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Inleiding
Voor u ligt de Nota van Inlichtingen bij de inkoopprocedure depothouderschap Wlz 2022 t/m 2024. In de
periode van 16 juni 2021 tot en met 30 juni 2021 hebben geïnteresseerde partijen de mogelijkheid gehad
om schriftelijk vragen met betrekking tot de inkoopprocedure te stellen. In deze Nota van Inlichtingen
wordt antwoord gegeven op deze vragen.
In de Nota van Inlichtingen staan de antwoorden die voor iedereen van belang zijn
Wij hebben vragen van gelijke strekking gebundeld en samengevat om het document overzichtelijk en
toegankelijk te houden. Op deze gebundelde vragen geven wij een éénduidig antwoord. De gebundelde
vragen en de daarbij behorende antwoorden zijn op paragraaf gerangschikt. De beantwoording van de
vragen vindt geanonimiseerd plaats. Dat wil zeggen dat in deze Nota van Inlichtingen niet benoemd
wordt wie de vraag heeft gesteld.
De Nota van Inlichtingen gaat voor op de Inkoopprocedure Depothouderschap Wlz
2022 t/m 2024
De nota van inlichtingen maakt onderdeel uit van de inkoopprocedure. Actuele versies van het
zorginkoopbeleid en de bijlagen vindt u op zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/downloads.
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Vragen en antwoorden, gerangschikt op paragraaf
Hoofdstuk

Vraag

Antwoord

1.0

Gezien de spreiding van de

Wij stellen geen eisen aan het aantal

zorgkantoorregio’s door Nederland: Stelt

benodigde depotlocaties of de

Zilveren Kruis eisen voor het minimaal

locatie/spreiding hiervan. Verwacht wordt

aantal benodigde depotlocaties / dient er

dat de performance ten aanzien van de

spreiding van de depotlocaties te zijn?

levertijd voor alle regio’s binnen de
marges blijft en gelijk is. De
gegarandeerde performance is het
uitgangspunt. Deze wordt periodiek door
ons gemonitord.

1.3
Bijlage 1 1.1.1

Kunt u een overzicht publiceren van het

Nee, wij publiceren deze overzichten niet.

aantal middelen, in het huidige depot,

Gezien de ervaringseis met betrekking tot

uitgesplitst in depot versus uitstaand,

het depothouderschap die wij stellen aan

merk / type en bouwjaar, op welke

deelnemers van de inkoopprocedure,

locaties de middelen uitstaan?

alsmede de ervaring die zij hebben, als

Kunt u deelnemers voorzien van een
overzicht van welke onderdelen en
materialen aanwezig zijn in het over te
nemen depot?

zijnde (al dan niet door Zilveren Kruis
gecontracteerde) leverancier van
rolstoelen en mobiliteitshulpmiddelen in
de WLZ, verwachten wij dat deelnemers
door deze ervaringsdeskundigheid
vergaande kennis hebben van de
hulpmiddeltypes, markt(omvang) en de
standaardpakketten. Deelnemers zijn op
basis daarvan zelf voldoende in staat de
gevraagde inschatting te maken.

1.3
Bijlage 1 1.3
Bijlage 1 1.4

Is er inzicht in de historische

Er bestaat op het moment van publiceren

herverstrekkingscijfers van de overige

van de Nota van Inlichtingen geen

mobiliteitshulpmiddelen en geldt

historische data met betrekking tot de

hiervoor hetzelfde

herverstrekkingsgraad van overige

herverstrekkingspercentage en

mobiliteitshulpmiddelen, omdat

sanctieregeling?

herverstrekking hiervan nog niet heeft
plaatsgevonden. Op dit moment kunnen
wij niet inschatten wat de
herverstrekbaarheid is van deze
hulpmiddelen. Hiervoor worden op een
later moment, op basis van de op dat
moment beschikbare informatie, in
afstemming met de depothouder,
afspraken gemaakt.

3

Hoofdstuk

Vraag

Antwoord

1.3

Kunt u bevestigen dat het huidige

De middelen die reeds in omloop zijn,

uitstaande park en de middelen in depot

hoeven niet MDR (Medical Device

MDR proof zijn?

Regulation) proof te zijn en hoeven niet
de markt uit door de MDR. De post
market processen zullen wel ingericht
worden rondom de MDR.
Alle partijen die betrokken zijn bij de
inzet van hulpmiddelen dienen inmiddels
conform de MDR te werken. Dit geldt
voor de depothouder, maar ook voor
leverancier, indiceerder, fabrikant en
zorgkantoor.

1.5

Kunt u verduidelijken op welke wijze de

De logistieke overdracht, alsmede de

overdracht van de huidige depothouder

onderliggende administratie van de

naar de nieuwe depothouder gerealiseerd

huidige depothouder naar de nieuwe

wordt?

depothouder vindt plaats tussen deze
twee partijen en dient voor
ingangsdatum van het contract afgerond
te zijn. Zilveren Kruis zal enkel
interveniëren wanneer correcte of tijdige
overdracht in het geding dreigt te komen.

1.5

Klopt onze aanname dat het

Deze aanname klopt.

uitgangspunt van een dergelijk overleg
(over het aanpassen van de
overeenkomst als gevolg van een
wetswijziging) tussen depothouder en
Zilveren Kruis zorgkantoor is, dat partijen
gezamenlijk in redelijkheid en billijkheid
tot overeenstemming gaan komen?
2.4

2.7

Stelt Zilveren Kruis de beantwoording

Ja, daarvoor is deze nota van inlichtingen

van de vragen van partijen beschikbaar

opgesteld. Wij publiceren deze ook op de

voor alle vragenstellers?

website.

U stelt dat inschrijver format 3 en format

Dit is akkoord.

4 per mail dient in te dienen inclusief
documenten t.b.v. de bewijsvoering. Gaat
u akkoord dat inschrijver over meerdere
mails de inschrijving indient, wanneer de
grootte van bestanden de limiet
overschrijdt?
2.8

Staat u toe dat de inschrijver vragen naar

In de Nota van Inlichtingen wordt

aanleiding van de Nota van Inlichtingen

voorzien in een éénduidig antwoord op

stelt?

de gestelde vragen. Wij gaan er vanuit
dat de vraagstellers hiermee voldoende
geïnformeerd zijn.
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Hoofdstuk

Vraag

Antwoord

2.9

Kunt u bevestigen dat de functionaliteit

Dat klopt, er wordt een automatisch

“ontvangstbevestiging” op betreffende

antwoord gestuurd met de boodschap dat

mailadres

de mail z.s.m. in behandeling genomen

zorginkoopwlz@zilverenkruis.nl in uw

wordt.

ICT-omgeving aanstaat?
2.16

Is het de deelnemer toegestaan delen

Nee, dit is niet toegestaan. De taken en

van werkzaamheden uit te laten voeren

verantwoordelijkheden dienen door één

door andere bedrijfsonderdelen van de

gecontracteerde partij in eigen beheer

moederorganisatie of door derden? En

uitgevoerd te worden. Het contract wordt

kan in het kader van het voldoen aan de

aangeboden aan één partij die in zijn

wegingscriteria een beroep worden

geheel en zelfstandig volledig voldoet

gedaan op andere bedrijfsonderdelen

aan de functionele eisen en die de

binnen dezelfde moederorganisatie?

hoogste score behaalt op de
wegingscriteria. Er kan geen score
worden toegekend aan de deelnemende
partij op basis van de verdiensten van
andere bedrijfsonderdelen binnen de
holding / het moederbedrijf, waar de
deelnemende partij onder valt.

3.3

Het herverstrekkingspercentage dat u

De herverstrekkingsgraad, zoals gesteld

vraagt is hoog, en de hoge boete vormt

in de inkoopprocedure, is realistisch en

een potentieel risico voor de deelnemers.

haalbaar. Deze is vergelijkbaar met de

Kunt u de deelnemers voorzien van de, in

verwachte (en behaalde)

de huidige opdracht, behaalde

herverstrekkingsgraad in de huidige

herverstrekkingspercentages in de

overeenkomst, tegenover dezelfde

afgelopen drie kalenderjaren?

sancties. In de afgelopen drie jaren zijn
deze percentages (ruimschoots) behaald
en is er niet gesanctioneerd.
De hoogte van de sanctie is verklaarbaar
en verdedigbaar. Aan de ene kant door de
haalbaarheid van de
herverstrekkingsgraad. Aan de andere
kant door de maatschappelijke kosten
voor het leveren van nieuwe
voorzieningen, als de
herverstrekkingsgraad niet wordt
gehaald. Deze kosten zijn vele malen
hoger dan de herverstrekkingskosten.
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Hoofdstuk

Vraag

Antwoord

3.5

U verwijst naar de e-learnings van

Nee, wij hanteren voor al onze

Zorgplan. Bent u bereid ook

ketenpartners op het gebied van

productkennis en activiteiten van

indicatiestelling en levering van

vergelijkbare organisaties als Zorgplan

hulpmiddelen dat minimaal de e-

toe te staan?

learnings van Zorgplan worden gevolgd.
Deze e-learnings zijn ook ingebed in
verstrekkingenportaal Zorginfo.

4.2

Bewijsdocumenten van referenten /

Wij verwachten dat de referentie

externe instanties dienen ondertekend te

ondertekend is door degene die daarvoor

worden door de directie van de

bevoegd, dan wel door de persoon aan

betreffende referent. Is een verklaring

wie door de directie de bevoegdheid

over de aantallen herverstrekkingen per

gedelegeerd is, of die door de directie

zorgkantoor door desbetreffende

gemandateerd is om hiervoor te tekenen.

zorginkoper ook afdoende?

Dat betekent dat de betreffende
zorginkoper niet kan ondertekenen.

4.2

In het kader van AVG, gaat Zilveren Kruis

Wij accepteren geanonimiseerde kopieën

akkoord met geanonimiseerde kopieën

van diploma’s en certificaten. Wij

van diploma’s en certificaten?

verzoeken u deze wel te voorzien van
functietitel binnen de organisatie.

4.2

U stelt dat de deelnemer de eigen

Wij gaan er vanuit dat de deelnemer in

onderbouwing waardeert en dat Zilveren

alle zorgvuldigheid een afweging maakt

Kruis is gerechtigd de score toe te

op basis van de eigen aangevoerde

kennen, of 0 (nul) punten te geven. Dit

bewijslast en dat de bijbehorende

betekent dat als deelnemer 10 punten

gekozen score een passende is. De

invult, maar u de onderbouwing

verantwoordelijkheid van het toekennen

waardeert als 5 punten, u 0 punten

van de juiste score ligt bij de deelnemer.

toekent. Deelnemer wordt hierin

Zilveren Kruis behoudt het recht om de

onredelijk gestraft voor een verkeerde

score definitief toe te kennen, of te

inschatting. Bent u bereid de score bij te

weigeren, als er geen bewijslast is.

stellen naar de score behorend bij waar
de onderbouwing aan voldoet zodat in
deze gevallen ook een andere score dan
0 mogelijk is?
5

Er is een behoorlijk verschil in de kosten

Vanuit praktische overwegingen is

voor een herverstrekking van een

besloten om één tarief te hanteren voor

handbewogen of elektrische rolstoel.

de herverstrekking van zowel de

Kunt u aangeven waarom er geen

handbewogen als elektrische rolstoelen.

verschil in prijsstelling is gemaakt tussen

Het enkelvoudige tarief betreft een

een handbewogen rolstoel en een

gewogen middeling in de kosten voor

elektrische rolstoel c.q. alsnog separate

herverstrekking van handbewogen en

tarieven hanteren.

elektrische rolstoelen. De totale kosten
voor beide typen voorzieningen worden
hiermee gedekt.
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Hoofdstuk

Vraag

Antwoord

5

De tarieven zijn geldig voor een periode

De tarieven zijn tot stand gekomen op

van drie jaar zonder indexering. Het CPB

basis van indexatie van het huidige

verwacht tot 2025 gemiddeld 1,5%

tarief, met als grondslag de middellange

inflatie per jaar. Gaat Zilveren Kruis

termijnverwachting (2022 – 2025) van

akkoord met een jaarlijkse aanpassing op

het CPB en de afgeleide jaarmutatie CPI

het tarief op basis van de CBS-CPI

van april 2021. Voor het contract 2022

(referte periode sept-sept) zodat de

t/m 2024 is uitgegaan van het

depothouder op deze manier de kwaliteit

geïndexeerde tarief van het middelste

van werken continuïteit kan geven?

jaar van het contract (2023), waarmee
voorgestelde indexatie reeds is
ondervangen. Op basis hiervan bestaat
gedurende de looptijd van het contract
geen mogelijkheid tot verdere indexatie.
Indien noodzakelijk, kan Zilveren Kruis
ervoor kiezen om te indexeren bij
bijzondere omstandigheden. Denk hierbij
aan externe factoren, die breed spelen en
als gevolg hebben dat, in navolging van
het toepassen van interne interventies,
kosten voor het leveren van de dienst
door de depothouder dusdanig hoog zijn,
dat er niet meer op verantwoorde wijze
kan worden geleverd tegen het
afgesproken tarief. Het is aan Zilveren
Kruis om te beslissen of dit nodig is.

Formats

Kunnen Format 3 en Format 4 in een

Dat kan, indien u dat wilt, gelieve dit

Word versie worden aangeleverd ten

verzoek even te mailen naar

behoeve van het invullen van de

zorginkoopwlz@zilverenkruis.nl.

vraagstellingen door leverancier?
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Hoofdstuk

Vraag

Antwoord

Format 4 C4

U vraagt om een volautomatische

Wij verwachten van de deelnemers dat zij

reinigingsfaciliteit, voorzien van een

een bepaalde mate van ervaring hebben

geldig iso-certificaat 15883, per 29 juli

met het herverstrekken van

2021. Het is onmogelijk voor nieuwe

hulpmiddelen. Hier hoort ook het

deelnemers die nog niet over het

reinigen van de voorzieningen bij. De

certificaat beschikken om dit op deze

doorlooptijd van het realiseren van een

korte termijn te realiseren. Bent u bereid

reinigingsfaciliteit met de juiste ISO

om ook punten toe te kennen als

certificering is lang. Indien de deelnemer

leverancier een intentieverklaring kan

nog niet dusdanig is uitgerust voor of op

overleggen voor het certificeren volgens

de datum van 29 juli 2021, loopt Zilveren

ISO 15883?

Kruis zorgkantoor een onverantwoord
risico een depothouder te hebben
gecontracteerd die op de ingangsdatum
van het contract onvoldoende in staat is
om de depothoudertaken verantwoord uit
te voeren.

Format 4 C7

Format 4 C7

U geeft deelnemers in B, C en D de keuze

Nee, Prestatieladder Socialer

om te voldoen met een PSO certificering

Ondernemen (PSO) is een

of een aantal arbeidsplaatsen voor

wetenschappelijk onderbouwd

mensen met een afstand tot de

kwaliteitskeurmerk van TNO. Hier wordt

arbeidsmarkt. De criteria die u voor dit

doormiddel van een door PSO

laatste stelt, zijn echter zwaarder dan de

vastgestelde methode vastgesteld in

criteria waar deelnemer aan moet

hoeverre organisaties meer dan

voldoen om de betreffende PSO

gemiddeld sociaal ondernemen, gericht

certificering te behalen. Zo stelt u bij D

op arbeidsparticipatie van kwetsbare

PSO trede 3 of 25 ingevulde

groepen op de arbeidsmarkt. Dit is

arbeidsplaatsen in eigen dienst, terwijl

afhankelijk van meerdere factoren. Indien

bij PSO trede 3 ook externe

er geen PSO keurmerk overhandigd kan

arbeidsplaatsen meetellen. Bent u bereid

worden, kiest Zilveren Kruis ervoor eigen

de criteria gelijk te trekken met de

criteria te hanteren, die onafhankelijk van

criteria voor PSO certificering?

de PSO normering zijn opgesteld.

Arbeidsparticipatieplaatsen, criteria B, C

Het aanleveren van een kopie van het

en D. moet de tekst geïnterpreteerd dat

PSO-keurmerk (met duidelijke verwijzing

indien een deelnemer beschikt over een

naar de deelnemende organisatie) is

PSO-keurmerk met een trede 1,2, of 3 de

inderdaad voldoende onderbouwing.

deelnemer geen onderbouwing hoeft aan
te leveren voor het hebben van het
betreffende aantal
arbeidsparticipatieplaatsen? Ergo dat het
aanleveren van een kopie van het PSO 3 keurmerk afdoende onderbouwing is?
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Hoofdstuk

Vraag

Antwoord

Bijlage 1 1.4

U stelt: “Bij het niet behalen van de

Indien door overmacht het

minimale eis van het

herverstrekkingspercentage niet behaald

herverstrekkingspercentage van 80,0 %

is, en de depothouder dit aantoonbaar

wordt een sanctie opgelegd.” Bent u

niet verweten kan worden, kan dit

bereid hieraan toe te voegen dat de

kenbaar worden gemaakt, inclusief

sanctie niet wordt opgelegd als het niet

onderbouwing. De beoordeling van de

behalen van het

overmacht cq. verwijtbaarheid en

herverstrekkingspercentage

daaropvolgende eventuele

(aantoonbaar) niet verwijtbaar is aan de

schadeloosstelling is aan het Zilveren

leverancier?

Kruis zorgkantoor.
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