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Geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden 

A. Eisen 

Eisen van bekwaamheid 

 De zorgaanbieder is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.  

 De zorgaanbieder beschikt over een formeel vereiste toelating voor de levering van 

wijkverpleging zoals verzekerd in de Zorgverzekeringswet 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. 

 De zorgaanbieder voldoet aan de Regeling AO/IC, tenzij dit op grond van wet- en regelgeving 

niet langer is vereist. 

 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 het verbeteren 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  geïntegreerd. De aanbieder verantwoordt zich hierover 

in het Jaardocument. 

 De zorgaanbieder beschikt over een gedegen bedrijfsadministratie die strekt tot de tijdige 

levering van gegevens aan de zorgverzekeraar binnen de door de  zorgverzekeraar 

aangegeven termijn. 

  De zorgaanbieder beschikt over een eigen vastgelegd privacy beleid. 

  De zorgaanbieder beschikt over een eigen vastgelegde klachtenregeling. 

  De zorgaanbieder verklaart de documenten, zoals te vinden in de bijlagensectie, bij de 
inschrijving te hebben bijgevoegd. 

 

 

B. Uitsluitingsgronden 

De volgende uitsluitingsgronden zijn niet van toepassing:  

[let op: uitsluitingsgronden die niet van toepassing zijn, aanvinken] 

 
  Er jegens deze aanbieder bij een onherroepelijk vonnis of arrest een veroordeling 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 in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden zijn gestaakt, 

jegens wie een surseance van betaling of een akkoord geldt of die 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; 

  Wiens 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 een 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 zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op een 

grond die de zorgverzekeraar aannemelijk kan maken; 



  

Eisen van bekwaamheid wijkverpleging 2018 Pagina 3 

 

 

 Die niet aan zijn 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 niet aan zijn 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 ernstig 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. 

 
C. Onderlinge dienstverlening 

De zorgaanbieder voldoet aan de eisen van onderlinge dienstverlening:  

[let op: eisen aanvinken waar de zorgaanbieder aan voldoet] 
 

☐  Ongeacht de vraag of de zorgaanbieder daadwerkelijk onderlinge dienstverlening wil inzetten 

voor de productie 2018 verklaart hij dat hij onderlinge dienstverlening bij indiening van de 

inschrijving  heeft gemeld, voor het geval daar sprake van zou zijn.  

☐  Wanneer de zorgaanbieder daadwerkelijk onderlinge dienstverlening wil inzetten voor de 

productie 2018, heeft hij een bijlage zoals hierna beschreven, bij de offerte gevoegd. Daarop 

geeft de zorgaanbieder aan welke andere zorgaanbieders hij wil inzetten voor welk deel van de 

productie en wat de aard en het volume van de door deze andere zorgaanbieder te verlenen 

zorg is. De zorgverzekeraar heeft het recht om deze andere zorgaanbieders te weigeren.  

☐  Onverminderd geldt dat bij alle onderlinge dienstverlening de door de zorgverzekeraar 

gecontracteerde zorgaanbieder verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de dienstverlening 

van de andere zorgaanbieder. 

 


