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1. Inleiding  
 

Deze tweede Nota van Inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van de Aanbesteding ‘Inkoop in het 

kader van Wmo en Jeugdwet’ , die de samenwerkende gemeenten in de regio Rivierenland 

(Opdrachtgever) op 5 oktober 2015 zijn gestart. Deze geanonimiseerde tweede Nota van Inlichtingen 

is op 23 oktober gepubliceerd.  

Aanbieders hadden tot 12 oktober 2015, 10 uur de gelegenheid om vragen te stellen naar aanleiding 

van de Aanbesteding ‘Inkoop in het kader van Wmo en Jeugdwet’. Na de datum van 12 oktober 2015, 

was er in principe geen gelegenheid meer voor Aanbieders om vragen te stellen met betrekking tot 

deze Aanbesteding. Mochten er echter ondanks de zorgvuldig gegeven antwoorden in de Nota van 

Inlichtingen van 19 oktober 2015 toch nog belangrijke vragen zijn,  uitsluitend met betrekking tot deze 

Nota van Inlichtingen en  indien onbeantwoord, deze vragen de Inschrijving van Aanbieders zouden 

belemmeren, dan kon Aanbieder Opdrachtgever hiervan zo spoedig, doch uiterlijk voor 22 oktober, om 

10 uur dit via een mail kenbaar maken. 

Alle vragen die  door Aanbieders zijn gesteld, heeft Opdrachtgever beoordeeld op inhoud en 

importantie in het kader van deze Aanbesteding. Opdrachtgever beantwoordt in deze fase alleen de 

vragen die niet eerder zijn gesteld en/of die tot andere antwoorden leiden en die dermate belangrijk 

zijn voor het doen van een Inschrijving.. Alle antwoorden van Opdrachtgever op deze gestelde vragen 

zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van voorliggende Tweede Nota van Inlichtingen. 

Naar aanleiding van deze Nota van Inlichtingen zijn bepaalde Inkoopdocumenten gewijzigd. In de 

antwoorden op de gestelde vragen wordt beschreven welke wijzigingen in de Inkoopdocumenten door 

Opdrachtgever zijn doorgevoerd. De gewijzigde teksten zijn rood weergegeven in de herziende 

Inkoopdocumenten. 

Naast de wijzigingen doorgevoerd in de Inkoopdocumenten naar aanleiding van de vragen van 

Aanbieders, heeft Opdrachtgever zelf ook een wijziging in de Inkoopdocumenten doorgevoerd. Het 

betreft de volgende rectificatie: 

Aan Bijlage 2A Perceel Jeugd Ambulant is code H997, Dagbesteding groep licht, nieuwe code 2R401, 

toegevoegd. 

De herziende Inkoopdocumenten zijn op 23 oktober 2015, samen met de Nota van Inlichtingen op de 

website van www.RivierenlandKanMeer.nl geplaatst. Het gaat hierbij om de volgende documenten: 

- Bijlage 2 Perceel Jeugd Ambulant Herzien n.a.v. 2
e
 NvI 151023; 

- Bijlage 7 Concept Raamovereenkomst Herzien n.a.v. 2
e
 NvI 151023; 

 

 

. 

 

http://www.rivierenlandkanmeer.nl/


2. Vragen en Antwoorden 
 

Volgnr. Onderwerp Vraag verwijst 
naar … 

Vraag Antwoord 

1 DBC’s Inleiding Nota van 
Inlichtingen  

Bij de Inleiding heeft u het over DBCs die geopend zijn in 2015 en 
die gefactureerd worden in 2016 (raamovereenkomst artikel 12, 
lid 2).  
Mij is niet geheel duidelijk of in 2015 geopende DBCs (oftewel 
gestarte behandelingen) zonder meer mogen doorlopen in 2016 
en pas bij sluiten van de DBC (dus bij afronden van de 
behandeling) gefactureerd hoeven te worden, of dat alle lopende 
DBCs per 31/21/2015 gesloten moeten worden, het 2015 
gedeelte van de DBC begin 2016 gefactureerd wordt, en een 
nieuwe/vervolg DBC op 1/1/2016 geopend wordt voor cliënten 
voor wie de behandeling in 2016 doorloopt? En is er in het laatste 
geval dan een nieuwe verwijzing / beschikking van gemeente 
nodig? In verband met administratieve lastendruk voor zowel 
organisaties als verwijzers zou ik hier geen voorstander van zijn. 
 
In het eerste geval (factureren aan het eind van behandeling in 
2016, ook al is behandeling gestart in 2015): komen de kosten 
dan ten laste van het budget 2016? 
 

In 2015 gestarte DBC´s mogen doorlopen in 2016 en moeten pas bij afsluiting van de 
behandeling afgesloten en gefactureerd worden. Het is wel gewenst dat eind 2015 door 
de Aanbieder inzicht geboden wordt in onder handen werk, zodat door gemeenten een 
reservering gemaakt kan worden uit het budget 2015 ten behoeve van de afrekening in 
2016. 
 

2 Juridisch Punt 95 van de Nota 
van Inlichtingen en 
art. 21 lid 1 
Raamovereenkomst 

In uw antwoord op vraag 95 verwijst u naar de bijlagen 1 t/m 6 in 
relatie tot artikel 21 van de Raamovereenkomst. Echter in artikel 
21 lid 1 wordt uitsluitend verwezen naar Bijlage 1 t/m 5 van de 
Offerteaanvraag. Kunt u toelichten waarom u Bijlage 6 in de 
Raamovereenkomst buiten beschouwing laat, of is hier mogelijk 
sprake van een typefout? Zo ja, wit u dan de tekst aanpassen? 
 

In de Raamovereenkomst is de tekst aangepast naar Bijlage 1 tot en met 6.  
 

3 Juridisch Punt 95 van de Nota 
van Inlichtingen, art. 
21 lid 6 
Raamovereenkomst 
en pag. 9 
Offerteaanvraag 
Herzien 

Wij zijn verheugd dat u de mogelijkheid wil bieden om ruimte te 
geven aan innovatieve producten welke niet passen binnen de 
kaders van deze Offerteaanvraag. Bij het lezen van uw antwoord 
in relatie tot artikel 21 waaronder lid 2 en lid 6, vragen wij ons 
echter af in hoeverre er ook aan meerdere opdrachtnemers 
gelijktijdig bekendheid en mogelijkheid wordt geboden om voor 
een ‘ingebracht’ innovatief product een aanvullende 
overeenkomst te verwerven. 
Op basis van art. 21 lid 6 lijkt er nu alleen sprake te zijn van een 
bekendmaking pas nadat een aanvullende overeenkomst met 
een opdrachtnemer is gesloten. Het leveren van het bedoelde 
innovatieve product lijkt dan ‘exclusief’ te zijn voor de 
opdrachtnemer met wie de aanvullende overeenkomst is 
gesloten. Kunt u aangeven of meerdere ondernemers 
aanvullende overeenkomsten ook voor niet specifiek door hen 
ingebrachte innovatieve producten kunnen verwerven en zo ja, 
hoe en op welk moment ? Kunt u in dat verband toelichten hoe de 
regeling zich verhoudt tot de aanbestedingsrechtelijke beginselen 
van transparantie en gelijkheid. 
 
 
 

Artikel 21 is bedoeld om innovatie te stimuleren. Indien een Opdrachtnemer of meerder 
Opdrachtnemers een innovatief idee heeft/hebben gaat Opdrachtgever hierover in 
gesprek met Opdrachtnemer(s) en wordt al dan niet met Opdrachtnemer(s) een 
aanvullende Overeenkomst gesloten voor 2016. In 2017 en verder wordt bekeken in 
hoeverre een dergelijk Product door meerdere Opdrachtnemers kan worden 
aangeboden. Dit is mede afhankelijk van praktijkervaringen. Aan de beginselen van 
transparantie wordt voldaan, omdat bekend wordt gemaakt dat een aanvullende 
Overeenkomst met Opdrachtnemer gesloten is. De gelijke behandeling van 
Opdrachtnemers is gewaarborgd door de mogelijkheid voor alle Opdrachtnemers gebruik 
te maken van een aanbod voor een innovatief Product. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Volgnr. Onderwerp Vraag verwijst 
naar … 

Vraag Antwoord 

4 Juridisch Punt 97 van de Nota 
van Inlichtingen 

In vraag 97 is een tekstwijzigingsvoorstel gedaan voor art. 4 van 
de Raamovereenkomst en door u gehonoreerd. In het 
tekstvoorstel staat onder meer: “Toestemming wordt niet onder 
redelijke grond geweigerd”. U heeft deze tekst letterlijk 
overgenomen in de herziene Raamovereenkomst, artikel 4 lid 2. 
Kan het zijn dat hier een typefout is ingeslopen en het woord 
‘zonder‘ wordt bedoeld in plaats van ‘onder’? Kunt u dit 
bevestigen en alsdan aanpassen in de Raamovereenkomst? 
 

De Raamovereenkomst wordt aangepast. Artikel 4 lid 2  van de Raamovereenkomst luidt 
nu :2. "Aan de in het eerste lid bedoelde toestemming kunnen voorwaarden worden 
verbonden. Opdrachtnemer komt deze voorwaarden ten behoeve van Opdrachtgever 
overeen met bedoelde derden. Toestemming wordt niet zonder redelijke grond 
geweigerd."   
 
 
 

5 
 

Juridisch Punt 102 van de 
Nota van 
Inlichtingen 

Bent u bereid de in artikel 8 lid 3 sub b vermelde 
aansprakelijkheid gelijkelijk te beperken als in artikel 16 lid 3 is 
bepaald? 

De aansprakelijkheid zal  niet verder worden beperkt dan zoals geregeld in de 
Raamovereenkomst. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer blijft beperkt tot het 
verzekerde bedrag, met een minimum van € 2.500.000 per gebeurtenis. 
 

6 Juridisch Punt 230 van de 
Nota van 
Inlichtingen en art. 
16 lid 3 
Raamovereenkomst 

In art 8 lid 3 van de Raamovereenkomst is bepaald dat de 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer zal worden beperkt tot 
het verzekerde bedrag , met een minimum van € 2.500.000 per 
gebeurtenis. 
Echter, in uw antwoord op vraag 230 geeft u aan dat artikel 8 lid 3 
moet worden begrepen als : De aansprakelijkheid van 
Opdrachtnemer is beperkt tot het verzekerde bedrag van 2,5 
miljoen per gebeurtenis. Wij zien een mogelijk verschil tussen uw 
antwoord op vraag 230 en de letterlijke tekst van bedoelde 
bepaling. 
Mocht artikel 8 lid 3 namelijk zo gelezen worden, dat de 
aansprakelijkheid is beperkt tot het verzekerde bedrag met een 
minimum van 2,5 miljoen per gebeurtenis, dan zien wij een 
mogelijke ongelijkheid ontstaan in de hoogte van contractuele 
aansprakelijkheid tussen opdrachtnemers. De hoogte van de 
aansprakelijkheid op basis van artikel 8 lid 3 is dan slechts 
beperkt tot het bedrag waarvoor een opdrachtnemer zich al 
doorlopend heeft verzekerd. Dat maximale bedrag zal tussen 
opdrachtnemers in hoogte kunnen variëren en hoger kunnen zijn 
dan 2,5 miljoen. 
Kunt u gezien het bovenstaande bevestigen dat artikel 8 lid 3 van 
de Raamovereenkomst ook gelezen en begrepen dient te worden 
zoals u in uw antwoord op vraag 230 aangeeft Bent u bereid om 
aanvullend aan de vermelde beperking van aansprakelijkheid, 
deze ook verder te beperken tot een maximum aantal 
gebeurtenissen/ bedrag per jaar ? 
Mocht artikel 8 lid 3 in tegenstelling tot uw antwoord op vraag 230 
toch zo dienen te worden begrepen, dat aansprakelijkheid geldt 
tot het verzekerde bedrag van de individuele verzekering van elke 
opdrachtnemer afzonderlijk, kunt u dan toelichten hoe u de dan 
tussen ondernemers mogelijk ongelijke maximale 
aansprakelijkheid zich verhoudt tot het aanbestedingsrechtelijk 
gelijkheidsbeginsel? 
 
 
 
 
 

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling geweest met het antwoord op vraag 230 op enige 
manier af te wijken van de Raamovereenkomst. De aansprakelijkheid zal ook niet verder 
worden beperkt dan zoals geregeld in de Raamovereenkomst. De aansprakelijkheid van 
Opdrachtnemer blijft beperkt tot het verzekerde bedrag, met een minimum van € 
2.500.000 per gebeurtenis, zoals beschreven in de Raamovereenkomst. Dit betekent dat 
de omvang van de aansprakelijkheid ook groter kan zijn dan € 2.500.000, namelijk als 
een Aanbieder van mening is dat hij een verzekering nodig heeft die een hoger bedrag 
verzekert dan € 2.500.000 per gebeurtenis. Naar het oordeel van Opdrachtgever is een 
verzekerd bedrag van € 2.500.000 per gebeurtenis in principe adequaat, maar zoals 
gezegd is het aan de Aanbieder om te bepalen of dat verzekerde bedrag ook adequaat 
genoeg is voor zijn of haar bedrijfsvoering en het kunnen blijven voldoen aan gestelde 
Eisen en voorwaarden in de Inkoopdocumenten. Van ongelijkheid tussen de Aanbieders 
is naar ons oordeel geen sprake, nu voor ieder van de Aanbieders op gelijke wijze geldt 
dat zij niet aansprakelijk zijn voor bedragen waarvoor zij niet zijn verzekerd. Aanbieders 
met een verzekerd bedrag van € 2.500.000 per gebeurtenis bevinden zich dan ook niet in 
een gunstiger positie in de aanbesteding dan Aanbieders met een hoger verzekerd 
bedrag. Het spreekt ondertussen voor zich dat Opdrachtgever aanspraak wil maken op 
een hoger bedrag, als de verzekering van de Opdrachtnemer daarvoor gewoon dekking 
biedt. 
 



Volgnr. Onderwerp Vraag verwijst 
naar … 

Vraag Antwoord 

7 Overig  

 
Dagactiviteiten vinden plaats op een ‘vaste locatie’ dienen wij 
voor het leveren van Dagbesteding Groep in te schrijven in de 
gemeenten waar de (potentiële) cliënten die de dagbesteding 
bezoeken woonachtig zijn, of in de gemeente waarin de 
Dagbesteding groep wordt uitgevoerd? (In het eerste geval 
betreffen het meer potentiële gemeenten dan in het tweede geval, 
cliënten dagbesteding komen niet enkel uit de gemeente waar de 
dienst geleverd wordt). 

Het gaat om de gemeente waar cliënten woonachtig zijn. Met deze gemeenten moet 
Aanbieder immers een Raamovereenkomst hebben, om dienstverlening te kunnen 
bieden en factureren.  

 

8 Jeugd Ambulant Bijlage 2B   
In reactie op de Nota van Inlichtingen willen wij u het volgende 
voorleggen: 
-          In bijlage 2b Perceel Jeugd Ambulant 2016 Conversie en 
Tarieven wordt geen melding gemaakt van de conversie van de 
oude NZa codes F125 en H990. Vorig jaar werd in de Nota van 
Inkoop, 12 augustus 2014, Bijlage 2, pagina 6 de code F125, 
Dagactiviteit (begeleiding)LZA en de code H990 Vervoer 
dagbesteding/dagbehandeling GGZ wel benoemd. In 2015 
worden de betreffende jeugdigen wel gedeclareerd onder de 
codes van Rivierenland: 0F125 en 0H990. Uiteraard verwachten 
we voor 2016 in de conversietabel van beide codes een nieuwe 
code aan te treffen. 
  
Het gevolg van deze constatering zal er toe leiden dat wij voor 
een groot deel van onze jeugdige cliënten niet weten op welke 
codes deze zorg en vervoer gedeclareerd kunnen worden. 

 

De oude Nza code F125 (LZA) heeft enkel betrekking op volwassenen (Wmo). H990 is 
ook een Wmo-code, geen jeugd. Zie: 
https://vng.nl/files/vng/20140907_nza_codes_verdeling_naar_wettelijke_kaders_2015.pdf 
, pagina's 11 en 12. In de door u aangehaalde Nota van Inlichtingen van vorig jaar staan 
de Wmo en Jeugd codes door elkaar. Opdrachtgever is van mening dat de door u 
bedoelde zorg voor Jeugd valt  onder de nieuwe code 2R401 en het vervoer voor Jeugd 
onder code 2R601. 
 

9 Overig Punt 68 en 69 Nota 
van Inlichtingen 

 
In de nota van inlichtingen staat dat speltherapie niet onder de 
Jeugdwet valt. 
Om onduidelijkheid weg te nemen, wil ik graag twee vragen 
stellen. Want anders lopen er twee zaken door elkaar heen, nl. 
De financiering van de zorg (overheveling van basiszorg van 
overheid naar gemeenten, daar viel speltherapie niet onder) en 
de jeugdhulp die gemeenten vanaf 2015 mogen aanbieden, daar 
zijn ze vrij in om ook zorg aan te bieden die voor 2015 niet onder 
de basisverzekering vielen (passende zorg). Ik wil graag deze 
ruis wegnemen met deze twee vragen. 
Vragen: 
Bent u het met mij eens dat het antwoord gaat om de 
oorspronkelijke overheveling van gelden vanaf 1 januari 2015 
vanuit de centrale overheid naar de gemeenten. (Financiering van 
de zorg) 
Bent u het met mij eens dat de jeugdhulp die de gemeenten 
willen aanbieden in beginsel open staan voor alle soorten hulp. 
Dat de gebiedsteams en/of verwijzers bepalen welke zorg past. 
(Passende zorg) 
 
 
 
 
 
 
 

Correct, alleen valt speltherapie als product niet onder het wettelijk kader en daar gaan 
we in de Offerteaanvraag van uit. Wat in het lokale veld aanvullend in het vrijwillig kader 
aangeboden wordt, is vrij aan de individuele gemeenten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Volgnr. Onderwerp Vraag verwijst 

naar … 
Vraag Antwoord 

10 Juridisch Website en 
Akkoordverklaring 

Uit de informatie op de website van Rivierenland Kan Meer en de 
informatie op de akkoordverklaring maak ik op dat wanneer er 
sprake is van een vrijgevestigde praktijk met meerdere 
behandelaren, elke behandelaar zich apart dient in te schrijven 
via de website. Bij mijn (vrijgevestigde) praktijk is een ZZP-er 
aangesloten (een GZ-psycholoog, net als ik) en hij werkt onder de 
naam en onder de AGB-code van de praktijk. Hij levert dezelfde 
producten als ik; in de Basis GGZ. Ik ben als praktijkhouder 
degene die declareert, via het rekeningnummer van de praktijk. 
Moet deze ZZP-er zich dan inderdaad individueel inschrijven? En 
hoe zit dat met evt. andere ZZP-ers die gedurende het jaar 
aansluiten en onder dezelfde constructie werken? Bijv. in het 
kader van tijdelijke vervanging. Dat is wel wat ik nu opmaak uit de 
informatie, maar ik heb zojuist telefonisch contact gehad en van 
de mw. die ik sprak, begreep ik dat de ZZP-er zich niet apart 
moet inschrijven.  

 

Indien Opdrachtnemer als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de praktijk geregistreerd 
staat en optreedt, volstaat één Inschrijving door Opdrachtnemer.   

 

 


