekend te worden en (indien specifiek 

verzocht) digitaal op USB-stick aangeleverd te worden door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de 

inschrijver. Het niet voldoen aan deze eis zal tot uitsluiting van deze procedure leiden. 
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Format 1: Inschrijvingsbiljet  
De hierna te noemen inschrijver, bestaande uit (alleen in geval van combinatie alle combinanten noemen): 

 

Officiële naam zelfstandige 

inschrijver/combinant 1: 

 

Rechtsvorm: 

 

 

Bezoekadres: 

 

 

Postcode en plaats: 

 

 

Naam contactpersoon: 

 

 

Telefoonnummer contactpersoon: 

 

 

E-mailadres contactpersoon: 

 

 

 

Officiële naam en combinant 2: 

 

 

Rechtsvorm: 

 

 

Bezoekadres: 

 

 

Postcode en plaats: 

 

 

Algemeen telefoonnummer: 

 

 

 

Officiële naam combinant 3: 

 

 

Rechtsvorm: 

 

 

Bezoekadres: 

 

 

Postcode en plaats: 

 

 

Algemeen telefoonnummer: 

 

 

 

Officiële naam combinant 4: 

 

 

Rechtsvorm: 

 

 

Bezoekadres: 

 

 

Postcode en plaats: 

 

 

Algemeen telefoonnummer: 
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verklaart door ondertekening van dit inschrijvingsbiljet te voldoen aan de gestelde geschiktheids- en 

bekwaamheidseisen én zich onvoorwaardelijk bereid tot uitvoering van de opdracht ‘Levering preferente 

geneesmiddelen Zilveren Kruis‘ als omschreven in de leidraad met nota's van inlichtingen.  

 

Inschrijver aanvaardt hoofdelijke aansprakelijkheid voor deze inschrijving. De combinatie wijst als gemachtigde 

aan, de hiervoor als eerste vermelde combinant, om hen in alle zaken in het kader van de inschrijving en de 

uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. 

 

Deze inschrijving betreft de SST of SSTs waarvoor in format 4 in het digitaal invulbestand een artikelnummer is 

opgegeven en waarvoor een GG korting, een EL korting en een preferentiedatum zijn opgegeven. 

 

Gedaan te:  

Datum inschrijving:  

Rechtsgeldig bevoegde functionaris Naam Handtekening 

inschrijver / combinant 1: 

 

 

  

Combinant 2: 

 

 

  

Combinant 3: 

 

 

  

Combinant 4: 
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Format 2: Selectiecriteria 
Zie tabblad FORMAT 2 - SELECTIECRITERIA in digitaal invulbestand 
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Format 3: Verklaring ten aanzien van uitsluitingsgronden  
De ondergetekende: 

 

…………………..……………………………………(naam),  

 

……………………………………………………….(hoedanigheid en bevoegdheid), 

 

rechtsgeldige vertegenwoordiger van inschrijver 

 

…………………………………..……………………(naam bedrijf)  

 

verklaart in deze namens de inschrijver, 

 

• Dat jegens hem geen veroordeling bij een onherroepelijk vonnis of arrest is uitgesproken op grond van 

artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 416, 417, 417bis, 

420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht;  

• dat hij niet in staat van faillissement, liquidatie, vereffening, akkoord of surseance van betaling verkeert 

dan wel zijn werkzaamheden heeft gestaakt of in een andere vergelijkbare toestand verkeert ingevolge 

een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van 

een lidstaat van de Europese Unie; 

• Dat niet zijn faillissement of liquidatie is aangevraagd dan wel tegen hem geen procedure van 

vereffening of surseance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure die 

voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese 

Unie, aanhangig is gemaakt; 

• Dat jegens hem niet een rechterlijke uitspraak is gewezen, of een besluit is genomen, waarmee volgens 

de op hem van toepassing zijn wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie een delict is 

vastgesteld dat in strijd is met zijn beroepsgedragsregels; 

• Dat hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van belastingen 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de inschrijver gevestigd is of van 

Nederland; 

• Dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen die bij het verstrekken van de 

inlichtingen overeenkomstig deze Inkoopdocumenten worden verlangd of die inlichtingen niet heeft 

verstrekt; 

• Dat niet door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) een schorsing van de licentie voor het 

betreffende geneesmiddel of een andere maatregel van enige orde is getroffen. Indien de IGJ wel een 

maatregel heeft getroffen, maar deze niet van materieel belang is in relatie tot de offerte voor het 

betreffende SST, dan dient de inschrijver de maatregel te vermelden en gefundeerd te bewijzen dat 

deze niet relevant is. 

 

Aldus opgemaakt, te ……………………………………………………………………………(plaats) 

 

Datum:…………………………………………………………………………………………… 

 

Naam vertegenwoordiger…………………………………………………………………….. 

 

Functie vertegenwoordiger…………………………………………………………………… 

 

Handtekening vertegenwoordiger:…………………………………………………………… 
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Format 4: Kortingen en preferentiedatum per SST 
Zie tabblad FORMAT 4 – KORTINGEN EN OFF.DAT in digitaal invulbestand 

 

Format 5: Staffelkortingen 
Zie tabblad FORMAT 5 - STAFFELKORTING in het digitaal invulbestand 
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8 Checklist 
Onderstaande checklist geeft een overzicht en een korte omschrijving van de stukken die een inschrijver dient in 

te sturen die een inschrijving wil doen. Let op: deze checklist geeft globaal aan wat in het betreffende document 

of bijlage hoort te staan. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de geëiste inhoudelijke informatie 

wordt verwezen naar de leidraad. 

 

Het nazenden van bijlagen is niet toegestaan, tenzij in de leidraad is aangegeven dat bepaalde informatie op 

verzoek van Zilveren Kruis kan worden nagezonden. 

 

 

   

CHECKLIST INSCHRIJVING "PREFERENTE GENEESMIDDELEN" 
 

 

BIJLAGEN 

Bijlage 1 Inschrijvingsbiljet Format 1 

Bijlage 2 Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden) Geen format  

Bijlage 3 Verklaring ten aanzien van uitsluitingsgronden  Format 3 

 

 

DIGITAAL INVULFORMAT  

Bijlage 4 FORMAT 2 - SELECTIECRITERIA Format 2 

Bijlage 5 FORMAT 4 – KORTINGEN EN PREFERENTIEDATUM  Format 4 

Bijlage 6 FORMAT 5 - STAFFELKORTING Format 5 

Bijlage 7 Noodplan leveringszekerheid Geen format 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB. In geval van combinatie dient alle vereiste informatie per combinant toegevoegd te worden. 
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9 MODELPREFERENTIEOVEREENKOMST 
 

DE ONDERGETEKENDEN: 

Met Zilveren Kruis worden de zorgverzekeraars bedoeld die de Zorgverzekeringswet uitvoeren en die handelen 

onder de namen:  

 Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (inclusief Pro Life 

Zorgverzekeringen) (3311) en volmacht One Underwriting B.V. (8971); 

 Interpolis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (3313); 

 FBTO Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden (0211); 

 De Friesland Zorgverzekeraar N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden; 

 

De ziektekostenverzekeraars in het kader van de door hen met Verzekerden gesloten aanvullende 

zorgverzekeringen: 

 Achmea Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Zeist; 

 

tezamen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Martin Groenenberg, Senior Manager Landelijke Inkoop Zilveren 

Kruis, hierna te noemen: Zilveren Kruis 

 

en 

 

[Naam], gevestigd te «postcode» «plaats»  aan de «adres», te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

[naam] [functie binnen opdrachtnemer],  

 

hierna te noemen: de “opdrachtnemer”; 

 

Opdrachtnemer en opdrachtgever worden hierna gezamenlijk ook wel aangeduid als: “Partijen”. 

 

NEMEN HET VOLGENDE IN OVERWEGING:  

 

a. Voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst is een inkoopprocedure gevolgd, waarvan de als 

Bijlage 1 aan deze overeenkomst gehechte leidraad het inkoopdocument vormde. Van de inkoopdocumenten 

maakten eveneens onderdeel uit de uitgebrachte Nota’s van Inlichtingen die als Bijlage 2 aan deze 

overeenkomst zijn gehecht. Deze inkoopprocedure had tot doel om leveranciers te selecteren waarmee 

overeenkomsten voor het leveren van preferente geneesmiddelen ten behoeve van de verzekerden van de 

opdrachtgever gesloten zouden kunnen worden. 

 

b. Opdrachtnemer heeft voor één of meerdere SSTs een aanbieding gedaan (hierna te noemen: de 

“offerte”), die als Bijlage 3 aan deze overeenkomst is gehecht. Op grond van de criteria in de inkoopprocedure 

heeft opdrachtgever de offerte van opdrachtnemer als economisch meest voordelige aangewezen voor één of 

meerdere SSTs. Tegen die beslissing hebben andere leveranciers geen bezwaar gemaakt, althans zijn die 

bezwaren (in rechte) afgewezen. 

 

c. Partijen hebben aldus overeenstemming bereikt over de van levering van preferente geneesmiddelen 

voor de SSTs waarvoor opdrachtnemer is geselecteerd op grond van de inkoopprocedure. Partijen wensen de 

voorwaarden voor die levering vast te leggen in deze overeenkomst. 

 

EN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES 

 

De in de leidraad (Bijlage 1) gehanteerde definities worden ook in deze overeenkomst gehanteerd. 
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ARTIKEL 2 OVEREENKOMSTDOCUMENTEN EN CONFLICTREGELING 

 

1. De leidraad (Bijlage 1), de gepubliceerde Nota’s van Inlichtingen (2) en de Offerte (3) maken onverkort 

en integraal onderdeel uit van deze overeenkomst en zijn daarmee onlosmakelijk verbonden. 

2. Opdrachtnemer zal preferente geneesmiddelen leveren, voorzover deze aan hem zijn gegund, in 

overeenstemming met en met inachtneming van alle bepalingen in de navolgende overeenkomstdocumenten, 

welke in volgorde van prioriteit van boven naar beneden zijn opgenomen: 

• de tekst van deze overeenkomst 

• de gepubliceerde Nota’s van Inlichtingen 

• de leidraad 

• de offerte 

 

ARTIKEL 3  LEVERINGSVERPLICHTING OPDRACHTNEMER  

1. Opdrachtnemer levert conform de in artikel 2 genoemde overeenkomstdocumenten aan opdrachtgever 

de aan hem op basis van de inkoopprocedure gegunde SST’s preferente farmaciemiddelen binnen 3 

werkdagen na een order van een groothandel. 

2. Opdrachtnemer verplicht zich ertoe de distributie zodanig te organiseren dat het te leveren 

geneesmiddel tijdens de contractperiode in voldoende mate beschikbaar is voor alle apotheken en 

apotheekhoudend huisartsen die leveren aan verzekerden van opdrachtgever en garandeert die 

beschikbaarheid hierbij jegens opdrachtgever. De kosten die de distributie met zich meebrengt, al dan 

niet via een groothandel, worden geacht reëel, redelijk en billijk te zijn en te zijn opgenomen in de 

geoffreerde prijs.  Inschrijver vrijwaart Zilveren Kruis gedurende de looptijd van de Preferentie 

overeenkomst 2021-2022 uitbreiding 1e kwartaal 2021 voor alle kosten en/of schade, die betrekking 

hebben op de distributiekosten van die preferente middelen waarvoor de inschrijver naar aanleiding van 

de inkoopprocedure 2021-2022 uitbreiding 1e kwartaal 2021 Preferente geneesmiddelen een 

overeenkomst met Zilveren Kruis heeft gesloten.  

 

ARTIKEL 4 CONSEQUENTIES NIET-TIJDIGE LEVERING OPDRACHTNEMER 1. Indien opdrachtnemer 

en/of onder de voorwaarden van deze overeenkomst ingeschakelde derden niet in staat is/zijn om groothandels 

te beleveren en het geneesmiddel daardoor in onvoldoende mate voor verzekerden van opdrachtgever 

beschikbaar is of dreigt te komen, dan staat het opdrachtgever vrij om andere leveranciers opdracht te geven de 

belevering over te nemen totdat opdrachtnemer weer in staat is om de verzekerden van opdrachtgever volledig 

te beleveren. Zie hiervoor ook artikel 4.5.2 punt 1 van de leidraad. 

2. Alle kosten die voortvloeien uit of samenhangen met de toepassing van lid 1 van dit artikel en alle 

(gevolg)schade die opdrachtgever als gevolg hiervan lijdt, waaronder de extra zorgkosten, komen voor 

rekening van opdrachtnemer en dient door opdrachtnemer aan opdrachtgever vergoed te worden. 

3. De periode waarin opdrachtgever een beroep kan doen op toepassing van lid 1 van dit artikel vangt aan 

op de datum van het eerste signaal dat er leveringsproblemen zijn tot aan de datum dat de levering 

door de opdrachtnemer kan worden hervat en opdrachtnemer kan aantonen dat niet aanstonds na 

hervatting wederom leveringsproblemen ontstaan. Van een signaal van leveringsproblemen is sprake 

indien (i) een verzekerde, apotheekhoudende of groothandel hiervan bij opdrachtgever melding maakt 

en/of (ii) de opdrachtnemer (a) bevestigt voor onbepaalde tijd niet te kunnen leveren, (b) aangeeft het 

leveringsprobleem niet binnen drie werkdagen te kunnen verhelpen of (c) achteraf niet kan aantonen 

dat het leveringsprobleem binnen drie werkdagen is opgelost. 

 

ARTIKEL 5  NALEVING RELEVANTE WET- EN REGELGEVING EN VERGUNNINGEN 

 

1. Met betrekking tot de verzorging en uitvoering van de levering van preferente middelen aan haar 

afnemers: 

• voldoet opdrachtnemer geheel aan alle relevante wetten, regels en procedures van 

overheidswege; 

• is opdrachtnemer in het bezit van en handelt hij volgens alle bij wet verplichte of vereiste 

vergunningen (in de zin van hoofdstuk 4 van de geneesmiddelenwet, ingevolge EG Verordening 

726/2004 of anderszins); 
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• is opdrachtnemer volledig op de hoogte van alle geldende en relevante regels, procedures en 

beleidsvoorschriften dienaangaande. 

 

2. De door opdrachtnemer geleverde geneesmiddelen zijn opgenomen in de door Z-Index B.V. uitgegeven 

G-standaard. 

 

ARTIKEL 6 MINIMALE HOUDBAARHEID VAN LEVERINGEN 

 

1. Opdrachtnemer garandeert dat geneesmiddelen die hij onder deze overeenkomst levert een 

houdbaarheidsdatum hebben die, in de regel, minimaal 12 maanden na de datum van levering aan de 

groothandel ligt.  

2. De opdrachtnemer garandeert dat, het geneesmiddel na opening van de verpakking, de houdbaarheid 

geen belemmering vormt voor het volledig opgebruiken van de inhoud van de verpakking. 

3. Voor middelen met een totale houdbaarheid direct na productie van minder dan 12 maanden 

garandeert opdrachtnemer een resterende houdbaarheid van 75% van die totale houdbaarheid op 

moment van afleveren aan de groothandel.  

4. In overleg met en na toestemming van opdrachtgever is het opdrachtnemer toegestaan om 

geneesmiddelen met een kortere resterende houdbaarheidsduur te leveren dan in lid 2 van dit artikel is 

voorgeschreven, mits opdrachtnemer aan de groothandel garandeert dat het aankoopbedrag volledig 

wordt terugbetaald in het geval dat de groothandel er niet in slaagt deze geneesmiddelen af te zetten 

voordat een resterende houdbaarheidsduur van 20% van de totale houdbaarheidsduur van het 

geneesmiddel is bereikt. 

 

ARTIKEL 7 MEDEWERKINGSPLICHT 

 

1. Opdrachtnemer is gehouden in de door Z-Index B.V. uitgegeven G-standaard te vermelden dat de door 

hem op basis van deze overeenkomst te leveren middelen preferent gesteld zijn voor verzekerden van 

opdrachtgever. 

 

ARTIKEL 8 TAAL ETIKET 

 

Opdrachtnemer is gehouden er zorg voor te dragen dat verpakkingen van geneesmiddelen in de Nederlandse 

taal zijn gesteld, behoudens op onderdelen waar dit op basis van eisen van het College ter Beoordeling van 

geneesmiddelen (CBG) niet is toegestaan. 

 

ARTIKEL 9  VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER EN OPDRACHTNEMER 

 

1. Opdrachtgever betaalt aan de apotheken en/of apotheekhoudend huisartsen de door Zilveren Kruis 

vastgestelde prijs voor de preferente geneesmiddelen die door zijn verzekerden zijn afgenomen. 

2. Opdrachtgever verstrekt aan opdrachtnemer, per individuele rechtspersoon en/of label die tot 

opdrachtgever behoort, binnen een maand na afloop van de kalendermaand waarin de declaraties zijn 

verwerkt door opdrachtgever, een specificatie van de door apotheken en apotheekhoudend huisartsen 

bij opdrachtgever gedeclareerde en door opdrachtnemer in de markt gebrachte geneesmiddelen. De 

specificatie biedt een overzicht van de declaraties, ingedeeld naar gedeclareerd volume per maand op 

basis van moment van levering door apotheek of apotheekhoudend huisarts aan verzekerden van 

opdrachtgever, de korting per stuk en de totale korting die door opdrachtnemer aan opdrachtgever 

betaald dient te worden. Binnen 15 werkdagen levert de opdrachtnemer een creditfactuur aan, op basis 

van de door opdrachtgever aangeleverde specificatie. Indien opdrachtnemer de creditfactuur, 

behoudens  overmacht, niet in staat is de creditfactuur binnen de gestelde termijn aan te leveren, 

treden partijen zo spoedig mogelijk in overleg over eventuele consequenties hiervan. 

3. Opdrachtnemer dient de facturen van de aan opdrachtgever te betalen kortingen te voldoen binnen 30 

dagen nadat deze factuur is ontvangen door opdrachtgever.  
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ARTIKEL 10 KORTING PER SST 

 

1. De geoffreerde kortingen per stuk van een SST, exclusief BTW, zijn vastgelegd in het kortingenblad, 

dat als Bijlage 4 aan deze overeenkomst is gehecht. Indien slechts één inschrijver per SST uiteindelijk 

is gecontracteerd, dan geldt dat de korting gelijk is aan het verschil tussen de door Zilveren Kruis 

vastgestelde prijs van het geleverde artikel en de referentieprijs verminderd met de EL-korting, tot stand 

gekomen op basis van de offerte. 

2. De in bijlage 4 vastgelegde kortingen zijn bij meerdere contracten voor een SST de resultante van de 

kortingen die per bandbreedte van gerealiseerd marktaandeel zijn geoffreerd, op de wijze zoals 

aangegeven in hoofdstuk 5.4 van de leidraad. 

3. De daadwerkelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever verschuldigde korting per stuk van een SST 

behelst de in bijlage 4 per SST opgenomen korting plus de daarop toe te passen door opdrachtnemer in 

zijn offerte aangeboden staffelkorting. 

4. Indien de korting op basis van lid 3 van dit artikel negatief is, doordat door Zilveren Kruis vastgestelde 

prijs voor het door opdrachtgever geleverde geneesmiddel in de G-standaard ligt onder de prijs die het 

resultaat is van de referentieprijs minus de daadwerkelijk overeengekomen korting en staffelkorting, zal 

geen betaling van deze negatieve korting door opdrachtgever aan opdrachtnemer plaatsvinden.  

5. De daadwerkelijk overeengekomen kortingen wijzigen niet gedurende de looptijd van de overeenkomst.  

 

ARTIKEL 11  BONUSREGELING 

 

1. Indien opdrachtnemer over de gehele looptijd van de contractsperiode minder dan 4% van de tijd niet 

heeft kunnen leveren kent opdrachtgever aan opdrachtnemer per SST een bonus toe. De omvang van 

deze bonus wordt bepaald als: 

2,5% x (referentieprijs per stuk in G-standaard november 2020 – (referentieprijs per stuk in G-standaard 

november 2020 verminderd met de van toepassing zijnde korting en de aangeboden staffelkorting) x 

totaal geleverd volume binnen de contractperiode), met een maximum van EUR 12.500. 

2. In afwijking van lid 1 van dit artikel kent opdrachtgever aan opdrachtnemer een bonus toe indien 

opdrachtnemer over de gehele looptijd van de contractsperiode in het geheel geen leveringsproblemen 

heeft gekend, waarvan de omvang van wordt bepaald als: 

5% x (referentieprijs per stuk in G-standaard november 2020– (referentieprijs per stuk in G-standaard 

november 2020 verminderd met de van toepassing zijnde korting en de aangeboden staffelkorting) x 

totaal geleverd volume binnen de contractperiode), met een maximum van EUR 12.500 

3. Opdrachtgever berekent aan het eind van de contractsperiode de omvang van de bonus en betaalt 

deze uiterlijk negen maanden na beëindiging van deze overeenkomst aan opdrachtnemer. 

  

ARTIKEL 12  NIET-NAKOMING 

 

1. Indien opdrachtnemer ten aanzien van het bepaalde in deze overeenkomst toerekenbaar tekortschiet in 

de nakoming van zijn verplichtingen is hij tegenover opdrachtgever aansprakelijk voor vergoeding van 

de door opdrachtgever in dat kader gemaakte kosten en de geleden schade c.q. te lijden schade. 

2. Indien de levering van preferente middelen naar de mening van opdrachtgever niet is verzorgd en 

uitgevoerd conform de verplichtingen van deze overeenkomst en/of de door opdrachtnemer 

ingeschakelde derden zich bij de uitvoering van deze overeenkomst niet houden aan alle voorwaarden 

van deze overeenkomst, dan zal opdrachtgever opdrachtnemer hiervan onverwijld op de hoogte stellen. 

Opdrachtnemer zal onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen nemen teneinde zeker te stellen dat de 

uitvoering van de onderhavige overeenkomst onverwijld wél wordt verzorgd en uitgevoerd in 

overeenstemming met de afspraken die zijn neergelegd in deze overeenkomst. 

3. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor aanspraken van derden voor zover deze aanspraken 

verband houden met een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van opdrachtnemer uit 

deze overeenkomst. 

4. Opdrachtnemer zal zorg dragen voor een adequate verzekering van zijn aansprakelijkheden. Op eerste 

verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer inzage verschaffen in de verzekeringspolissen en de 

bewijsstukken met betrekking tot de betaling van de verschuldigde premies. 

.  
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ARTIKEL 13     ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

. De algemene voorwaarden van opdrachtgever, opdrachtnemer en/of  andere voorwaarden van de bij 

de uitvoering betrokken derden zullen in geen geval werking hebben jegens opdrachtgever, noch 

afbreuk kunnen doen aan verplichtingen die voortvloeien uit en samenhangen met deze overeenkomst. 

  

ARTIKEL 14      KWALITEITSBEHEERSING EN CONTROLE 

 

1. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor handhaving van de kwaliteit, zoals omschreven in de Leidraad, 

van door haar in het kader van deze overeenkomst te verzorgen en uit te voeren levering van 

preferente geneesmiddelen.  

2. Partijen geven elkaar alle inlichtingen die zij redelijkerwijs nodig hebben voor controle op de nakoming 

van de in deze overeenkomst aangegane verplichtingen. 

3. Indien bij controle blijkt dat de leveringen niet voldoen aan de eisen, bedoeld in lid 1 van dit artikel, stelt 

opdrachtgever opdrachtnemer hiervan in kennis. Opdrachtgever stelt een termijn waarbinnen de 

opdrachtnemer aan de gestelde eisen dient te voldoen. 

 

ARTIKEL 15  OVERMACHT 

 

1. Indien één der partijen de verplichtingen uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen 

als gevolg van overmacht, wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort voor de duur van de 

overmacht. In deze situatie is artikel 4, lid 1 en lid 3 toepasselijk. 

2. De partij die zich op overmacht beroept, dient dit aan de andere partij kenbaar te maken binnen 24 uur 

na het intreden van de overmachtsituatie. De eerstgenoemde partij dient overmacht tegenover de 

andere partij met bewijs te staven. 

3. Gebeurtenissen als stakingen en werkonderbrekingen binnen het bedrijf van de opdrachtnemer kan niet 

worden gekwalificeerd als overmacht onder deze overeenkomst, evenals wanprestatie van 

toeleveranciers of anderen van wie opdrachtnemer zaken en / of diensten betrekt.  

 

ARTIKEL 16 BEDRIJFSVEILIGHEID EN GEHEIMHOUDING 

 

Partijen verbinden zich jegens elkaar voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met 

betrekking tot alle bedrijfsgegevens van partijen en vertrouwelijke gegevens, waaronder maar niet uitsluitend de 

inhoud van deze overeenkomst, in de breedste zin des woord. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schending 

van de bepalingen in dit artikel door haar medewerkers en/of ingeschakelde hulppersonen en/of ingeschakelde 

derden. 

 

ARTIKEL 17 PUBLICITEIT 

  

Behalve van het bestaan van deze overeenkomst en haar globale inhoud zullen Partijen zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming geen melding (in publicaties of reclame uitingen of op enigerlei andere (mondelinge of 

schriftelijke) wijze) maken van (de inhoud) van deze overeenkomst of de relatie tussen Partijen. Alle schade die 

voortkomt uit schending van de verplichtingen zoals beschreven in dit artikel komt voor rekening van de partij die 

zich niet in overeenstemming met deze verplichtingen heeft gedragen. 
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ARTIKEL 18  DERDEN 

 

Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van deze overeenkomst gebruik maakt van derden, is hij verplicht aan 

deze derde partij alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te leggen. Opdrachtnemer is 

aansprakelijk voor schending van de bepalingen in deze overeenkomst door een door de opdrachtnemer 

ingeschakelde derde partij en opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken van derden als 

gevolg van de inzet van derden door opdrachtnemer. 

 

ARTIKEL 19  ONVERBINDENDE BEPALINGEN 

 

Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst onverbindend mochten blijken, dan blijven de overige 

bepalingen van de overeenkomst en de bijlagen van kracht. Partijen verbinden zich alsdan om de niet-

verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn en die zo min mogelijk – gelet op 

het doel en de strekking van deze overeenkomst – afwijken van de niet-verbindende bepalingen. 

 

ARTIKEL 20  DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 

 

1. Deze overeenkomst gaat in op 1 april 2021 en eindigt per 31 december 2022. Na afloop van deze 

termijn eindigt de overeenkomst van rechtswege, zonder dat hiervoor een opzegging noodzakelijk is. 

De overeenkomst kan door partijen worden verlengd tot en met 31 december 2023. Hiervoor is 

wilsovereenstemming tussen partijen vereist.  

2. Deze overeenkomst kan met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of 

gedeeltelijk worden ontbonden: 

• door beide partijen indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling verkrijgt; 

• door opdrachtgever indien opdrachtnemer wordt overgenomen door een derde; 

• door opdrachtgever  indien de onderneming van opdrachtnemer beëindigd wordt; 

• door beide partijen indien de wederpartij haar verplichtingen uit deze overeenkomst na een 

deugdelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de 

tekortkoming, niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt; 

• door beide partijen, indien de wederpartij in een situatie van overmacht verkeert, waardoor deze 

haar verplichtingen onder deze overeenkomst niet of niet volledig kan nakomen, die langer duurt, 

of indien naar redelijkheid is aan te nemen dat deze langer zal duren dan dertig kalenderdagen; 

• door opdrachtgever indien opdrachtnemer niet meer voldoet aan één of meerdere eisen zoals 

opgenomen in de Leidraad en Nota’s van Inlichtingen en opdrachtnemer er niet meer in slaagt 

binnen een door opdrachtgever gestelde termijn opnieuw te voldoen aan deze eisen; 

• door opdrachtgever indien hij tijdens de prepreferentiefase vaststelt dat opdrachtnemer niet in staat 

is om per 1 april 2021 of respectievelijk 1 juni 2021 zijn verplichtingen jegens opdrachtgever  na te 

komen. 

3. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege en zonder dat opzegging nodig is ingeval opdrachtnemer 

failliet is verklaard. 

4. Bij faillissement zal opdrachtgever de in de betreffende SST vrijkomende leveringen van preferente 

geneesmiddelen in beginsel laten uitvoeren door andere inschrijvers waarmee een contract is gesloten. 

Indien oorspronkelijk slechts met één inschrijver een overeenkomst is aangegaan, of in situaties waarin 

de andere inschrijvers waarmee een overeenkomst is aangegaan niet in staat zijn om tijdig in de vraag 

naar geneesmiddelen te voorzien, kan opdrachtgever overgaan tot het aanwijzen van een andere of 

extra leverancier. Zilveren Kruis is bij die aanwijzing niet gehouden aan de uitkomsten van de 

inkoopprocedure en kan naar eigen inzicht een nieuwe procedure starten of een noodmaatregel treffen. 

5. Opdrachtgever heeft het recht om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien uit 

een uitspraak van een (Voorzieningen)rechter volgt dat er gebreken kleven aan de inkoopprocedure die 

voorafgaand aan de totstandkoming van deze overeenkomst is doorlopen. Opdrachtgever is in dat 

geval op geen enkele wijze gehouden eventuele kosten van opdrachtnemer die daarmee verband 

houden en/of schade die opdrachtnemer als gevolg daarvan heeft geleden of nog zal lijden, te 

vergoeden. 
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6. Verplichtingen die naar hun aard bedoeld zijn om ook na beëindiging van deze overeenkomst voort te 

duren, blijven na beëindiging van deze overeenkomst onverkort op Partijen rusten. Tot deze 

verplichtingen behoren onder meer het in deze overeenkomst bepaalde ten aanzien van 

aansprakelijkheid en geheimhouding. 

 

ARTIKEL 21 WIJZIGINGEN ZORGVERZEKERINGSWET OF BIJBEHORENDE BESLUITEN EN/OF 

REGELINGEN 

 

Indien zich tijdens de duur van deze overeenkomst van overheidswege een voor Partijen ingrijpende wijziging 

van de Zorgverzekeringswet en/of bijbehorende besluiten en/of regelingen voordoet waarmee (de inhoud van) 

deze overeenkomst strijdig is of waardoor er ernstige onduidelijkheden ontstaan over de verplichtingen van 

Partijen onder deze overeenkomst, dan treden Partijen in overleg over de gevolgen van deze wijzigingen voor de 

inhoud van deze overeenkomst. 

 

 

ARTIKEL 22 OVERDRACHT VAN VERPLICHTINGEN  

 

Opdrachtnemer is niet gerechtigd zonder toestemming van opdrachtgever de rechten en verplichtingen uit deze 

overeenkomst over te dragen aan een derde. 

 

ARTIKEL 23 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 

 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, daarmee samenhangende overeenkomsten, 

feiten die in enig opzicht met de uitvoering van de overeenkomst verband houden, zullen worden berecht en 

beslist door de bevoegde rechter te Den Haag.  

 

Aldus overeengekomen op … … en ondertekend in tweevoud te  

 

 

Deze overeenkomst bestaat uit 10 bladzijden en 4 bijlagen. 

 

Bijlage 1: Leidraad voor de inkoopprocedure preferente geneesmiddelen (inclusief bijlage proces niet 

leverbare middelen) 

Bijlage 2: Nota’s van inlichtingen met betrekking tot de inkoopprocedure preferente geneesmiddelen 

Bijlage 3 : Offerte van opdrachtnemer met betrekking tot de inkoopprocedure preferente geneesmiddelen 

Bijlage 4 : Kortingenblad gegunde SST’s op grond van Leidraad en Offerte 

 

 

Namens de opdrachtgever     Namens opdrachtnemer: 

 

                                                                                                      

_______________________________   _______________________________ 

 

Martin Groenenberg 

Senior Manager Landelijke Inkoop Zilveren Kruis      

 

 

 


