
 

 

Bestuursverklaring 

ten behoeve van de inkoop 2022 Eisen van bekwaamheid 

De volgende onderdelen maken onderdeel uit van de bestuursverklaring in de 
inkoopportal. De verklaring moet worden ondertekend door zowel bestaande als 
nieuwe zorgaanbieders. 

 Eisen van bekwaamheid 

De zorgaanbieder voldoet vanaf datum inschrijving aan de volgende (geschiktheids-) 
eisen en voldoet ook gedurende de looptijd van de overeenkomst aan deze 
voorwaarden. De zorgaanbieder verklaart bovendien te voldoen en zich te houden aan 
de geldende wet- en (lagere) regelgeving en de afspraken en regels zoals beschreven in 
de overeenkomst inclusief bijbehorende addenda: 

• De zorgaanbieder is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en overlegt deze 
inschrijving; 

• De zorgaanbieder beschikt over een formeel vereiste toelating voor de levering van 
wijkverpleging en/of Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) en/of Eerstelijnsverblijfszorg (ELV)  
zoals verzekerd in de Zvw en voldoet aantoonbaar aan alle voorwaarden daarvoor, tenzij dit op 
grond van de wet niet langer is vereist; 

• De zorgaanbieder voldoet aan de Regeling verslaggeving WTZi/WTZa; 
• De zorgaanbieder heeft aantoonbaar de Zorgbrede Governancecode ingevoerd, tenzij dit op grond 

van de werkingssfeer zoals vermeld in de Zorgbrede Governancecode niet van toepassing is; 
• De zorgaanbieder werkt systematisch aan verbetering van de kwaliteit en borgt dit door een 

werkend kwaliteitssysteem dat landelijk en/of internationaal erkend is en gepaard gaat met 
onafhankelijke toetsing (externe audit). In dit kwaliteitssysteem zijn de landelijke 
kwaliteitskaders voor de wijkverpleging e/o GRZ/ELV geïntegreerd; 

• De zorgaanbieder beschikt over een gedegen bedrijfsadministratie die strekt tot de tijdige en 
juiste levering van gegevens aan de zorgverzekeraar binnen de door de zorgverzekeraar 
aangegeven termijn; 

• De zorgaanbieder is adequaat verzekerd voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid ter hoogte 
van minimaal € 2.500.000 (per gebeurtenis), of heeft deze aantoonbaar per 1 januari 2022 
afgesloten. 

Uitsluitingsgronden 

De zorgaanbieder verklaart dat de volgende uitsluitingsgronden van toepassing zijn. Uw 
organisatie betreft een organisatie: 

• Jegens wie 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, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht; 

• Die niet in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden niet zijn 
gestaakt, jegens wie geen surseance van betaling of een akkoord geldt of die niet 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 EU; 

• Voor wie geen faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen wie een procedure aanhangig is 
gemaakt van surseance van betaling of akkoord, of een andere soortgelijke procedure die 
voorkomt in van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de EU; 

• Jegens wie geen rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde volgens de op hem van toepassing 
zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie is gedaan, waarbij een delict is 
vastgesteld dat in strijd is met zijn beroepsgedragsregels; 

• Die in de uitoefening van haar beroep geen ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op een grond 
die de zorgverzekeraar aannemelijk kan maken; 

• Die aan haar verplichtingen heeft voldaan t.a.v. de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland; 

• Die aan haar verplichtingen heeft voldaan t.a.v. de betaling van zijn belastingen overeenkomstig 
de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland; 

• Die zich niet ernstige schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de 
inlichtingen die voor de overeenkomst (kunnen) worden verlangd, of de voor de overeenkomst 
relevante inlichtingen niet heeft verstrekt. 

 


