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Aanvulling

Hierbij publiceren de zorgkantoren een aanvulling op het overzicht vraag en antwoord bij het Inkoopkader
Wet langdurige zorg 2021- 2023, dat op 26 juni 2020 is gepubliceerd.
Deze aanvulling maakt onderdeel uit van de inkoopprocedure 2021- 2023.
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VraagID

Document

Paragraaf

Vraag

Antwoord

VID-2073

Inkoopkader langdurige
zorg 2021-2023

3.8 Welke juridische kaders
gelden voor het inkoopproces
en de monitoring?

Hoe kunnen zorgaanbieders antwoord
krijgen op vragen die ontstaan naar
aanleiding van de publicatie van de nota
van inlichtingen en eventueel
aangepaste documentatie?

Het is niet mogelijk om nog vragen te stellen naar
aanleiding van de gepubliceerde Nota van Inlichtingen
en aangepaste documenten.
In paragraaf 3.8 van het Inkoopkader langdurige zorg
2021-2023 is namelijk aangegeven dat na 15 juni 2020
geen vragen meer gesteld kunnen worden over de
inkoopprocedure en de bijbehorende documenten.
Zoals in diezelfde paragraaf 3.8 is bepaald, is de
gepubliceerde Nota van Inlichtingen een onderdeel van
de inkoopprocedure. Daarover kunnen dus geen vragen
meer gesteld worden.

VID-2074

Bijlage 3A
Bestuursverklaring 2021

4. De zorgaanbieder verklaart
hierbij te voldoen aan de
eisen van onderaanneming
(eisen waaraan wordt
voldaan, aanvinken).

Op welke gronden kan het zorgkantoor
besluiten een onderaannemer te
weigeren?

In artikel 10 Onderaanneming van de Wlzovereenkomst 2021-2023 dan wel van de Wlzovereenkomst 2021 en in Bijlage 2
Onderaannemerschap van de Bestuursverklaring wordt
het één en ander bepaald ten aanzien van de
onderaannemer, de hoofdaannemer dan wel de
onderaanneming zelf. Wanneer daar niet aan wordt
voldaan, kan dat een weigeringsgrond opleveren.
Verder wijzen wij erop dat een individueel zorgkantoor
nog een eigen beleid kan voeren inzake
onderaanneming. Daarvoor dienen de regionale
documenten van het betreffende zorgkantoor
geraadpleegd te worden.

VID-2075

Bijlage 3A
Bestuursverklaring 2021

4. De zorgaanbieder verklaart
hierbij te voldoen aan de
eisen van onderaanneming
(eisen waaraan wordt
voldaan, aanvinken).

Zoekt het zorgkantoor in geval van een
weigering mee naar een andere
aanbieder om benodigde zorg te
kunnen leveren?

Het zorgkantoor zoekt in het geval er sprake is van
weigering van een onderaannemer niet mee naar een
andere aanbieder. Indien u ervoor kiest om met
onderaannemers te werken, bent u hier zelf voor
verantwoordelijk. Als u hierover nog vragen heeft, dan
kunt u contact opnemen met de zorginkoper van uw
zorgkantoor om uw specifieke situatie te bespreken.
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