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Nota van Inlichtingen II Bijlage 1

Vraag Betreft document Pagina Hoofdstuk/paragraaf Vraag of opmerking van de inschrijver Antwoord 
1 Beschrijvend document 2 en 3 Definities Als definitie hanteert u: het herverstrekkingspercentage wordt bepaald per 

kalenderjaar door het aantal herverstrekte Rolstoelen in verhouding te brengen 
tot het totaal aantal Rolstoelen dat is herverstrekt voor individueel gebruik aan 

Cliënten die in een Wlz-instelling in Friesland wonen en daar verblijf en 
behandeling ontvangen. Het is belangrijk om te weten of herverstrekking vanuit 
het instellingsdepot meetelt. Belangrijk is om op te merken dat de depothouder 

erg weinig tot geen invloed heeft op inzet vanuit het instellingsdepot. Wordt bij 
het bepalen van het herverstrekkingspecentage naast de inzet vanuit het 
centraaldepot ook de inzet vanuit het instellngendepot meegenomen? 

Zie ook Hoofdstuk wijzigingen. De definitie 

is aangepast. Herverstrekkingen uit 

instellingsdepots tellen ook mee. 

2 Beschrijvend document 8 1.3.3 Wilt u dat depothouder fysiek de instellingen en locaties langsgaat om de stoelen 
te nummeren en te inventariseren? 

Ja. 

3 Beschrijvend document 8 1.3.3 Kunnen de kosten van de nulmeting apart in rekening worden gebracht? Nee. 
4 Beschrijvend document 8 1.3.3 Kunt u lijst aanleveren van het aantal instellingen en locaties, leveranciers en 

bijbehorende contactpersonen in het werkgebied van het Zorgkantoor? Om 
binnen 6 weken een dergelijke implementatie te kunnen plannen en uitvoeren en 

om een goede kostprijsberekening te kunnen maken zijn deze gegevens 

onontbeerlijk. 

Wij kunnen een lijst leveren met de in 2017 
gecontracteerde instellingen. Deze wordt 
gepubliceerd met de derde Nota van 
Inlichtingen. Als de depothouder een 
overeenkomst krijgt, ontvangt deze ook een lijst 
met de contactpersonen bij de gecontracteerde 
instellingen 2018 en de leveranciers 2018. 

5 Beschrijvend document 8 1.3.3 De depothouder verzameld bij de nulmeting data. Daarover beschikt de 
depothuder dan. Om het systeem te kunnen laten werken moet Zorginfo gevuld 
worden zodat indiceerders mutaties kunnen verrichten of reparaties/aanpassing 
kunnen laten uitvoeren. Hoe komen de verzamelde data na nulmeting in 

Deze dienen te worden ingevoerd 
door de depothouder. 

6 Beschrijvend document 8 1.3.3. U geeft aan dat binnen 6 weken na de gunning het centraal depot operationeel 
dient te zijn. Het contract wordt vanaf 1 januari van kracht, terwijl de gunning op 

23 oktober wordt gecommuniceerd. Is het geoorloofd om vanaf deze datum de 

inventarisatie te starten? 

De gunning is gepland voor 24 oktober 2017. 
De overeenkomst gaat van kracht op 6 
november 2017 of zoveel later als de 
handtekeningen zijn gezet. Indien de gegunde 
partij eerder voorbereidingen wil treffen voor de 
implementatie, dan staat hem dit vrij. 

7 Beschrijvend document 8 1.3.3. Er wordt verwacht dat de geselecteerde depothouder een complete 
inventarisatie gaat houden t.a.v. voorraad op verschillende locaties en dit 
vervolgens gaat verplaatsen. De kosten die hier mee gemoeid zijn kunnen op 
nacalculatie basis worden doorbelast? 

Nee, deze kosten kunnen niet worden 
doorbelast. 

8 Beschrijvend document 8 1.3.3 Er wordt aangegeven dat binnen 6 weken een depot moet worden ingericht. 
Echter op basis van het ontbreken van de hoeveelheid middelen die op voorraad 
moeten worden genomen is het moeilijk inschatten welke ruimte benodigd is en 
wat dit voor eisen stelt aan de in te richten locatie! 

Het is niet duidelijk wat de vraag is. 

9 Beschrijvend document 9 1.3.3 Indien een cliënt recht heeft op een rolstoel wordt een machtigingsnummers 
vrijgegeven door het zorgkantoor. Uit de huidige praktijk blijkt dat vaak dat nadat 

een machting is afgegeven en de depothouder de stoel aan de leverancier heeft 

afgeleverd de machtiging alsnog wordt ingetrokken. Bijvoorbeeld omdat de juiste 
indicatie ontbreekt of de cliënt intussen is overleden. Dit ligt buiten de invloedsfeer 
van de depothouder. Kunt u bevestigen dat de depothouder betaald krijgt voor 

verrichte werkzaamheden indien de machtiging na het moment van aflevering door 

depothouder bij leverancier wordt ingetrokken? 

Zodra er een herverstrekking conform de 
producteisen is afgeleverd bij de leverancier, 

kan de declaratie worden ingediend door de 

depothouder. 
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10 Beschrijvend document 9 1.3.3. De depothouder wordt geacht altijd zicht te hebben op waar een rolstoel zich 

bevindt. De instelling is echter verantwoordelijk voor de mutatie in zorginfo. Mogen 
wij aannemen dat de verantwoording voor een vermist hulpmiddel daarom bij de 
instelling ligt? 

Nee. 

11 Beschrijvend document 10 1.3.4 U geeft in de tabel op pagina 10 aan dat er 1.274 cliënten een nieuwe rolstoel 
hebben gekregen. Kunt u een lijst aanleveren van de verstrekte nieuwe 

rolstoelen (merk/type/bouwjaar)? Om binnen 6 weken een dergelijke 
implementatie te kunnen plannen en uitvoeren en om een goede 
kostprijsberekening te kunnen maken zijn deze gegevens onontbeerlijk. 

Nee. 

12 Beschrijvend document 10 1.3.4 U geeft in de tabel op pagina 10 aan dat er per peildatum maart 2017 1.274 

cliënten een nieuwe rolstoel hebben gekregen. Op welke periode heeft dit aantal 
betrekking? Om binnen 6 weken een dergelijke implementatie te kunnen plannen 

en uitvoeren en om een goede kostprijsberekening te kunnen maken zijn deze 

gegevens onontbeerlijk. 

Dit zijn die cliënten die in maart 2017 (nog 

steeds) in zorg zijn en ooit een nieuwe rolstoel 
hebben ontvangen (zie pagina 11 van het 

Beschrijvend Document). 

13 Beschrijvend document 10 1.3.4 De kolom “Aantal cliënten in zorg met nieuwe rolstoelen” is onduidelijk. Is dit het 
totaal aantal cliënten met een hulpmiddel of zijn dit de leveringen die gedaan zijn 

in de benoemde jaren 2015/2016/2017 of moet dit nog anders gelezen worden? 

Dit zijn die cliënten die in maart 2017 (nog 
steeds) in zorg zijn en ooit een nieuwe rolstoel 

hebben ontvangen (zie pagina 11 van het 
Beschrijvend Document). 

14 Beschrijvend document 10 1.3.4 Kunt u naast het aantal geleverde nieuwe rolstoelen eveneens aangeven hoeveel 
aanvragen/indicaties u in de jaren 2015, 2016 en 2017 heeft toegekend aan 
clienten met zorg en verblijf? Kunt u daarbij een onderscheid maken in aantallen 
rolstoelen en duwondersteuning/aandrijving? 

Nee, dit is niet inzichtelijk. 

15 Beschrijvend document 15 2.5 U geeft aan dat inschrijvingsdocumenten indiend moeten worden via het in 
paragraaf 2.2 bedoelde e-mailadres. Aangezien de aanbesteding gepubliceerd is 
via Tenderned is het ook gebruikelijk om dit ook via Tenderned aan te moeten 
bieden. Weet u zeker dat dit via het betreffende e-mailadres moet gebeuren? 

Ja, u dient deze in te dienen via het 
genoemde emailadres. 

16 Beschrijvend document 21 3.2.1 Is het toegestaan om bewijzen aan te leveren vanuit een andere 
vergoedingsstroom dan de Wlz? Bijvoorbeeld dienstverlening voor 
zorgeverzekaars en/of Wmo gemeentes? 

Ja. 

17 Beschrijvend document 21 3.2.2 Ad 1: De gestelde referentie norm houdt in dat de depothouder 1 stoel per 
werkdag aflevert hetgeen erg laag is in verhouding tot de gestelde activiteiten. U 
geeft aan dat er een referentie opgegeven moet worden met een minimale 
omvang van 250 (her)verstrekkingen per jaar. Deze norm is erg laag waardoor 
het efficiënt en kwalitatief goed depotbeheer o.i. niet aangetoond kan worden. 
Bent u genegen om deze norm naar boven bij te stellen? 

Nee, wij blijven deze norm hanteren. 

18 Beschrijvend document 26 4.1.3. U geeft aan dat het beoordelingsteam bestaat uit leden welke de benodigde 
deskundigheid vertegenwoordigen. Kunt u specifieker zijn wélke 

deskundigheid u benodigd acht? 

De benodigde deskundigheid om de 
inschrijvingen te beoordelen. U kunt 
bijvoorbeeld denken aan inhoudelijke, 
juridische, beleidmatige of financiële 
deskundigheid. 

19 Beschrijvend document 26 4.2 U geeft enkel de tarieven aan voor het herverstrekken van een (elektrische) 
rolstoel en een aandrijving/duwondersteuning. Uit ervaring blijkt dat het 
herverstrekken van kuipen ook zeer zinvol is gezien de kostenbespraing voor het 
zorgkantoor. Wilt u ook kuipen gaan herverstrekken? 

Ja. Het tarief van herverstrekking 
aandrijving/duwondersteuning is ook van 
toepassing op het herverstrekken van een 
losse kuip zonder onderstel. 

20 Beschrijvend document 26 4.2 U vraagt om aan te geven hoe de aangeboden tarieven zijn opgebouwd. Hier is geen 
gelegenheid voor in het formulier. Hoe en waar wilt u dat dit vermeld wordt? 

Er zal met de derde Nota van Inlichtingen 
een aangepast formulier worden 

gepubliceerd, waarbij deze mogelijkheid er 

wel is. 
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21 Beschrijvend document 26 4.2 U geeft aan: "Inschrijvers dienen hun tarieven voor deze sub-Gunningscriteria 
in te vullen in het Formulier Prijsmodel (Formulier D) en daarbij aan te geven 

hoe deze tarieven zijn opgebouwd". Hierbij is niet duidelijk welke onderdelen 
van de uitwerking van het tarief u vraagt en hoe wij dus moeten 
onderbouwen. Tevens suggereert dit dat er meer of minder activiteiten 
uitgevoerd kunnen worden en dus het service en besparingsniveau hoger kan 
komen te liggen dan gesteld in deze aanbesteding. Echter zal de kostprijs 
opgedreven worden als er meer activiteiten uitgevoerd worden en is dus 

nadelig voor de inschrijver. U vraagt om aan te geven hoe de aangeboden 
tarieven zijn opgebouwd. Uit welke onderdelen moet die onderbouwing 
bestaan? 

De inschrijver dient aan te geven hoe deze 
tarieven zijn opgebouwd, zodat het zorgkantoor 

daarop mede kan bepalen of er reele tarieven 

worden gehanteerd door de inschrijvende partij. 

De opdracht dient uitgevoerd te worden voor de 
geoffreerde prijs. 

22 Beschrijvend document 26 4.2 U geeft aan: "Inschrijvers dienen hun tarieven voor deze sub-Gunningscriteria 

in te vullen in het Formulier Prijsmodel (Formulier D) en daarbij aan te geven 
hoe deze tarieven zijn opgebouwd". Hierbij is niet duidelijk welke onderdelen 
van de uitwerking van het tarief u vraagt en hoe wij dus moeten 

onderbouwen. Tevens suggereert dit dat er meer of minder activiteiten 
uitgevoerd kunnen worden en dus het service en besparingsniveau hoger kan 
komen te liggen dan gesteld in deze aanbesteding. Echter zal de kostprijs 

opgedreven worden als er meer activiteiten uitgevoerd worden en is dus 
nadelig voor de inschrijver. U vraagt om aan te geven hoe de aangeboden 
tarieven zijn opgebouwd. Hoe beoordeelt u verschillen in aangeboden 

activiteiten tussen de verschillende aanbieders, hoe weegt dit mee in de 
beoordeling? 

De inschrijver dient aan te geven hoe deze 

tarieven zijn opgebouwd, zodat het zorgkantoor 

daarop mede kan bepalen of er reële tarieven 
worden gehanteerd door de inschrijvende partij. 

De opdracht dient uitgevoerd te worden voor de 

geoffreerde prijs. Er is sprake van een all inn 

tarief. Verschillen in dienstverlening worden niet 

beoordeeld in dit onderdeel. 

23 Beschrijvend document 27 4.2. U stelt hier een maximum tarief. Dit tarief is beduidend lager dan de huidige 
tarieven die voor andere zorgkantoren (met grotere aantallen) worden 

gehanteerd. Kunt u aantonen waarop u dit tarief baseert? En overweegt u een 

tariefverhoging om een goede kwaliteit te waarborgen? 

De maximumtarieven worden als volgt aangepast: 
(Elektrische) Rolstoel € 247,50 wordt € 270,00 en 
Aandrijving/duwondersteuning € 150,00 wordt € 

160,00. Er zal een nieuwe versie worden 
gepubliceerd van Formulier D Prijsmodel met de 
derde Nota van Inlichtingen. 

24 Bijlage 1 - Protocol 4 1 U stelt dat de zorgaanbieder juridisch eigenaar is van de rolstoel indien deze 
bij de zorgaanbieder in gebruik is. Kunt u ook aangeven wie juridisch 
eigenaar is van de rolstoel indien deze niet bij de zorgaanbieder is? 

Het zorgkantoor. 

25 Bijlage 1 - Protocol 4 1 De zorgaanbieders worden juridisch eigenaar van de verstrekte rolstoelen. 

Dit moedigt het behoud in eigen instellingsdepot aan wat tegenstrijdig is in 
het belang van de depothouder om een herverstrekkingspercentage van 85 

% te kunnen behalen. Hoe ziet u dit? 

De zorgaanbieders zijn gehouden aan het Protocol. 

Hierin staat een maximale omvang van het 
instellingsdepot. Ook heeft de depothouder inzicht 

in de rolstoelen die zijn opgenomen in het het 

instellingsdepot en de depothouder kan deze 

inzetten. 
26 Bijlage 1 - Protocol 5 3.2 Deze paragraaf begint met: "Eerst wordt in het instellingsdepot gekeken of 

[...]". Is dit de verantwoordelijkheid van de depothouder? 

Nee. Wel heeft de depothouder inzicht in wat er in 

de verschillende instellingsdepots aanwezig is, en 
kan de depothouder een middel uit een 

instellingsdepot halen ten behoeve van een 

herverstrekking.  
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27 Bijlage 1 - Protocol 6 3.2 U schrijft aan het einde van de eerste alinea: "Het is de taak van de depothouder 
om hierop toe te zien." In 7.3 van de Overeenkomst (pagina 6) staat verder dat 

depothouder te allen tijde binnen 3 werkdagen actuele informatie moet verschaffen 

over 'de voorraad aan Rolstoelen bij de Zorgaanbieders uitgesplitst naar type, 

hoeveelheid en Zorgaanbieder' en over 'de verstrekte Rolstoelen uitgesplitst naar 
type en de Verzekerde aan wie de Rolstoelen zijn verstrekt.' 

a. Welke middelen mag de depothouder hiertoe inzetten? Telefonisch 

contact? Steekproefsgewijze bezoeken? 

b. Een richtlijn klinkt erg vrijblijvend. Zijn er sancties voor instellingen die zich niet 

aan deze richtlijn houden? Als dat niet het geval is, dan vermindert de invloed 

van de depothouder op het te behalen herverstrekkingspercentage namelijk 

aanzienlijk (ervan uitgaande dat deze verstrekkingen hierin meetellen). 

c. Heeft de indiceerder/zorgaanbieder de verplichting om het instellingsdepot en 

mutaties hierin te registreren? Zo ja: op welke wijze dient dit te gebeuren en hoe is 
geborgd dat depothouder hier actuele informatie over ontvangt? En wat is de 
sanctie als ze dit niet doen? 

d. Heeft de leverancier de verplichting om alle nieuwe leveringen te registreren? 
Zo ja: op welke wijze dient dit te gebeuren en hoe is geborgd dat depothouder 
hier actuele informatie over ontvangt? En wat is de sanctie als ze dit niet doen? 

a. Dit is aan de depothouder. De in te zetten 
middelen dienen redelijk en proportioneel te zijn en 

waar mogelijk afgestemd te worden met de 

zorgaanbieder. 

b. Er is sprake van een richtlijn, omdat het 
pragmatisch kan zijn om een iets groter of 
kleiner instellingsdepot aan te houden.De 

depothouder kan rolstoelen uit instellingsdepots 

ook inzetten ten behoeve het herverstrekken. 

c. Ja, dat heeft de indiceerder/zorginstelling. Via 

het ZorgInfo Verstrekkingportaal. Zie bijlage 3 

van het protocol. In het protocol staan geen 
sancties 

d. De depothouder moet de leverancier voorzien 
van een nummer voor de rolstoel. De 

depothouder is verantwoordelijk voor de invoering 

in het ZorgInfo Verstrekkingenportaal. 

28 Bijlage 1 - Protocol 6 3.2 Rolstoelen dienen t.a.t. compleet retour te gaan naar het centraal depot. Wat wordt 
er van de depothouder verwacht als er geconstateerd wordt dat de rolstoel niet 

compleet is? Is de depothouder gemachtigd om een niet complete stoel te 
weigeren, dan wel kosten in rekening te brengen aan derden voor het compleet 
maken van de stoel? 

Wij verwachten dat u in overleg treedt met de 

zorgaanbieder. Mocht een en ander leiden tot 
onoverkomelijkheden, dan verwachten wij u dat u 

dit meldt bij Zorgkantoor Friesland. 

29 Bijlage 1 - Protocol 6 3.2 Rolstoelen dienen compleet retour te gaan naar het centraal depot. Hoe ziet u dit 

als de rolstoel voorzien is van op maat gemaakte voorzieningen als een orthese, 
beenopvang etc.? 

Indien nodig en mogelijk kan de voorziening 

worden overgezet op de volgende rolstoel voor 
de verzekerde. Indien dit niet van toepassing is, 
kan de voorziening worden opgenomen in depot 

of indien herinzet niet mogelijk is, ter afkeur 
worden aangeboden. 

30 Bijlage 1 - Protocol 8 4.2 Indien het hulpmiddel van de proefplaatsing geschikt blijkt te zijn, moet de 
indiceerder dan eerst het depot raadplegen voor een aanwezige geschikte 
voorziening? 

Ja. 

31 Bijlage 1 - Protocol 8 4.3 U stelt in deze paragraaf eisen waaraan de pakbon voor de leverancier aan 
moet voldoen. Welke eisen stelt u op dit gebied aan de depothouder? 

Zie art. 17 van de overeenkomst. 

32 Bijlage 1 - Protocol 9 4.3 De beschreven werkwijze met pakbonnen heeft enkele nadelen in zich verenigd 

welke wordt versterkt door de grote mate van flexibel werken bij de indiceerders 
bij instellingen. De mate van het verstrekken van gegevens als naam en BSN van 

gebruiker op papier maakt dat de kans op “data lekken” zoals nu volle aandacht 

krijgt binnen de Algemene verordening Gegevens bescherming als groot risico 
kan worden bestempeld. Heeft De Friesland plannen om hier een digitale variant 
op te gaan implementeren? Zo nee, is zij dan bereid de mogelijke boetes die 

hieruit kunnen volgen voor haar rekening te nemen? 

U verwijst naar de pakbon voor de leverancier. 

Voor de depothouder is artikel 17.2 van de 
overeenkomst relevant. Voor de goede orde, 

Zorgkantoor Friesland neemt niet de 

verantwoordelijkheid over bij een eventueel 
datalek. 
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33 Bijlage 1 - Protocol 10 6.1 U geeft aan dat de depothouder onderdelen voor vervanging en reparatie 
dient te leveren aan de rolstoelleveranciers, indien deze beschikbaar zijn. 

a. Wij zien geen tarief benoemd dat de depothouder ontvangt voor de levering 
van onderdelen. Kunt u dit s.v.p. toelichten? 

b. Welke (maximale) levertijd geldt er voor onderdelen die rolstoelleveranciers 

nodig hebben bij vervanging en reparatie? 

a. Dit kan niet worden gedeclareerd. 

b. 3 werkdagen. 

34 Bijlage 1 - Protocol 10 6.1 Er wordt gesteld dat voor vervanging van onderdelen de leverancier eerst de 
depothouder raadpleegt t.a.v. beschikbaarheid van onderdelen. Onder welk 
tarief vallen deze werkzaamheden voor de depothouder? En welk tarief mag 
de leverancier hiervoor declareren bij Zorgkantoor Friesland? 

Er is geen tarief voor vervanging van onderdelen. 
Het tarief voor de leverancier is geen onderdeel van 

deze procedure. 

35 Bijlage 1 - Protocol 10 6.1 In art. 6.1. stelt het volgende: "Er is sprake van vervanging als bij een in gebruik 
zijnde rolstoel onderdelen versleten zijn en vervangen moeten worden 
(bijvoorbeeld zitting, rug, beensteunen). Het gaat hier dus niet om een wijziging in 
de functionele indicatie. Eerst zal bij het Centraal depot moeten worden nagegaan 
of er vervanging beschikbaar is." Bedoelt u met vervanging de vervanging van 
onderdelen of de complete rolstoel? 

Bedoeld wordt de vervanging van onderdelen. 

36 Bijlage 1 - Protocol 10 6.1 Indien er sprake is van vervanging van losse onderdelen vanuit het depot: welk 
tarief kan hiervoor in rekening worden gebracht? 

Hiervoor kan geen tarief in rekening worden 
gebracht. 

37 Bijlage 1 - Protocol 10 6.1 Indien er sprake is van vervanging van losse onderdelen vanuit het depot:dit proces 
loopt buiten Zorginfo om, hoe moet dit worden geregistreerd door de depothouder? 

Pagina 21 van het protocol: 
zorgaanbieder/indiceerder 

38 Bijlage 1 - Protocol 11 6.2 U stelt dat reparaties ook uitgevoerd mogen worden door zorgaanbieders met 
een eigen adaptatietechnicus. Kunt u een lijst met zorgaanbieders aanleveren 
die hierover beschikken? 

Nee, dit hebben wij niet inzichtelijk. 

39 Bijlage 1 - Protocol 14 7.4 Bij 3: Ons inziens ontbreekt er hier een regel dat de leverancier de pakbon van 
de depothouder tekent zodat depothouder facturatiemogelijkheden krijgt. Kunt u 
deze nog toegevoegen? 

Zie art. 17 van de overeenkomst. 

40 Bijlage 1 - Protocol 15 7.6 Onder 'Overname van rolstoel van de Wmo (gemeente)' bij 8: Bedoelt u bij 

'voorziet de depothouder' dat de depothouder het nummer toekent en toestuurt 
naar de indiceerder en dat de indiceerder het hulpmiddel fysiek voorziet van de 
sticker? 

Hiermee wordt bedoeld dat de depothouder het 
nummer toekent en de zorgaanbieder voorziet 
van materiaal om dit te bevestigen. Het nummer 
dient gedurende de levensduur van het 
basisframe leesbaar te blijven. 

41 Bijlage 1 - Protocol 20 Bijlage 3 Bij vijfde aandachtsstreepje: Ons inziens ontbreekt hier dat de indiceerder ook 

advies kan vragen aan de depothouder zoals u stelt op pagina 22 van dit 

protocol onder het hoofdstuk 'Depothouder'. Kunt u dit toevoegen? 

Nee. Bedoeld wordt hier advies als beschreven bij 

PA, TOA en TPA (pagina 9 protocol). Het is wel zo 

dat een indiceerder kan overleggen met de 
depothouder over de mogelijkheden van de 

rolstoelen in depot bij bepaalde functionele 

beperkingen. 

42 Bijlage 1 - Protocol 22 Bijlage 3 Er wordt gesteld dat een hulpmiddel middels een technisch rapport afgekeurd 
kan worden aangeboden aan het Zorgkantoor. In het document valt helaas niet 
terug te vinden wat de responstijd van het zorgkantoor in deze zal zijn. Welke 
termijn wordt hier voor gehanteerd? 

In het protocol staat hiervoor geen termijn. 

43 Bijlage 1 - Protocol 22 Bijlage 3 Er wordt gesproken van afkeur d.m.v. een technisch rapport. Heeft Zorgkantoor 

De Friesland hiervoor richtlijnen opgesteld? 

Nee. 
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44 Bijlage 1 - Protocol 22 Bijlage 3 Onder 'Optimaal gebruik van depotvoorraad': U stelt dat er sprake is van een 
afkeurbeleid. Het is voor de depothouder belangrijk om dit beleid te kennen. Kunt u 

dit beleid aanleveren? 

Er is geen specifiek afkeurbeleid. De 
depothouder dient er bij herverstrekking zorg voor 

te dragen dat rolstoelen voldoen aan de eisen die 
op grond van de overeenkomst worden gesteld. 
Indien dit voor een rolstoel niet meer mogelijk is, 
dan dient deze ter afkeur te worden aangeboden. 

45 Bijlage 1 - Protocol 22 Bijlage 3 Onder 'Optimaal gebruik van depotvoorraad': U stelt dat er sprake is van een 
afkeurbeleid. In hoeverre wordt het afkeurbeleid getoetst aan de huidige wet- en 
regelgeving? 

Wij gaan er vanuit dat de depothouder een rolstoel 
(o.a.) ter afkeur aanbiedt indien deze niet voldoet 
aan de wet- en regelgeving. Dit kan de 

Depothouder aangeven in het technisch rapport. 
Indien het mogelijk is dat de rolstoel middels een 
aanpassing niet afgekeurd hoeft te worden, dan 

kan de aanpassing door een gecontracteerde 
leverancier worden verzorgd (in geval van 
herverstrekking ten behoeve van een verzekerde). 

46 Bijlage 1 - Protocol 23 Bijlage 3 Wat is het verschil volgens het zorgkantoor tussen reconditioneren en noodzakelijke 
herstelwerkzaamheden? 

Herstelwerkzaamheden betreffen reparaties van 
niet werkende (essentiele) onderdelen. 
Reconditioneren is het terugbrengen in goede 
staat, zonder dat daar een reparatie voor nodig is/ 
herstelwerkzaamheden voor nodig zijn. 

47 Bijlage 1 - Protocol 23 Bijlage 3 U stelt hier dat de rolstoel na de melding in zorginfo binnen 5 werkdagen opgehaald 
moet worden door depothouder. Op pagina 16 geeft u aan dat dit binnen 3 
werkdagen is. Welke termijn is de juiste? 

In bijlage 4 moet bij "ophalen rolstoel 
door depothouder" 3 werkdagen staan. 

48 Bijlage 1 - Protocol 23 Bijlage 3 "De depothouder zorgt voor een passende reiniging en reconditionering". Kunt u 
concreter aangeven wat Zorgkantoor Friesland als 'passend' ziet? 

Het is passend indien het verantwoord is om de 
Rolstoel in de gereindigde en gereconditioneerde 
staat herteverstrekken. Zie ook artikel 15.1 sub d 

van de overeenkomst. 

49 Bijlage 1 - Protocol 23 Bijlage 3 De term “visueel als nieuw” is een verwoording welke al lang niet meer gehanteerd 

wordt in de branche. Mogen wij concluderen dat gebruikersschade zoals krassen ed. 
hiermee niet acceptabel zijn en dus tot afkeur leiden? 

Nee, die conclusie is niet juist. 

50 Bijlage 1 - Protocol 23 Bijlage 3 Onder 'In Depot nemen Rolstoel', laatste 2 punten: 

a. Vallen noodzakelijke reparatie en reconditioneren onder het herverstrekkingstarief 
of kunnen deze afzonderlijk gedeclareerd worden? 

b. Indien het antwoord op vraag a is dat het onder het herverstrekkingstarief valt, 

dan hebben we de volgende vraag: De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het 

onderhoud van de rolstoelen wanneer ze in gebruik zijn. Feitelijk zou dit moeten 

betekenen dat elk in te nemen hulpmiddel in goede staat is op het moment van 

inname en dat reparatie of reconditioneren nooit noodzakelijk is en als dit toch 
noodzakelijk is, dat het de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder is om dit 
vooraf aan de inname te repareren/op te lossen. Wat is de procedure als er bij 

inname toch sprake is van achterstallig onderhoud, verwijtbare gebreken of schade? 

Kan depothouder dit dan declareren bij het Zorgkantoor die het vervolgens bij de 

Zorgaanbieder in rekening brengt? 

a. Dit valt onder het herverstrekkingstarief. 

b. Als een rolstoel niet herinzetbaar, dan kan 

deze ter afkeuring worden aangeboden. 
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51 Bijlage 1 - Protocol 24 Bijlage 3 Onder 'Standaardpakket (Kernassortiment): U stelt dat jaarlijks het 
standaardpakket door het zorgkantoor met de betrokken indiceerders en 
eventueel depothouder wordt geevalueerd. Ons inziens is de depothouder een 
essentieel onderdeel voor deze evaluatie. Ons voorstel is om 'eventueel' hierin 
laten vervallen. Kunt u hiermee instemmen? 

Wij kunnen hiermee instemmen. 

52 Bijlage 2 - 
Kernassortiment 

30  U geeft in bijlage 2 een kernassortiment aan. Hoe dient de nieuwe depothouder 

om te gaan met het retourkomen van rolstoelen, die in de oude situatie zijn 

uitgezet, maar die niet behoren tot het standaardassortiment? 

Een rolstoel die niet behoort tot het 

kernassortiment, moet worden herverstrekt, als 

deze passend is, gelet op de indicatie. Als de 

depothouder van mening is dat de rolstoel niet 
meer herinzetbaar is, wordt deze ter afkeur 

voorgelegd aan het zorgkantoor. 

53 Bijlage 2 - 
Kernassortiment 

30  Ons is niet duidelijk waarom de ibis pro in 2 catergorieen wordt voorzien, zowel in 
de catergorie zelfrijder als ook de categorie kantelfunctie. Ook omdat u in het 
Protocol Rolstoelverstrekkingen Wlz paragraaf 2.5 wel een onderscheid maakt in 
de zelfrijder en kantelfunctie. Daar de ibis pro een kantelfunctie heeft, is deze dan 
niet overgekwalificeerd voor de categorie zelfrijder? 

Als de er een zelfrijder nodig is met kantelfunctie 

dan is deze niet overgekwalificeerd. Het gaat om 
de indicatie en producteisen. 

54 Bijlage 3 - 
Overeenkomst 

5 Artikel 3.3 Het betreft hier een mogelijkheid tot eenzijdige opzegging. Is het mogelijk dat dit 
een tweezijdige opzegging wordt? 

Nee. 

55 Bijlage 3 - 
Overeenkomst 

7 Artikel 10.1 c De depothouder wordt geacht de configuratie van de rolstoel vast te leggen, het 
is dan belangrijk om te weten wat er moet worden vastgelegd. Wat verstaat u 

precies onder configuratie van de rolstoel? 

De diverse onderdelen waaruit de 
rolstoel is opgebouwd/samengesteld. 

56 Bijlage 3 - 
Overeenkomst 

7 Artikel 10.1 c De depothouder wordt geacht de configuratie van de rolstoel vast te leggen, het 
is dan belangrijk om te weten wat er moet worden vastgelegd. Welke gegevens 
moet de depothouder als het configuratie van de rolstoel vastleggen? 

Het basis frame en de lossen onderdelen. 

57 Bijlage 3 - 
Overeenkomst 

7 Artikel 10.1 c De configuratie van de rolstoel kan na aflevering (en dus ook nulmeting) 
veranderen buiten de depothouder om via de indiceerder/Zorginfo. Is het dan wel 
nodig dat de depothouder de configuratie vastlegd? De depothouder wordt 
geacht de configuratie van de rolstoel vast te leggen, het is dan belangrijk om te 
weten wat er moet worden vastgelegd. 

Ja. 

58 Bijlage 3 - 
Overeenkomst 

7 Artikel 10.1 c a. Wij gaan ervan uit dat de verantwoordelijkheid voor een juiste nummering van 
de nieuwe hulpmiddelen voor de depothouder ophoudt bij het verstrekken van 

een (eerst voorlopig en vervolgens defintief) uniek nummer aan de leverancier. 

En dat het 'fysiek' nummeren de verantwoordeijkheid van de leverancier is bij 
nieuwe leveringen. Klopt deze veronderstelling? 
b. Op welke plek en hoe wordt het Instellingdepot in ZorgInfo geregistreerd? 

a. Nee, tot de verantwoordelijkheid van de 
depothouder behoort ook het verstrekken van de 

juiste middelen (of voorschrijven van de methode) 

om de nummering aan te brengen. 
b. Instellingsdepot is een status bij het 
rolstoelpoolnummer in het 
Rolstoelbeheerbestand. 

59 Bijlage 3 - 

Overeenkomst 
8 Artikel 10.1 e Deze omschrijving is alleen realiseerbaar door te graveren. Dit lijkt niet wenselijk 

en is een dure oplossing. Is het vervangen van beschadigde/vervaagde stickers 
geen oplossing in deze? 

De eis zoals verwoord onder art. 10.1 sub 

e is duidelijk en wordt niet aangepast. 

60 Bijlage 3 - 
Overeenkomst 

8 Artikel 10.1 g Waarom dient het depot fysiek gescheiden te zijn van andere opdrachten? Dit 
heeft namelijk gevolgen voor het kunnen voeren van een efficient depotbeheer. 

Dus als er voor u geen duidelijke meerwaarde is, dan willen we u vragen deze eis 

te laten vallen. 

Op deze wijze worden de rolstoelen voor de 
verschillende opdrachten niet met elkaar 

vermengd. 

61 Bijlage 3 - 

Overeenkomst 

8 Artikel 12 U stelt dat er een boete gehanteerd wordt indien de implementatie later afgerond 
wordt dan gesteld in het implementatieplan. Een correcte implementatie is ook 

sterk afhankelijk van derden waar de depothouder geen invloed op heeft. Wordt 

de boete ook gehanteerd als er sprake is van overmacht van de depothouder? 

De boetebepaling in de overeenkomst is leidend. 
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62 Bijlage 3 - Overeenkomst 8 - 9 Artikel 12.3 U spreekt over een boete "voor iedere week of gedeelte van een week dat de 
implementatie later is afgerond conform artikel 10.1". Een vertraging kan echter te 
wijten zijn aan factoren die de depothouder niet kan beïnvloeden, zoals 
onvoldoende inzicht in instellingsvoorraden. Hoe gaat u hiermee om? 

In beginsel hebben deze factoren geen invloed op 
de boete. 

63 Bijlage 3 - Overeenkomst 8 - 9 Artikel 12.3 Er zijn vele factoren waar een depothouder geen invloed op heeft bij de 
inventarisatie. Het feit dat er geen duidelijkheid is t.a.v. aantallen maakt 
plannen lastig. In hoeverre hebben deze invloeden invloed op het niet 
uitdelen van een boete? 

In beginsel hebben deze factoren geen invloed op 
niet uitdelen van een boete. 

64 Bijlage 3 - Overeenkomst 9 Artikel 13.1 Moet al het assemblage personeel beschikken over de kwalificatie 
adaptatie technicus? 

Of over aantoonbaar vergelijkbare kwalificaties. 
Zie art. 13.1 onder e. van de overeenkomst. 

65 Bijlage 3 - Overeenkomst 10 Artikel 14 Er is nu niets bekend over het uitstaande bestand (volume, kwaliteit en voldoen 
aan gestelde eisen vanuit het veiligheidsprotocol). Uit de nulmeting en praktijk kan 
blijken dat de kwaliteit dermate slecht is of dat er een erg groot deel 
onomkeerbaar individueel aangepaste stoelen zijn in zodanige aantallen dat de 
genoemde norm qua herverstrekkingspercentage niet gehaald kan worden Indien 
na nulmeting of gedurende de looptijd van de overeenkomst blijkt dat het in artikel 
14 genoemde herverstrekkingspercentage reëel niet haalbaar is (buiten de 
invloedsfeer van de depothouder doordat bijvoorbeeld het uitstaande bestand voor 
een groot deel niet voldoet aan de eisen vanuit het veiligheidsprotocol), hoe gaat 
het zorgkantoor hier mee om ten aanzien van de boetebepaling? 

Hiermee is rekening gehouden in het gestelde 

herverstrekkingspercentage voor de eerste twee 

jaren, deze is lager dan in het derde jaar. Ook bij 
de hoogte van de berekening van de boete is 

hier rekening mee gehouden. Zie art. 14.3 van de 

overeenkomst. 

66 Bijlage 3 - Overeenkomst 10 Artikel 14.1 Het verdienmodel voor de depothouder is in de onderhavige opdracht 'zoveel 

mogelijk herverstrekken'. Het is hem er dan ook alles aan gelegen het 
herverstrekkingspercentage zo hoog mogelijk te krijgen. Wij begrijpen daarom niet 

waarom er een boetebepaling noodzakelijk is. Helemaal omdat depothouder voor 
het wel of niet krijgen van de boete ook nog eens afhankelijk is van allerlei 

factoren die buiten zijn macht liggen, zoals het type hulpmiddel dat terugkomt (is 

het wel/niet een courant model of is het wel/niet modulair goed aanpasbaar?), de 

staat/leeftijd waarin hulpmiddelen terugkomen of de vraag naar hulpmiddelen. 
Bovendien is de staat van uw hulpmiddelenpark op dit moment niet inzichtelijk, 

wat het risico nog eens vergroot. Wij willen u dan ook verzoeken deze 

boeteregeling te laten vallen. 

De boeteregeling wordt niet aangepast. 

67 Bijlage 3 - Overeenkomst 10 Artikel 14.1 t/m 14.6 U spreekt over een sanctie als het minimaal voorgeschreven 

herverstrekkingspercentage niet wordt gehaald. Het niet halen hiervan zou 

veroorzaakt kunnen worden door externe factoren, zoals bijvoorbeeld gewijzigde 

wet- en regelgeving. Hoe gaat u hiermee om? 

In beginsel hebben deze factoren geen invloed op 

de boete. Wel wijzen wij u op art. 8.1 van de 
overeenkomst. 
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68 Bijlage 3 - Overeenkomst 10 Artikel 14.2 U schrijft: "Het herverstrekkingspercentage wordt bepaald door het aantal 
Rolstoelen dat in een kalenderjaar aan Verzekerden in de Zorgkantoorregio 

Friesland is verstrekt te relateren aan het totaal aantal Rolstoelen dat in hetzelfde 

kalenderjaar aan Verzekerden in de Zorgkantoorregio Friesland is verstrekt." 

a. Wij nemen aan dat u hier bedoelt: "Het herverstrekkingspercentage wordt 
bepaald door het aantal GEBRUIKTE Rolstoelen dat in een kalenderjaar aan 
Verzekerden in de Zorgkantoorregio Friesland is verstrekt te relateren aan het 

totaal aantal Rolstoelen dat in hetzelfde kalenderjaar aan Verzekerden in de 

Zorgkantoorregio Friesland is verstrekt." Klopt deze aanname? 

b. Verstrekkingen uit het instellingsdepot vallen ook onder de verantwoordelijkheid 

van de depothouder. Vallen ze daarmee ook onder het herverstrekkingspercentage? 

c. Hoe kunnen we het herverstrekkingspercentage verifiëren? Het lijkt erop dat we 

dit zelf niet kunnen, maar wel hierover beboet kunnen worden. Kunt u ons hier 
meer duidelijkheid over geven of op een andere manier dit risico voor de 
depothouder verkleinen? 

a. De eerste keer dat het woord " verstrekt " wordt 
gebruikt in dit artikel had het woord " herverstrekt" 

moeten zijn. De tekst wordt als volgt aangepast: 

Het herverstrekkingspercentage wordt bepaald 

door het aantal Rolstoelen dat in een kalenderjaar 
aan Verzekerden in de Zorgkantoorregio Friesland 

is herverstrekt te relateren aan het totaal aantal 

Rolstoelen dat in hetzelfde kalenderjaar aan 

Verzekerden in de 

Zorgkantoorregio Friesland is verstrekt. 

b. Ja. 

c.Deze informatie halen wij uit het Zorginfo 
Verstrekkingportaal. Indien de depothouder het 

herverstrekkingspercentage niet kan verifiëren, dan 
zijn wij bereid dit inzichtelijk te maken. 

69 Bijlage 3 - Overeenkomst 10 Artikel 14.2 "aantal Rolstoelen dat in een kalenderjaar aan Verzekerden in de 

Zorgkantoorregio Friesland is verstrekt te relateren aan het totaal aantal 
Rolstoelen dat in hetzelfde kalenderjaar aan Verzekerden in de Zorgkantoorregio 

Friesland is verstrekt" In deze zin lijkt wat te ontbreken om het 

herverstrekkingspercentage te bepalen. Bedoelt u in het eerste deel het "aantal 

rolstoelen wat uit Centraal depot is verstrekt in de Zorgkantoor regio Friesland? 

De eerste keer dat het woord " verstrekt " wordt 
gebruikt in dit artikel had het woord " herverstrekt" 
moeten zijn. De tekst wordt als volgt aangepast: 
Het herverstrekkingspercentage wordt bepaald 
door het aantal Rolstoelen dat in een kalenderjaar 
aan Verzekerden in de Zorgkantoorregio Friesland 
is herverstrekt te relateren aan het totaal aantal 
Rolstoelen dat in hetzelfde kalenderjaar aan 
Verzekerden in de Zorgkantoorregio Friesland is 
verstrekt. 

70 Bijlage 3 - Overeenkomst 10 Artikel 14.2 Dit artikel stelt: "Het herverstrekkingspercentage wordt bepaald door het aantal 

Rolstoelen dat in een kalenderjaar aan Verzekerden in de Zorgkantoorregio 
Friesland is verstrekt te relateren aan het totaal aantal Rolstoelen dat in hetzelfde 

kalenderjaar aan Verzekerden in de Zorgkantoorregio Friesland is verstrekt." Klopt 

de definitie in Artikel 14 lid 2? Hij lijkt ons niet volledig. 

De eerste keer dat het woord " verstrekt " wordt 
gebruikt in dit artikel had het woord " herverstrekt" 
moeten zijn. De tekst wordt als volgt aangepast: 
Het herverstrekkingspercentage wordt bepaald 
door het aantal Rolstoelen dat in een kalenderjaar 
aan Verzekerden in de Zorgkantoorregio Friesland 
is herverstrekt te relateren aan het totaal aantal 
Rolstoelen dat in hetzelfde kalenderjaar aan 
Verzekerden in de Zorgkantoorregio Friesland is 
verstrekt. 

71 Bijlage 3 - overeenkomst 11 Artikel 15.1 f a. Kunt u aangeven hoe depothouder aan deze informatie komt? Wie heeft de 

verplichting om deze informatie aan de depothouder aan te leveren? 

b. Hoe en wanneer wordt deze informatie aangeleverd? 

c. Is er een verplichting bij de zorgaanbieder/instelling om verandering van locatie 
van een hulpmiddel te melden, zodat depothouder aan deze verplichting kan 
voldoen? 

a. Het is de zorgaanbieder/indiceerder die 

verantwoordelijk is voor het doorgeven van de 

mutaties t.b.v. een up-to-date rolstoelbestand in het 
Zorginfo Verstrekkingportaal, zie pagina 21. 
b. Via het Zorginfo Verstrekkingenportaal. 
c. Ja, zie pagina 21. 
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72 Bijlage 3 - Overeenkomst 10 Artikel 14.2 Dit artikel stelt: "Het herverstrekkingspercentage wordt bepaald door het 
aantal Rolstoelen dat in een kalenderjaar aan Verzekerden in de 

Zorgkantoorregio Friesland is verstrekt te relateren aan het totaal aantal 
Rolstoelen dat in hetzelfde kalenderjaar aan Verzekerden in de 
Zorgkantoorregio Friesland is verstrekt." Geldt bij deze definitie als 
herverstekking hetgeen vanuit instellingsdepot en vanuit centraal depot 
wordt ingezet? 

Herverstrekkingen uit instellingsdepots tellen ook 
mee. 

73 Bijlage 3 - Overeenkomst 10 Artikel 14.3 In vervolg op voorgaande vraag: Hoe vindt de berekening van de boete 
precies plaats, kunt u een voorbeeld geven? 

Voor het kalenderjaar 2018 zal geen boete worden 
opgelegd, het aantal te weinig geleverde rolstoelen 

wordt namelijk vermenigvuldigd met € 0,-. Vanaf 2019 
worden wel boetes opgelegd, hier volgt een voorbeeld 
voor het jaar 2019. Stel dat er in Friesland in totaal 

1.000 rolstoelen worden verstrekt en dat 600 hiervan 
door de depothouder zijn herverstrekt. In 2019 is het 
herverstrekkingspercentage vastgesteld op minimaal 

75%. Dit betekent dat minimaal 750 (75% van 1.000) 
rolstoelen herverstrekt hadden moeten worden. Er zijn 
dus 150 (750 minus 600) rolstoelen te weinig 

herverstrekt. In 2019 is de boete per te weinig 
herverstrekte rolstoel € 250,-. De totale boete in 2019 
is dus € 37.500,- (150 maal € 250,-). 

74 Bijlage 3 - Overeenkomst 13 Artikel 19.3 U geeft aan dat er een betalingstermijn van 30 dagen gehanteerd wordt 
vanuit het zorgkantoor. Indien een afgekeurde factuur opnieuw wordt 

ingediend, gaat dan de betalingstermijn opnieuw lopen of wordt er 
uitgegaan van de eerste datum van indiening? 

Deze gaat dan opnieuw lopen. 

75 Bijlage 3 - Overeenkomst 15 Artikel 24.3 In dit artikel geeft u aan wat niet onder overmacht wordt verstaan. 
Kunt u ook aangeven wat wel onder overmacht wordt verstaan? 

Overmacht is een algemeen juridisch begrip. In artikel 
6:75 BW staat het als volgt; Een tekortkoming kan de 
schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is 
te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, 
rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvattingen voor zijn rekening komt.Partijen bij een 
overeenkomst kunnen contractueel de 
omstandigheden die overmacht opleveren beperken 
of uitbreiden. 

76 Formulier D - Prijsmodel N.v.t. Formulier D 

Prijsmodel 

U vraagt naar tarieven inclusief BTW. Een wijziging in de wettelijke BTW-

tarieven gedurende de looptijd van de overeenkomst kan aanzienlijke 

consequenties hebben voor de leverancier. Hoe gaat u hiermee om? 

Op grond van art. 8.1 van de overeenkomst kan er 

overleg plaats vinden indien er gedurende de looptijd 
van de oveenkomst wijzigingen optreden in relevante 

wet- en regelgeving die naar het oordeel van het 

zorgkantoor aanleiding geven om tot aangepaste 

afspraken te komen. 
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