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Geachte leden van de raad,

Op 7 april jongsleden informeerden wij u over het faillissement van het Hulpmiddelencentrum (HMC). 
HMC was één van de drie leveranciers van Wmo hulpmiddelen in de gemeente Utrecht. In deze brief 
leest u meer over de afwikkeling van het faillissement en de overname door een nieuwe contractpartij.

Faillissement
Op 3 april heeft de rechtbank van Rotterdam HMC failliet verklaard. HMC kreeg een transitiekrediet 
voor 11 weken zodat de dienstverlening aan inwoners met een hulpmiddel van HMC door kon lopen. 
Het transitiekrediet van HMC liep af op 19 juni.
Voor de afwikkeling van het faillissement heeft de rechtbank 2 curatoren aangesteld. Zij hebben 
gezocht naar een partij die de contracten van HMC in zijn geheel kon overnemen. Omdat HMC in 
meerdere gemeenten de hulpmiddelenleverancier van Wmo hulpmiddelen was is de VNG aangehaakt 
om dit proces te coördineren.

Nieuwe contractpartij voor Wmo hulpmiddelen 
Op 13 juni zijn de curatoren tot overeenstemming gekomen met Kersten Hulpmiddelenspecialist en 
zijn de contracten ondertekend. De doorstart is per 20 juni door Kersten geëffectueerd. Vanaf deze 
datum is Kersten eigenaar van de Wmo hulpmiddelen die door HMC zijn geleverd en zetten zij de 
dienstverlening voort.

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/0d85ca95-47f0-47b9-a0a2-e6eb56b192b9
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Kersten is als derde partij toegetreden tot het contract van de gemeente Utrecht. Zij kunnen voldoen 
aan de contractvoorwaarden die de gemeente Utrecht heeft gesteld bij de aanbesteding voor Wmo 
hulpmiddelen in 2015. Met de gekozen oplossingsrichting is onze grootste prioriteit - het bieden van 
zorgcontinuïteit voor cliënten – gewaarborgd. Eventuele gevolgen van het gevolgde proces voor de 
financiële rechtmatigheid worden nog onderzocht.

Vervolg

Kersten neemt alle werkafspraken, zoals die met de hulpmiddelenleveranciers gemaakt zijn, over. Alle 
reparatieverzoeken die nog uitstonden bij HMC zijn overgenomen door Kersten zodat zorgcontinuïteit 
geborgd is. De inwoners met een Wmo hulpmiddel die onder de dienstverlening van HMC vielen zijn 
geïnformeerd door middel van een brief. Kersten zal in de komende weken contact met hen opnemen 
voor een kennismakingsafspraak. Dan zullen ook de uitstaande Wmo hulpmiddelen geschouwd 
worden en worden waar nodig de eerste onderhoudsservices uitgevoerd. 

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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