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Juridische vragen/opmerkingen van Sevagram t.a.v. ‘eerste onverbindend concept d.d. 26 
mei 2014’ 

1. Algemeen 

a. S.v.p. een inhoudsopgave en paginanummering toevoegen. 
b. De bijlagen ontbreken, waaronder bijlage 2: uitsluitinggronden. 
c. Wordt er reeds aandacht besteed aan een Privacy-convenant tussen de diverse gemeenten 

en de aanbieders van zorg, maatschappelijke en/of aanpalende dienstverleners? 
d. S.v.p. het ‘eerste onverbindend concept d.d. 26  mei 2014’ wijzigen in ‘eerste onverbindend 

concept kaderovereenkomst d.d. 26 mei 2014’. De term ‘kaderovereenkomst’ s.v.p. overal in 
de tekst aanhouden.  

 
Voorstel voor aanpassing aanhef:  
 
hierna gezamenlijk aan te duiden als “de gemeenten” 
   enerzijds  
   en 
de Dienstverleners genoemd in bijlage 1, hierna te noemen “de dienstverleners” 
   anderzijds 
 
Hierna gezamenlijk te noemen “partijen”.  

2. 

Onder “In aanmerking nemende”: onder “f”,  8e bullet: 

Ligt in deze de eindverantwoordelijkheid bij de gemeenten? 

3. 

Artikel 1.2 

Zou “entiteit “vervangen kunnen worden door “aanbieder van” zorg, maatschappelijke et cetera? 

4. 

Artikel 1.6 laatste zin vervangen door: 

De onderliggende Resultaatsovereenkomsten maken integraal onderdeel uit van deze 
Kaderovereenkomst.  

5. 

Artikel 4.3 

S.v.p. toevoegen de volgende zin: 

“Daarbij zullen Partijen de relevante wet- en regelgeving in acht nemen, waaronder de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp) 
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6. 

Artikel 4.4 onder a en b 

Op welke informatie heeft dit betrekking, zou dit geconcretiseerd kunnen worden?  

De rechter toetst geheimhoudingsverklaringen (zoals bv. ex richtlijn 2004/18/EG welke een 
uitzondering vormt op het transparantiebeginsel) 

7. 

Artikel 4.5 

Bij de gedragsregels dient rekening gehouden te worden met de aansprakelijkheid indien een derde 
partij schade lijdt. Hoe wordt daarmee omgegaan? 

8. 

Artikel 5 

De uitsluitinggronden ontbreken. 

9.  

Artikel 11 

Ten aanzien van de bepalingen over de ontbinding: 

Indien tot ontbinding van een overeenkomst wordt overgegaan kan dit door een eenzijdige 
schriftelijke ontbinding buiten rechte per aangetekende brief (of deurwaardersexploot). 

Ontbinding kan geschieden als de wederpartij in staat van faillissement verkeert, dan wel aan de 
wederpartij surseance van betaling wordt verleend, dan wel bij beëindiging van de werkzaamheden 
van de dienstverlener, dan wel dat de wederpartij in verzuim is in de nakoming van de verplichtingen 
voortvloeiende uit de overeenkomst en de bij de overeenkomst behorende bijlagen, met dien 
verstande dat het recht op ontbinding pas ontstaat indien de wederpartij na schriftelijke en 
gedetailleerde in gebreke  te zijn gesteld met een redelijke termijn om alsnog na te komen, 
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen. 

In artikel 11.2 en 11.3 wordt de voorafgaande ingebrekestelling niet genoemd. 

Artikel 11.3 

In artikel 6.3 wordt gesteld dat de gemeenten de overeenkomst eenzijdig aan kunnen passen indien 
zij het uitgewerkte voorstel aannemen maar dienstverleners dit voorstel niet aannemen. 
Dienstverleners kunnen dan besluiten de overeenkomst of de onderliggende 
Resultaatsovereenkomsten op te zeggen conform artikel 11.1. Artikel 11.1 schrijft een opzegtermijn 
van 6 maanden voor. Impliceert dit dat het mogelijk is dat dienstverleners gedurende 6 maanden 
diensten moeten verlenen onder voorwaarden (uit de Resultaatsovereenkomst) waar zij niet mee 
ingestemd hebben?  

Artikel 11.8 “Ernstige fout”,  bijlage 2 ontbreekt. 
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Overige opmerkingen en vragen van Sevagram t.a.v. ‘eerste onverbindend concept d.d. 26 
mei 2014’ 

Onder “f”, bullet 2: Wordt de taak van ‘regisseur’ vanuit de gemeente gedelegeerd naar een van de 
dienstverleners? 

Artikel 4.2 

Welke partij draagt het risico van “overproductie”? Dit is het geval indien de zorgvraag groter is dan 
het door de gemeente en zorgverleners overeengekomen zorgaanbod (volume). In de 
conceptovereenkomst staat immers onder “f”, bullet 1: Alle burgers die dat nodig hebben worden 
adequaat ondersteund.  

Artikel 6.2  

Waarom kunnen alleen de personen genoemd onder artikel 6.1 deelnemen aan de bijeenkomsten? 
Er staat immers dat de bijeenkomsten nooit als doelstelling hebben te komen tot gezamenlijke 
besluitvorming. Wellicht is het handig om deze bijeenkomsten een naam te geven.  

Hoe verhouden de in artikel 6.2 genoemde bijeenkomsten zich tot de fysieke overlegtafels? 
Aangezien de bijeenkomsten genoemd onder 6.2 geen gezamenlijke besluitvorming tot doel hebben, 
zijn dit andere bijeenkomsten dan de fysieke overlegtafels. Kan van beide bijeenkomsten niet één 
bijeenkomst (=fysieke overleg tafel) gemaakt worden?  

Artikel 7/9: 

Begrijpen wij het goed dat de ontwikkeltafel nooit fysiek bij elkaar komt? De OT dient immers te 
reageren via de website op de voorstellen van de fysieke overlegtafel. Waarom is er niet voor 
gekozen om definitieve besluitvorming te laten plaatsvinden in een fysieke bijeenkomst van de OT? 

Artikel 11.4 

Wat wordt concreet bedoeld met de zin ‘De Partij blijft wel gebonden aan de ingebrachte 
“uitgewerkte voorstellen”? 

 


