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Dienstverleningsovereenkomst tussen 

De gemeenten als opdrachtgevers 

en 

De dienstverlenende organisaties in het Sociaal Domein als 
opdrachtnemers 

 
 
 
 
 
 
Partijen: 

 
 
 
 
DE ONDERGETEKENDEN: 

   
 

I. de navolgende publiekrechtelijke rechtspersonen: 
 

a) Gemeente Eijsden-Margraten, krachtens artikel 171 van de Gemeentewet in deze 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer D.A.M. Akkermans, die handelt 
ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.  xxx;  
 
b) Gemeente Gulpen-Wittem, krachtens artikel 171 van de Gemeentewet in deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer A.R.B. van den Tillaar, die handelt ter 
uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. xxx; 
 
 
c) Gemeente Maastricht, krachtens artikel 171 van de Gemeentewet in deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer O. Hoes, die handelt ter uitvoering van het 
besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. xxx; 
 
 
d) Gemeente Meerssen, krachtens artikel 171 van de Gemeentewet in deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar waarnemend burgemeester de heer A.M.J. Cremers, die handelt ter 
uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. xxx; 
 
e) Gemeente Vaals, krachtens artikel 171 van de Gemeentewet in deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer R. van Loo, die handelt ter uitvoering van het 
besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. xxx; 
 
 
f) Gemeente Valkenburg aan de Geul, krachtens artikel 171 van de Gemeentewet in deze 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer M.J.A. Eurlings, die handelt ter 
uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. xxx; 
 
hierna gezamenlijk aan te duiden als "de gemeenten" 
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en  
  
II. Dienstverlenende organisaties (hierna: “de opdrachtnemers”) genoemd in bijlage 1  

  
Ondergetekenden sub I en II ook gezamenlijk te noemen "partijen".  
 
 
 
OVERWEGENDE: 

 
 

 

 
In deze Dienstverleningsovereenkomst wordt met „Gemeente‟ ook de „Gemeenten‟ bedoeld en met 
„Opdrachtnemer‟, de „Opdrachtnemers‟. Gemeenten en Opdrachtnemers worden gezamenlijk 
aangeduid met „Partijen‟. 
 
 
Partijen overwegen bij het aangaan van deze Dienstverleningsovereenkomst als volgt: 

 

 Partijen zijn in juli 2014 de Samenwerkingsovereenkomst Inkoop Sociaal Domein  
Regio Maastricht Heuvelland aangegaan om daarmee via de weg van bestuurlijk 
aanbesteden en ontwikkeltafels gezamenlijk te komen tot dienstverleningsovereenkomsten 
met daarin concrete afspraken tussen de gemeenten en opdrachtnemers over de te 
leveren diensten en de daarmee te behalen resultaten;. 

 Deze samenwerkingsovereenkomst is onverkort van toepassing op de wijze van 
totstandkoming en de inhoud van deze DVO; 

 Partijen hebben zich door het aangaan van deze samenwerkingsovereenkomst 
gecommitteerd om afspraken te maken voor een nieuwe, innovatieve invulling van de 
dienstverlening in het sociaal domein; 

 De Opdrachtnemer voert deze dienstverlening uit en heeft zich heeft gekwalificeerd voor 
deelname aan deze DVO; 

 Door ondertekening van deze DVO committeren partijen zich om de decentralisatie van 
zorgtaken naar Gemeenten in het sociale domein op een gedegen en verantwoorde wijze 
uit te voeren; 

 Deze DVO draagt het karakter van een Dienstverleningsovereenkomst die concrete 
invulling krijgt op de wijze zoals in deze overeenkomst en de bijlagen nader is uitgewerkt; 

 Pm 

 Pm 

 Pm 

 
 
 
en komen als volgt overeen: 
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HOOFDSTUK1: ALGEMEEN 
 

Artikel 1 Begrippen 

Begrip  

 

Definitie 

Algemene inkoopvoorwaarden gemeente 
Maastricht 

 Algemene inkoopvoorwaarden van 
de gemeente Maastricht voor de 
inkoop van goederen en/of diensten 
vanaf Eur 25.000 ex BTW 

Besluit Een voor bezwaar en beroep vatbaar 
besluit van de gemeente om op basis 
van het ingediende 
ondersteuningsplan toegang tot 
dienstverlening te verlenen aan de 
burger. 

Bijlagen Documenten die aan deze 
Dienstverleningsovereenkomst zijn 
toegevoegd waarin uitwerking wordt 
gegeven aan de bepalingen in de 
DVO . Deze documenten maken 
onderdeel uit van de DVO  

Burger Een ingezetene van de gemeente 

Dienstverlening Alle werkzaamheden in deze 
overeenkomst zijn gebaseerd op het 
ondersteuningsplan 

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Een overeenkomst tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer 
waarin afspraken zijn vastgelegd over 
de in de toekomst toe te bedelen 
opdrachten tot dienstverlening. 

Eis  Een voorwaarde waaraan de 
dienstverlening of levering moet 
voldoen om in aanmerking te komen 
voor de opdracht. 

Gemeenten  De samenwerkende gemeenten in  
Maastricht-Heuvelland: Eijsen-
Margraten, Gulpen-Wittem, 
Maastricht, Meerssen en Valkenburg 
aan de Geul.  

Lokale teams  Gebiedsgerichte teams die per 
gemeente een eigen naam en 
werkwijze kunnen krijgen maar altijd 
vrij toegankelijk zijn. De lokale teams 
vormen de basisinfrastructuur in het 
nieuwe sociale domein en vervullen 
de rol van intermediair tussen burger 
en opdrachtnemer (de 
dienstverlenende organisatie). 

Ondersteuningsplan Het document waarin de regisseur 
van de dienstverlening beschrijft welk 
resultaat bereikt moet worden met de 
dienstverlening en welke elementen 
de regisseur in overleg met de burger 
hiervoor wenst in te zetten. Het 
ondersteuningsplan kent diverse 
namen: leefzorgplan (Wmo), 
gezinsplan (jeugd) of werkplan 
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(participatie). 

Opdracht  
 

Het verzoek van opdrachtgever aan 
de opdrachtnemer tot de levering van 
een bepaalde dienst aan de burger. 

Opdrachtgever  De Zuid-Limburgse gemeenten die 
aan deze DVO deelnemen, 
gezamenlijk of afzonderlijk.  

Opdrachtnemer  
 

De aanbieder van dienstverlening in 
het sociale domein die gekwalificeerd 
is en waarmee een DVO  wordt 
gesloten voor uitvoering van de 
Dienstverlening. 

Overlegtafel De structuur zoals voorzien in de 
samenwerkingsovereenkomst Inkoop 
Sociaal Domein  
Regio Maastricht Heuvelland waarin 
alle Partijen deelnemen en die  
voorstellen ontwikkelt voor de 
verantwoordelijke gemeenten. Deze 
voorstellen dienen te leiden tot DVO‟s 
tussen gemeenten en dienstverleners 
en daarbij behorende algemene 
inhoudelijke 
randvoorwaarden/bijlagen, binnen de 
doelstellingen van de transitie en 
uiteindelijke de transformatie binnen 
het sociale doemein. . 

Plan van aanpak Een beschrijving van de werkwijze 
inclusief een benoeming en planning 
van de activiteiten waarmee de 
opdrachtnemer voorstelt het 
ondersteuningsplan uit te  voeren 
(“behandelplan”).  

Regisseur De verantwoordelijke functionaris  
binnen het lokale team die het 
Ondersteuningsplan opstelt, uitvoert 
en monitort. Functionaris is 
aanspreekpunt voor zowel burger als 
opdrachtnemer over de uitvoering van 
het ondersteuningsplan. 

Samenwerkingsovereenkomst  samenwerkingsovereenkomst Inkoop 
Sociaal Domein voor de 
Regio Maastricht Heuvelland zoals 
die door gemeenten en (potentiële) 
opdrachtnemers zijn aangegaan.  

Verwijzer Dit zijn medewerkers van het 
gebiedsgerichte team, huis- en 
jeugdartsen, gecertificeerde 
instellingen en eventuele andere 
verwijzers die in de relevante 
landelijke wetgeving of gemeentelijke 
verordeningen worden genoemd en 
die verantwoordelijk zijn voor de 
doorgeleiding van de burger naar de 
dienstverlenende 
organisatie/opdrachtnemer 

 

Artikel 2 Voorwerp en doel van deze DVO  

1.1 Voorwerp van deze DVO: het uitvoeren van alle werkzaamheden zoals beschreven in 
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bijlage .. bij deze overeenkomst. 

1.2 Doel van deze Dienstverleningsovereenkomst: uitvoering van de dienstverlening zoals 
omschreven in bijlage … bij deze overeenkomst, gericht op het realiseren van de 
doelstellingen uit het ondersteuningsplan dat de burger samen met de regisseur heeft 
opgesteld. 

Artikel 3: Bijlagen en voorrang 

3.1    Aan deze DVO zijn de volgende bijlagen gevoegd, die deel uitmaken van de DVO: 
 

Bijlage 1 Opdrachtformat  inclusief het 
werkgebied en/of aantal uren/producten 
dat maximaal per opdrachtnemer kan 
worden afgenomen(productieafspraken)  

Bijlage 2 Prijs  & Prestatie 

Bijlage 3 Kwaliteitseisen en overige inhoudelijke 
randvoorwaarden 

Bijlage 4 Overige financieel administratieve 
randvoorwaarden en systemen 

Bijlage 5 Rapportages en evaluaties 

Bijlage 6 Algemene inkoopvoorwaarden 
gemeente Maastricht 

Bijlage 7 Uitsluitingsgronden 

Bijlage … pm 

 
 
3.2 Mocht de inhoud van de Dienstverleningsovereenkomst en de inhoud van een bijlage 

tegenstrijdigheden bevatten dan geldt het bepaalde in de bijlage gaat boven de DVO. 
3.3 Mocht de inhoud van een bijlage tegenstrijdig zijn met de inhoud van een andere bijlage 

dan geldt dat bijlage .. voorrang heeft boven andere bijlagen. Vervolgens geldt de 
volgende rangorde, bijlage .., .. en .. . 

3.4 Mocht de inhoud van deze DVO en/of  bijlagen strijdig zijn met de 
samenwerkingsovereenkomst dan prevaleert de inhoud van de DVO en/of bijlagen in de 
volgorde zoals beschreven in het vorige lid. 

Artikel 4 Duur van de DVO  

4.1   Deze DVO  gaat in op 1 januari 2015 en duurt tot en met 31 december 2018.  
4.2 Partijen kunnen de DVO  tussentijds opzeggen conform de bepalingen van artikel 

5.1. 

Artikel 5: Opzegging van de DVO  

5.1     Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen deze Dienstverleningsovereenkomst 
gemotiveerd opzeggen bij aangetekend schrijven naar de wederpartij . Voor de 
opzegging geldt een termijn van zes maanden gerekend vanaf de datum van 
verzenden van de aangetekende brief.  

5.2 Maakt een opdrachtnemer van de opzeggingsmogelijkheid gebruik, dan is deze 
verplicht om per direct in overleg te treden met de resterende opdrachtnemers 
over de (mogelijke) overname van verplichtingen, zoals personeel en 
dienstverlening aan Burgers, voortvloeiende uit deze DVO.  De opdrachtnemer 
verplicht zich tot volledige medewerking bij voornoemde overname.  

5.3 Reeds lopende trajecten dienen afgerond te worden door de Opdrachtnemer indien 
het Lokale Team dit wenselijk acht. 

Artikel 6: Ontbinding van de  Dienstverleningsovereenkomst 

6.1     Mocht tijdens de looptijd van de Dienstverleningsovereenkomst blijken dat de 
opdrachtnemer niet meer voldoet aan de gestelde eisen zoals opgenomen in artikel 
3.2  van de Samenwerkingsovereenkomst , of de in deze DVO  gestelde 
voorwaarden en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet meer verwacht 
kan worden dat de opdrachtnemer alsnog aan die eisen of voorwaarden zal 
voldoen, dan behoudt de Gemeente zich het recht voor de  DVO eenzijdig en per 
direct bij buitenrechtelijke verklaring met die opdrachtnemer te ontbinden.  
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6.2 De gemeente is in de situatie als bedoeld in het vorige lid geen schadevergoeding 
of vergoeding van andere kosten verschuldigd. Als ontbinding aan de orde  is, 
verplicht opdrachtnemer zich om per direct in overleg te treden met de gemeente 
over de (mogelijke) overname van verplichtingen, zoals personeel en 
dienstverlening aan Burgers door een derde partij. Na de ontbinding wordt op het 
eerste verzoek van de Gemeente alle gegevens die benodigd zijn om de 
dienstverlening uit te voeren, overgedragen aan de Gemeente dan wel een door de 
Gemeente aan te wijzen partij. De opdrachtnemer verplicht zich tot volledige 
medewerking bij voornoemde overname. 

  

Artikel 7: Toetreding nieuwe Opdrachtnemers 

7.1    Gedurende de looptijd van deze Dienstverleningsovereenkomst kunnen nieuwe 
opdrachtnemers zich aanmelden bij de gemeenten. Opdrachtnemers kunnen alleen in 
aanmerking komen voor deze DVO als zij gelijktijdig deelnemen aan de 
Samenwerkingsovereenkomst. 

 

HOOFDSTUK 2: WET- EN REGELGEVING 
 

Artikel 8: Wet- en regelgeving: 

8.1 Naast algemene wetgeving is de volgende, niet limitatieve opsomming van vigerende 
wet- en regelgeving is van toepassing op deze DVO: 

 de Wmo en de opvolgende regelgeving; 

 de Jeugdwet 

 de AWBZ 

 de Participatiewet 

 de Wet marktordening gezondheidszorg; 

 de Wet Toelating Zorginstellingen; 

 de Kwaliteitswet Zorginstellingen; 

 de Wet klachtrecht cliënten Zorgsector; 

 de Wet BIG; 

 de WGBO (indien en voor zover van toepassing); 

 de Wet bescherming persoonsgegevens; 

 de Wet medezeggenschap cliënten Zorginstellingen;  

 de Mededingingswet;  

 de Regeling Verslaggeving WTZi, en 

 de Wet Normering Topinkomens. 
 
 
 

HOOFDSTUK 3: TOEGANG BURGER  

Artikel 9: Toegang Burger: 

 
9.1 De Burger heeft recht op de dienstverlening nadat hierover door of namens de gemeenten 

een besluit is genomen. 
9.2 Opdrachtnemer treedt tijdig in overleg met de burger over eventuele voortzetting van de 

dienstverlening, indien en voor zover deze nodig is, bij het aflopen van het besluit. De 
Burger is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een nieuw besluit bij de gemeente. 

9.3 In afwijking van het eerste lid heeft de burger in het geval van vrij toegankelijke zorg  recht 
op de dienstverlening en kan hetzij via het lokale team hetzij direct bij de opdrachtnemer 
terecht voor de dienstverlening.   
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HOOFDSTUK 4: PRESTATIES EN ACTIVITEITEN DIENSTVERLENERS 
 

Artikel 10: Voorwerp van dienstverlening en start 

10.1      Gebied: het werkgebied waarin opdrachtnemers die van de gemeente de opdracht 
krijgen om de dienstverlening te leveren, is opgenomen in bijlage 2. 

10.2      Activiteiten: alle werkzaamheden binnen de dienstverlening die nodig zijn om het 
resultaat zoals beschreven in het ondersteuningsplan te behalen.  

10.3      Start: Indien een besluit noodzakelijk is, conform artikel 9.1, kan de opdrachtnemer 
pas starten met het leveren van de dienstverlening als de burger een besluit 
daarvoor heeft ontvangen. 

10.5      Start vrij toegankelijke zorg: indien een besluit nie t noodzakelijk is, start de 
opdrachtnemer onmiddellijk met de dienstverlening op vraag van de burger of van de 
regisseur. 

10.6      Wachttijd Aannamestop: zodra opdrachtnemer voorziet dat hij geen nieuwe 
dienstverlening kan verlenen aan (nieuwe) burgers doet hij hiervan per direct 
melding aan de gemeenten onder vermelding van de datum van ingang van de 
aannamestop. Tussen de melding en de ingangsdatum aannamestop zit 
tenminste één maand. De opdrachtnemer zal, tot het moment dat hij aangeeft 
weer over voldoende capaciteit te beschikken, geen burgers toegewezen krijgen.  

10.7 Indien opdrachtnemer in gebreke blijft bij de naleving van het vorige lid is hij 
verantwoordelijk voor de meerkosten die opdrachtgever moet maken om in een 
alternatief voor deze dienstverlener te voorzien. 

 

Artikel 11: Burger en dienstverlening 

11.1      Opdrachtnemers leveren per burger de activiteiten genoemd in artikel 10.2, 
afgestemd op de inhoud van de besluiten en het onderliggende ondersteuningsplan 
die de burger ontvangt van de Gemeente. 

11.2      Besluit: opdrachtnemers leveren de dienstverlening in de zin van deze DVO  
alleen aan een burger op basis van een geldende besluit, voor zover een besluit 
nodig is voor toegang tot de dienstverlening, zoals gesteld in artikel 9. 

11.3      Ondersteuningsplan: de regisseur legt alle relevante, specifieke afspraken en te 
verrichten activiteiten en te boeken resultaten met betrekking tot de dienstverlening 
vast in het ondersteuningsplan.  

11.4      Informatie aan burger: opdrachtnemers leveren bij aanvang van de dienstverlening aan 
de burger in ieder geval de volgende informatie in begrijpelijk Nederlands  in de vorm 
van een plan van aanpak: 

-     de wijze van uitvoering van de diensten; 
-     specificaties en deskundigheden; 
-     het afzeggen van de zorgondersteuner; 
-     het weigeren en stopzetten van de dienstverlening; 
-     klachtenregeling in overeenstemming met de Wet Klachtrecht Cliënten in de 

Zorgsector; 
-     rechten en inspraakmogelijkheden; 
- een algemeen telefoonnummer bereikbaar tussen 8.00 uur en 17.00 uur en 

een e- mailadres. 
11.5 Het plan van aanpak als bedoeld in het vorige lid is gebaseerd op het besluit in 

artikel 9.1 en het ondersteuningsplan en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan 
de regisseur. Na verkregen goedkeuring kan opdrachtnemer met de 
dienstverlening starten. 
 

11.6     Wisselen zorgondersteuner: opdrachtnemers bieden burgers de mogelijkheid om bij 
ontevredenheid over de dienstverlening binnen een termijn van vier weken een 
andere zorgondersteuner toegewezen te krijgen. Deze mogelijkheid kan de 
opdrachtnemer een burger alleen onthouden als de redenen voor de burger om te 
vragen om een andere zorgondersteuner onredelijk worden geacht. Komen 
opdrachtnemer en burger binnen vier weken niet tot overeenstemming dan treedt de 

Opmerking [i1]: Begrip ter 
bespreking in OT 

Opmerking [i2]: Of laten we dit los 
en geven we opdrachtnemers de ruimte 
om zelf met een plan van aanpak te 
komen waarin deze aspecten worden 
benoemd? 

Opmerking [i3]: Dit artikel is 
ingelast om de regisseur in de positie te 
brengen zijn verantwoordelijkheid uit te 
kunnen oefenen. 

Opmerking [i4]: Moeilijke bepaling. 
Lijkt  i.s.m. de keuzevrijheid die de 
burger zou moeten hebben. Ligt voor 
de hand dat de regisseur deze 
onredelijkheid zou moeten vaststellen 
en niet de opdrachtnemer. 
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regisseur op als mediator. 
11.7      Wisselen Opdrachtnemer: als sprake is van naar mening van de regisseur gewichtige 

redenen, kan de burger bij ontevredenheid over de opdrachtnemer via de regisseur  
een andere opdrachtnemer toegewezen krijgen. 

11.8      Zorgweigering opdrachtnemer: opdrachtnemer kan dienstverlening aan een burger 
uitsluitend weigeren indien er gewichtige redenen bestaan , verband houdende met 
omstandigheden die de persoon van de Burger betreffen en op grond waarvan de 
dienstverlening in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden verlangd. De 
opdrachtnemer kan de dienstverlening alleen weigeren na voorafgaand overleg met 
het lokale team. De opdrachtnemer draagt zorg voor de voortzetting of overdracht van 
de reeds aangevangen dienstverlening totdat er een definitieve oplossing gevonden 
is. 

11.9     Zorgweigering burger: Indien de burger de dienstverlening weigert, meldt 
opdrachtnemer dit onmiddellijk aan het lokale team. Het lokale team beslist in dat 
geval of en zo ja hoe de dienstverlening wordt voortgezet.  

11.10  Zorgbeëindiging opdrachtnemer: opdrachtnemer kan de dienstverlening aan een 
burger uitsluitend beëindigen bij zwaarwegende redenen zoals, maar niet beperkt tot 
het geval van:  

 een ernstige mate van bedreiging of intimidatie die de situatie onwerkbaar maakt 
omdat de persoonlijke veiligheid of vrijheid van de zorgverlener en/of mede -
cliënten in gevaar is. Deze situatie kan ontstaan vanuit de cliënt maar ook vanuit 
de handelwijze van familie van de cliënt.  

 een onherstelbaar verstoorde vertrouwensrelatie.  

 hygiënische omstandigheden die ernstige gezondheidsrisico‟s opleveren voor de 
zorgverlener en/of mede-cliënten  

 het niet nakomen van essentiële verplichtingen of regels, ook niet na herhaaldelijk 
(schriftelijk). aandringen of waarschuwen door de zorgaanbieder.  

   
De opdrachtnemer kan de dienstverlening slechts beëindigen na voorafgaand 
overleg met het lokale team en mits de opdrachtnemer de continuïteit van 
dienstverlening heeft verzekerd. De opdrachtnemer draagt zorg voor de voortzetting 
of overdracht van de reeds aangevangen dienstverlening, totdat er een definitieve 
oplossing gevonden is. 

11.11     Onderbreking: opdrachtnemer zorgt binnen uiterlijk vijf werkdagen voor adequate 
vervanging in geval van ziekte en vakantie van de vaste zorgondersteuner. Indien 
burger geen vervanging wenst, geldt deze bepaling niet.  

11.12     Uitzondering onderbreking: als de burger en/of de leefeenheid naar het oordeel van 
opdrachtnemer en/of de regisseur niet uitstelbare dienstverlening behoeft, geldt er 
een uitzondering op artikel 11.11 en dient opdrachtnemer te allen tijde adequate en 
deskundige vervanging in te zetten. 

 

Artikel 12: Goed werkgeverschap, personeel en protocollen 

12.1      Personeel: Opdrachtnemer hanteert bij het inzetten van personeel de vigerende CAO 
en alle overige arbeidsrechtelijke wetgeving, evenals fiscale- en de sociale 
zekerheidsvoorschriften, inclusief de daarbij behorende afdrachten.  
a)   Opdrachtnemers zetten bij het uitvoeren van de dienstverlening(en) alleen 

personeel in dat aantoonbaar beschikt over de wettelijk vereiste diploma‟s en 
gangbare competenties en vaardigheden die nodig zijn om de resultaten 
genoemd in het Ondersteuningsplan te bereiken. Zowel de medewerkers in vaste 
dienst als de medewerkers in tijdelijke dienst en Zelfstandigen Zonder Personeel, 
zoals genoemd in artikel 21.4 en 21.5 dienen te beschikken over deze 
competenties en vaardigheden. 

b)   De betreffende competenties moeten in overeenstemming zijn met 
functieprofielen in de vigerende CAO  

12.3     Legitimatie: zowel vaste, tijdelijke als ingehuurd medewerkers  en zelfstandig 
gevestigde opdrachtnemers moeten zich aan de burger als medewerker van die 
opdrachtnemer kunnen legitimeren.  

12.4     Protocollen: opdrachtnemers zijn toegerust voor het continu en kwalitatief 

Opmerking [i5]: Hoeft niet alleen in 
de persoon van de burger te liggen, kan 
ook de (arbeids-, familie,- of zakelijke) 
relatie tussen opdrachtnemer en burger 
betreffen of zelfs de persoon van de 
opdrachtnemer zelf. 
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leveren van verantwoorde dienstverlening. Het staat opdrachtnemers vrij 
hiervoor protocollen te hanteren voor zover deze inhoudelijk geen afbreuk 
doen aan deze DVO. Als deze protocollen wettelijk zijn voorgeschreven, 
hanteert de Opdrachtnemer deze.  

 

Artikel 13 Administratie 

13.1       Opdrachtnemer verplicht zich om digitaal gegevens, rapportages en prestatie-
indicatoren aan te leveren aan de Gemeente indien deze om gegevens vraagt, waarbij 
de Gemeente gebonden is aan  de privacywetgeving. Opdrachtnemer garandeert dat 
registratie betrouwbaar en sluitend is. De opdrachtnemer levert minimaal de wettelijk 
bepaalde informatie en conformeert zich aan levering van de „gegevensset 
gemeentelijke  monitor  sociaal domein‟  en de 
„dataset_beleidsinformatie_jeugd‟,eventueel aangevuld met andere prestatie-indicatoren 
die de Gemeenten noodzakelijk achten. 

13.2       De Gemeente komt specifieke zaken met betrekking tot de administratie  overeen met de 
opdrachtnemer waarbij de administratieve lasten voor opdrachtnemer en opdrachtgever 
zoveel mogelijk worden beperkt.  

 

Artikel 14: Rapportage Inspectie voor de Gezondheidszorg 

14.1      Rapportage: de opdrachtnemer stelt de Gemeente in kennis van ieder rapport dat door 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor betreffende opdrachtnemer is 
uitgebracht. 
De opdrachtnemer stelt niet-openbare rapporten met inachtneming van de privacy-
wetgeving ter inzage beschikbaar aan bij de Gemeente. Openbare rapporten stelt de 
opdrachtnemer op haar website ter beschikking voor Gemeente en burger. 

Artikel 15: Overmacht 

15.1     Annuleren: als de opdrachtnemer de dienstverlening(en) niet kan leveren door 
omstandigheden die de burger zijn toe te rekenen, dan is op basis van overmacht 
het niet bereiken van het resultaat zoals omschreven in het ondersteuningsplan niet 
toe te rekenen aan de opdrachtnemer. 
Het lokale team bepaalt of sprake is van omstandigheden die kunnen worden 
gerekend tot overmacht. 

15.2     Melden van overmacht: partijen melden binnen vijf werkdagen een mogelijke 
situatie van overmacht bij het lokale team. 

15.3     Betaling en restitutie: opdrachtnemer brengt in een situatie van overmacht het 
overeengekomen bedrag voor levering van de dienstverlening die als gevolg van de 
overmacht niet zijn uitgevoerd niet in rekening bij de Gemeente. 

 

Artikel 16: Persoonsgegevens en Wet Bescherming Persoonsgegevens 

16.1     De  Opdrachtnemer die persoonsgegevens van de burger in bezit heeft,  houdt 
en/of bewerkt, zal deze persoonsgegevens behandelen volgens de regels van de 
Wet Bescherming Persoonsgegevens en door het College Bescherming 
Persoonsgegevens gestelde aanvullende regelingen.  

 

. 

HOOFDSTUK 4 PRESTATIES EN ACTIVITEITEN GEMEENTE 
 

Artikel 17: Verwijzing en toewijzing 

17.1     Verwijzing: een burger die de dienstverlening nodig heeft, vraagt dit aan het 
lokale team, de huisarts dan wel een andere verwijzer. 

17.2     Toewijzing: De burger bepaalt welke dienstverlener de dienstverlening uit zal 
voeren. Indien de burger geen keuze maakt, kiest de regisseur uit de 
beschikbare opdrachtnemers op alfabetische volgorde. Kan deze opdrachtnemer 
de dienstverlening niet uitvoeren, dan kiest de regisseur de volgende 
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opdrachtnemer op alfabetische volgorde en zo voorts. 

17.3     Informatie aan burger: de opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het 
aanleveren van informatie aan burgers, zodat deze een voorkeur voor een 
opdrachtnemer kunnen uitspreken. 

 

HOOFDSTUK 5 KRITISCHE SUCCES- EN FAALFACTOREN 
 

Artikel 18: Succesfactoren en faalfactoren opstellen 

18.1     Succesfactoren: Partijen komen overeen dat zij in bijlage …kwaliteitseisen en 
overige inhoudelijke randvoorwaarden criteria worden opgenomen aan de hand 
waarvan de dienstverlening als succes of als gefaald kan worden gekwalificeerd.  

18.2 In bijlage … rapportages en evaluaties ..worden tevens de consequenties van de 
toepassing van de succes- en faalfactoren beschreven. 

 
 

HOOFDSTUK 6 MONITORING EN SANCTIES 
 

Artikel 19: Monitoring 

 
19.1     In bijlage … zijn met inachtneming van artikel 13.2 afspraken over de wijze van 

monitoren en verantwoorden van activiteiten, resultaten en prestaties  van deze DVO 
opgenomen. 

19.3     Klachten: opdrachtnemers leveren elk jaar éénmaal een totaalrapportage aan de 
Gemeente aan van ontvangen klachten over de dienstverlening naar aard en oorzaak, 
voor het eerst  in januari 2016, inclusief een overzicht van afwikkeling en op basis van 
klachten getroffen maatregelen (één en ander in lijn met de Wet Klachtrecht Cliënten 
Zorgsector). 

19.4    Controleverklaring: de opdrachtnemer levert ieder jaar vóór 1 apr il een specifiek 
voor de Gemeente opgestelde verantwoording met bijbehorende 
controleverklaring, gericht op de juistheid en de rechtmatigheid van de 
verantwoorde bedragen en prestaties. 

19.5   Tevredenheidonderzoek: de opdrachtnemer laat door een externe onafhankelijke 
partij een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren onder tenminste een 
representatieve afspiegeling van de burgers  wonende in de Gemeente aan wie hij 
diensten verleent of heeft verleend. Het meest recente klanttevredenheidsonderzoek 
moet openbaar worden gemaakt, inclusief de hieruit voortvloeiende verbeterplannen 
en worden beschikbaar gesteld aan de Gemeente per [datum/periode]. 

19.6    Zelfevaluatie: de opdrachtnemer voert jaarlijks een zelfevaluatie uit van de bereikte 
kwaliteit, gebruikmakend van de aandachtgebieden en indicatoren uit het landelijk 
kwaliteitskader. De evaluatie wordt openbaar gemaakt, inclusief de hieruit 
voortvloeiende verbeterplannen, en zij worden desgevraagd beschikbaar gesteld aan de 
Gemeenten en/of burgers. 

 
 

HOOFDSTUK 7 FINANCIERING EN BETALING 
 

Artikel 20: Financiering en betaling 

20.1    Opdrachtnemer voert de Dienstverlening uit tegen het tarief zoals opgenomen in bijlage 
...Dit tarief zal gedurende de looptijd van deze Dienstverleningsovereenkomst nooit 
meer bedragen dan de door de Nederlandse Zorgautoriteit of haar rechtsopvolger , 
vastgestelde tarieven voor de Dienstverlening. 

20.2     Andere vormen van financiering of afrekening van de dienstverlening dan wel van artikel 
20 lid 1 afwijkende afspraken worden besproken in de ontwikkeltafels zoals voorzien in 

Opmerking [i6]: Dit is  mechanisich 
en objectief,  maar waarom geven we 
de regisseur i.o.m  het lokale team niet 
de ruimte om op basis van de kennis 
van de sociale kaart de best passende 
opdrachtnemer uit te kiezen? Hoe 
hiermee omgaan, o.b.v. vooraf 
vastgestelde criteria en is dit werkbaar? 

Opmerking [i7]: Niet duidelijk 
geformuleerd. Wat is de bedoeling? 
Frequentie i.r.t. looptijd van deze DVO? 
1x per 2 jaar?  Geldt dit ook voor 
ZZP‟ers? Agendapunt OT DVO 
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de samenwerkingsovereenkomst en zijn vastgelegd in bijlage …. Het staat Partijen vrij 
een alternatieve vorm van financiering of afrekening tijdelijk in te voeren.  

 

HOOFDSTUK 8 OVERIGE BEPALINGEN 
 

Artikel 21: Onderaanneming 

21.1     Onderaanneming: meerdere opdrachtnemers kunnen als samenwerkingsverband en/of 
als hoofd- en onderaannemer een verzoek tot deelname aan deze DVO indienen.  
Alleen met de hoofdaannemer gaan gemeenten deze DVO aan. In bijlage … wordt deze  
onderaannemingsconstructie door de opdrachtnemer beschreven. 

21.2     Uitsluitingsgronden: geen van de uitsluitingsgronden zoals opgenomen in bijlage 7  mag 
van toepassing zijn op één of meer van de deelnemers aan een samenwerkingsverband 
of op de hoofd- en/of de onderaannemer(s).  

21.3     Zelfstandige Zonder Personeel: de constructie waarbij een Opdrachtnemer gebruik 
maakt van zelfstandigen zonder personeel (ZZP‟ers) merkt de Gemeente aan als een 
constructie van onderaanneming. De Opdrachtnemer dient op verzoek van de 
Gemeente in dat geval te kunnen aantonen dat:  
(a)  Burgers in geen geval kunnen worden aangemerkt als werkgever;  
(b)  de ZZP‟er beschikt over een geldige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). 

21.4      Personeel en Zelfstandige Zonder Personeel:  waar in deze 
Dienstverleningsovereenkomst wordt gesproken van “personeel” of van “medewerkers” 
geldt dat daaronder ook wordt begrepen zelfstandigen zonder personeel (ZZP‟ers). 
Opdrachtnemers die gebruik maken van ZZP‟ers om de Dienstverlening(en) aan te 
bieden, kennen aldus dezelfde eisen voor wat betreft deze ZZP‟ers als Opdrachtnemers 
kennen voor wat betreft in te zetten personeel c.q. medewerkers  voor zover fiscaal 
toelaatbaar. 

 

Artikel 22: Evaluatie en wijzigingen 

22.1     Evaluatie: de Gemeente organiseert minimaal één keer per jaar, en verder zo vaak 
als de Gemeente noodzakelijk acht, een overleg met de Opdrachtnemers om de 
bepalingen van de Dienstverleningsovereenkomst te evalueren. 

22.2      Wijzigingen: Partijen kunnen gedurende de looptijd van deze 
Dienstverleningsovereenkomst voorstellen doen tot wijzigen van bepalingen. De 
Gemeente behoudt de eerste bevoegdheid over deze voorstellen te besluiten.  

22.3     Wetswijzigingen: wetswijzigingen gedurende de looptijd van deze 
Dienstverleningsovereenkomst, kunnen leiden tot wijzigingen van deze Overeenkomst. 
Partijen kunnen, zoals in artikel 22.2 opgenomen, voorstellen doen tot wijzigen van 
bepalingen. De Gemeente behoudt de bevoegdheid over deze voorstellen en 
wijzigingen te besluiten. 

 

Artikel 23: Gedeeltelijke nietigheid 

23.1   Gedeeltelijke nietigheid: gedeeltelijke nietigheid van deze 
Dienstverleningsovereenkomst laat de geldigheid van het overige deel onverlet. In 
geval van gehele dan wel gedeeltelijke nietigheid verplichten Partijen zich een nadere 
regeling met elkaar te treffen die wel geldig is en doel en strekking van het nietige deel 
het dichtst benadert. 

 

Artikel 24: Stages 

24.1   Stages: Opdrachtnemers zijn bereid mee te werken aan stageplaatsen voor 
leerlingen in het kader van een opleiding die ligt op het terrein waar de 
Dienstverlening wordt uitgevoerd. 

 

Artikel 25: Overdracht taken en bevoegdheden van de Gemeente 

 25.1 De Gemeenten kunnen op termijn de taken en bevoegdheden onder deze 
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Dienstverleningsovereenkomst en Ontwikkelovereenkomst overdragen aan een 
andere entiteit die voor dit doel zal worden opgericht. Opdrachtnemer aanvaardt bij 
voorbaat deze overdracht. 

 
Artikel 26: Algemene voorwaarden 

 
26.1 Op deze overeenkomst zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente 

Maastricht voor de inkoop van goederen en/of diensten vanad € 25.000 van toepassing 
en opgenomen in bijlage … 

26.2 In uitzondering op artikel 9 lid 1 (Aansprakelijkheid) van de Algemene inkoopvoorwaarden 
van de gemeente Maastricht geldt dat de wederpartij in verband met de d oor haar 
geleverde goederen en/of diensten aansprakelijk is voor alle directe en indirecte schade 
tot een bedrag van ten hoogste € 2.000.000,00 per gebeurtenis en gemaximeerd tot 
tweemaal per kalenderjaar.  Deze aansprakelijkheid strekt zich mede uit jegens 
natuurlijke en/of rechtspersonen werkzaam voor of bij opdrachtgevers alsmede derden 

waarmee opdrachtgevers verplichtingen zijn aangegaan . 
26.3 In uitzondering op artikel 10 lid 4 (Geheimhouding) van de Algemene inkoopvoorwaarden 

van de gemeente Maastricht geldt voor deze specifieke overeenkomst: Per gebeurtenis 
geldt een maximum bedrag van  € 25.000,00. 

26.4  Algemene verkoopvoorwaarden, branchevoorwaarden of andere voorwaarden van 
aanmelders worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op de procedure voorafgaand 
aan de overeenkomst, de overeenkomst zelf en op de uitvoering daarvan is Nederlands 
recht van toepassing.  

 
Artikel 27: Toepasselijk recht en geschillen 

26.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 

26.2 Alle geschillen (daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig 
worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst tussen partijen mochten 
onstaan, worden zoveel als mogelijk in onbderling overleg opgelost. Mocht dit niet lukken 
dan zullen geschillen aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter in het 
arrondissement Limburg. 

 

Aldus overeengekomen: 
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OPDRACHTNEMER 

 [NAAM OPDRACHTNEMER] 

Naam  

Adres  

Postcode  

Vestigingsplaats  

Telefoonnummer  

@-mail adres  

Functie  

Datum  

Handtekening  

 

 

 

VERSIE 0.1 d.d. 07-08-2014 ter behandeling in de OT DVO van 15-08-2014
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BIJLAGEN nog toevoegen/uitwerken 

 
Bijlage 4 Financieel administratieve randvoorwaarden en systemen (oorspronkelijk art.20) 

 
a. Betalingstermijn: de Gemeente betaalt de facturen van de opdrachtnemers na een 

controle op juistheid en volledigheid binnen dertig kalenderdagen. 
b. Gemeente betaalt de correcte regels van een factuur. 
c. Factuurregels: Opdrachtnemers factureren op basis van het plan van aanpak.  Facturatie 

vindt maandelijks achteraf plaats. 
d. Aanlevering en afhandeling: opdrachtnemer levert de declaratieregels en facturen 

maandelijks aan Gemeente aan.  
e. De berichtuitwisseling  van  de (elektronische)  facturen  vindt bij voorkeur plaats op b asis 

van de landelijk vastgestelde  of nog vast te stellen gegevensknooppunten (minimaal 
Vecozo  en het inlichtingenbureau).   

f. Het uitwisselingsformaat van de( elektronische) facturen  voldoet aan de landelijk 
vastgestelde  standaarden of nog vast te stellen standaarden ( minimaal iWMO en 
GZ321). 

g. Indien de opdrachtnemer  (nog) niet aan deze standaarden kan voldoen wordt voorlopig 
toegestaan om (bulk)facturen digitaal aan te leveren bij een e-mail adres per 
deelnemende gemeente.  Het  bestandsformaat van deze facturen is een tekstfile 
(comma separated value). Bij uitzondering worden losse facturen in pdf formaat,  
digitaal aangeleverd bij een e-mail adres per deelnemende gemeente, toegestaan. De 
(elektronische) factuur  bevat minimaal: 

 Identificerende kenmerken aanbieder; 

 Factuurnummer; 

 Beschikkingsnummer relevante gemeente; 

 BSN cliënt; 

 Geboortedatum cliënt; 

 Doorverwijzer zorg; 

 Statdatum zorg; 

 Einddatum zorg; 

 Product; 

 Factuurbedrag excl. BTW; 

 Bedrag BTW; 

 Factuurbedrag incl. BTW; 

 Indicatie of factuurbedrag credit of debet is. 
 

h) Factuurspecificatie: opdrachtnemers voorzien de factuur van een aparte 
factuurspecificatie. 

i)    Partijen maken gedurende de looptijd van deze DVO  nadere afspraken over de 
factuurgegevens zoals bedoeld in artikel 20 leden 5 en 6 . 

j)   Termijn: facturen/databestanden moeten binnen vier weken na afloop van betreffende 
maand door opdrachtnemer worden ingediend. 

k) Terugvordering: de Gemeente is gerechtigd, op grond van de uitgevoerde controle, de 
ten onrechte gedeclareerde bedragen en reeds uitbetaalde declaraties terug te 
vorderen van de opdrachtnemer, met verhoging van de wettelijke rente.  

Opmerking [i8]: Betekent dit dat 
niet geaccordeerde posten er 
ambtshalve uit worden gehaald? En 
hoe realiseert opdrachtnemer dan de 
aansluiting met zijn adm? 
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Bijlage 6  

 
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE MAASTRICHT VOOR DE INKOOP 
VAN GOEDEREN EN/OF DIENSTEN VANAF EUR 25.000 EX BTW 
 
Deze inkoopvoorwaarden bestaan uit drie delen: 
 
Deel A Algemene bepalingen 
Deel B Bepalingen betreffende de levering van goederen 
Deel C Bepalingen betreffende de levering van diensten 
 
DEEL A ALGEMENE BEPALINGEN 
 

1. Toepasselijkheid 
 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en 
overeenkomsten voor de koop en/of levering van goederen en/of diensten aan de Gemeente 
Maastricht (hierna te noemen: “de Gemeente”) door de leverancier (hierna te noemen 
“wederpartij”). 
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan 
ook, wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen. 
3. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van 
kracht zijn, indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen de Gemeente en wederpartij zijn overeengekomen. 
4. Ingeval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen schriftelijke verbintenissen boven 
deze inkoopvoorwaarden. 
5. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over “schriftelijk” bevestigen, verwerpen of 
anderszins reageren, wordt daaronder ook het gebruik van de fax verstaan. Het gebruik van email en 
andere communicatiemiddelen valt hier echter slechts onder indien dit uitdrukkelijk, 
schriftelijk door de Gemeente is toegestaan. 
6. Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze 
geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met 
uitsluiting van het Weens Koopverdrag en eventuele andere internationale regelingen waarvan de 
werking door partijen kan worden uitgesloten. 
7. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de 
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. 
 

2. Geldigheid, aanbieding en totstandkoming overeenkomst 
 

1. Alle uitnodigingen tot het uitbrengen van een aanbieding zullen schriftelijk worden gedaan, 
onder vermelding van de condities. 
2. Indien de condities genoemd in artikel 2.1 wijzigen en/of er toevoegingen worden aangebracht,  
zullen die deel uit gaan maken van de overeenkomst. Deze wijzigingen en/of toevoegingen worden op 
schrift door de Gemeente verstrekt. 
3. Door een aanbieding uit te brengen, verklaart de wederpartij zich akkoord met de in artikel 2.1 
bedoelde condities, alsmede met eventuele wijzigingen en/of toevoegingen als bedoeld in artikel 2.2. 
4. Een aanbieding van een wederpartij is onherroepelijk gedurende een termijn van dertig dagen 
nadat deze de Gemeente heeft bereikt, tenzij de uitnodiging van de Gemeente tot het doen van de 
aanbieding een afwijkende termijn inhoudt, dan geldt de laatstgenoemde termijn. Ingeval van een 
inschrijving vangt de termijn aan op de dag waarop de inschrijving sluit. 
5. De Gemeente vergoedt geen kosten die samenhangen met het uitbrengen van een aanbieding. 
Prestaties geleverd voordat een schriftelijke bevestiging van de order, als bedoeld in artikel 2.8, is 
ontvangen, komen voor eigen rekening en risico van de wederpartij. 
6. De Gemeente kan aan de wederpartij het gebruik van een bepaald formulier voor de 
opdrachtbevestiging en een termijn waarbinnen deze bij de Gemeente moet zijn 
terugontvangen, voorschrijven. 
7. De Gemeente is niet verplicht de order toe te kennen aan de goedkoopste aanbieder. 
8. De overeenkomst komt tot stand indien door de Gemeente, met toestemming van de 
bevoegde bestuursorganen of onderdelen daarvan, een schriftelijke opdracht bij de wederpartij wordt 
geplaatst. 
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9. Bij afroepcontracten komt de overeenkomst tot stand telkens op het moment dat de opdracht voor 
een (deel)levering, binnen het kader van de afroepovereenkomst, door de Gemeente wordt 
verzonden. 
10. In voorkomende gevallen kan de procedure als bedoeld in de artikelen 2.1 tot en met 2.9 ook 
geschieden door middel van EDI-berichten (EDI = Electronic Data Interchange; elektronisch 
dataverkeer) via de daarvoor door de Gemeente opgestelde procedure, waarbij de EDIberichten gelijk 
worden gesteld met schriftelijke stukken 
11. Indien de Gemeente de wederpartij documenten, zoals door de Gemeente goedgekeurde 
tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften, ramingen, schema‟s, 
ontwerpen ter beschikking stelt en de aanbieding niet leidt tot een overeenkomst zal, op straffe van 
een dwangsom ter hoogte van 10% van het door de wederpartij geoffreerde bedrag, doch minimaal 
EUR 500,-, de wederpartij onmiddellijk, althans binnen 2 weken nadat de aanbieding door de 
Gemeente is afgewezen, de hiervoor bedoelde documenten retourneren. 
 

3. Prijzen 
 
1. De overeengekomen prijzen zijn vast voor de duur van de overeenkomst. 
2. De overeengekomen prijs is inclusief alle kosten en belastingen, met uitzondering van de BTW,en 
luidt in Euro‟s. 
 

4. Levering en acceptatie 
  
1. Levering zal geschieden conform de toepasselijke bepalingen van “Incoterms 2000”, uitgegeven 
door de Internationale Kamer van Koophandel. 
2. Levering geschiedt “delivery duty paid”, op de overeengekomen plaats van levering, op het 
overeengekomen tijdstip en binnen de overeengekomen termijn. 
3. Indien de Gemeente, voordat de levering heeft plaatsgevonden, verlangt dat de goederen en/of 
diensten op een andere dan de overeengekomen plaats en/of tijd worden geleverd, is de wederpartij 
verplicht hieraan te voldoen. 
4. De levertijd vangt aan op de dag waarop door de Gemeente schriftelijk opdracht wordt 
gegeven; in geval van een mondelinge of telefonische opdracht vangt de levertijd aan op de dag 
waarop de opdracht door de Gemeente schriftelijk wordt bevestigd. 
5. Indien de wederpartij op enigerlei wijze vervroegd wenst na te komen, is daarvoor schriftelijke 
toestemming van de Gemeente vereist. Indien vervroegd wordt nagekomen, zal betaling echter 
plaatsvinden conform het (de) oorspronkelijk overeengekomen betalingsmoment(en). 
6. Onverminderd het recht van de Gemeente om nakoming te vorderen en onverminderd het 
recht van de Gemeente tot ontbinding overeenkomstig artikel 13, heeft de Gemeente de 
bevoegdheid om bij iedere tekortkoming van de wederpartij aan de wederpartij een direct 
opeisbare boete op te leggen tot een maximum van 5% van de prijs van de gehele opdracht. 
Deze boete treedt niet in de plaats van en komt ook niet in mindering op te vorderen schade 
aan de zijde van de Gemeente. 
7. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.6 geeft de wederpartij onmiddellijk schriftelijk bericht aan de 
Gemeente zodra zij weet of behoort te weten dat de levering niet, niet tijdig of niet naar behoren zal 
plaatsvinden, onder vermelding van de omstandigheden die de aanleiding zijn van deze tekortkoming. 
8. Onder levering wordt mede verstaan levering van alle bijbehorende hulpmiddelen als bedoeld in 
artikel 21 en alle bijbehorende documentatie zoals tekeningen, kwaliteits-, keurings- en 
garantiecertificaten, servicemanuals, instructieboeken en handleidingen. 
9. Keuring, controle en/of beproeving van goederen en/of diensten houdt levering noch afname in. 
10. Levering van goederen en/of diensten houdt geen acceptatie in. 
11. Alleen schriftelijke goedkeuring door de Gemeente van de geleverde goederen en/of diensten 
geldt als acceptatie daarvan. De omstandigheden dat personeel van de Gemeente bij het in ontvangst 
nemen van goederen en/of diensten een zogenaamde ontvangstverklaring of een zogenaamde 
werkstaat, urenbriefje of iets gelijkwaardigs, ondertekent impliceert niet dat de Gemeente daarmee 
verklaart dat de geleverde goederen en/of diensten zijn geaccepteerd. 
 

5. Wijziging van de opdracht 
 
1. De Gemeente is te allen tijde bevoegd na overleg met de wederpartij, de omvang en/of 
hoedanigheid van de te leveren goederen en/of diensten te wijzigen. Wijzigingen worden 
schriftelijk overeengekomen. 
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2. Indien een wijziging, waaronder meerwerk, naar het oordeel van de wederpartij gevolgen heeft voor 
de overeengekomen vaste prijs en/of de plaats en/of het tijdstip van de levering, is hij  verplicht 
alvorens aan de wijziging gevolg te geven, de Gemeente hieromtrent zo spoedig 
mogelijk, schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het 
oordeel van de Gemeente onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg treden. Indien dit 
overleg niet tot schriftelijke overeenstemming leidt kan de wederpartij daaraan geen rechten 
ontlenen en neemt de Gemeente daardoor geen plichten op zich, anders dan voortvloeien uit 
de bestaande overeenkomst. 
 

6. Kwaliteit en garantie 
 
1. De wederpartij garandeert dat het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst en dat de 
goederen en/of diensten beschikken over de eigenschappen en specificaties die zijn 
overeengekomen, vrij zijn van zichtbare en onzichtbare gebreken, geschikt zijn voor het aan de 
wederpartij kenbaar gemaakte doel en voldoen aan de wettelijke eisen en overige 
overheidsvoorschriften alsmede aan de eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids-, 
milieu- en kwaliteitsnormen, alle zoals deze gelden op het moment van levering. 
2. De wederpartij verbindt zich alle gebreken die zich aan de geleverde goederen en/of diensten 
voordoen na de aflevering of voltooiing gedurende een in de opdracht dan wel overeenkomst 
bepaalde periode voor haar rekening binnen de door de Gemeente bij aanzegging gestelde redelijke 
termijn weg te nemen door herstel, vervanging of aanvulling, tenzij blijkt dat deze gebreken het gevolg 
zijn van een normale slijtage of onoordeelkundig gebruik. 
3. De in artikel 6.2 genoemde periode wordt verlengd met het aantal dagen dat van het geleverde 
goed en/of dienst geen gebruik kon worden gemaakt wegens het wegnemen van de gebreken in de 
geleverde goederen of diensten. 
4. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging van de geleverde goederen of diensten, begint voor het 
vervangen deel de in artikel 6.2 genoemde periode opnieuw te lopen. De wederpartij blijft 
aansprakelijk voor verborgen gebreken die eerst na voornoemde periode blijken. Gehele of 
gedeeltelijke vervanging leidt in geen enkel geval tot het verlies voor de Gemeente van rechten en 
aanspraken die zij met betrekking tot de (gedeeltelijk) vervangen goederen en/of diensten had. 
5. Uiterlijk bij oplevering zal de wederpartij een door de wederpartij ondertekende 
garantieverklaring, waarin de aard, omvang en duur van de garantie, zoals in de opdracht dan wel  
overeenkomst neergelegd, aan de Gemeente overhandigen. 
6. Indien de Gemeente nog binnen de garantieperiode het geleverde aan een derde overdraagt, is de 
aanbieder verplicht de garantie voor de resterende termijn aan die derde te verlenen. 
 

7. Duurzaam inkopen en milieugevaarlijke stoffen 
 
1. De Gemeente tolereert geen zaken als discriminatie, kinderarbeid en ontoereikende 
arbeidsomstandigheden binnen de bedrijfsvoering van de wederpartij, noch bij de leveranciers 
van de wederpartij. Op eerste verzoek van de Gemeente dient de wederpartij hiertoe een 
schriftelijke verklaring af te geven. 
2. De wederpartij dient voor het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk te melden of 
de aangeboden en te leveren zaken milieugevaarlijke stoffen bevatten die vrij kunnen komen 
tijdens het normale gebruik, alsook bij storingen, reparaties, onderhoud of calamiteiten, het 
verwijderen, opslaan, storten, verplaatsen, afvoeren, dan wel bij het vernietigen aan het einde 
van de levensduur van de desbetreffende zaken. 
3. Indien dit het geval is, dient de wederpartij bij de aflevering een duidelijke instructie te voegen 
met preventieve maatregelen, hoe het vrijkomen dient te worden voorkomen. Bovendien dient 
de wederpartij de maatregelen te vermelden die getroffen dienen te worden om de Gemeente, 
personeel en medewerkers van de Gemeente en derden in geval van vrijkomen tegen deze 
stoffen te beschermen. 
 

8. Betaling 
 
1. Betaling zal plaatsvinden binnen 30 werkdagen na ontvangst en goedkeuring van de factuur, mits 
de levering is geaccepteerd en alle bijbehorende bescheiden door de Gemeente zijn ontvangen. 
De Gemeente is gerechtigd betaling op te schorten totdat de wederpartij aan al zijn 
openstaande verplichtingen heeft voldaan. 
2. De Gemeente is gerechtigd openstaande bedragen te verrekenen met alle opeisbare door de 
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wederpartij aan de Gemeente te betalen bedragen. 
3. De wederpartij is verplicht haar factuur conform Richtlijn 2001/115/EG op te stellen. Op de 
factuur en alle begeleidende bescheiden dient de wederpartij voorts te vermelden de datum van 
de opdracht, naam van de opdrachtgever alsmede diens dienst en afdeling, het 
opdrachtnummer/kenmerk van de Gemeente alsmede de factuurdatum, het factuuradres en een 
duidelijk specificatie van het geleverde (indien van toepassing: het artikelnummer gespecificeerd 
naar aantal). Ingeval van strijdigheid met Richtlijn 2001/115/EG en/of niet-vermelding van één of 
meerdere van de in de vorige zin genoemde, en/of andere relevante, gegevens wordt de 
betalingsverplichting opgeschort totdat de wederpartij aan haar verplichtingen op grond van 
deze bepaling heeft voldaan.. Van strijdigheid met Richtlijn 2001/115/EG en/of het ontbreken 
van deze gegevens wordt de wederpartij zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. 
4. Op eerste verzoek van de Gemeente zal de wederpartij voor haar rekening een 
onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doen afgeven door een voor de Gemeente 
acceptabele bankinstelling om de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij zeker te 
stellen. 
5. Betaling van de leverantie ontslaat de wederpartij niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid 
zoals deze voortvloeit uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. 
 

9. Aansprakelijkheid 
 
1. De wederpartij is in verband met de door haar geleverde goederen en/of diensten aansprakelijk 
voor alle (verdere) schade, gevolgschade daaronder begrepen, en gehouden tot vergoeding van 
bedrijfsschade, winstderving, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, schade 
voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de Gemeente of welke andere schade dan 
ook. Deze aansprakelijkheid strekt zich mede uit jegens natuurlijke en/of rechtspersonen 
werkzaam voor of bij de Gemeente alsmede derden waarmee de Gemeente verplichtingen is 
aangegaan. 
2. De wederpartij vrijwaart de Gemeente terzake van alle aanspraken van derden ter vergoeding 
van schade die verband houdt met de door de wederpartij aan de Gemeente geleverde 
goederen en/of diensten. 
3. De wederpartij zal zich tegen aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel voldoende verzekeren 
en verleent de Gemeente desgewenst inzage in de betreffende polissen. 
 

10. Geheimhouding 
 

1. De wederpartij garandeert de geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke 
informatie, waaronder bedrijfsinformatie, afkomstig van de Gemeente of een aan hem gelieerde 
instelling die de wederpartij op enigerlei wijze ter kennis of in handen is gekomen of gebracht, 
behoudens die gevallen waarvoor de Gemeente schriftelijk toestemming heeft gegeven. 
2. De vertrouwelijke informatie als bedoeld in artikel 10.1 wordt door de wederpartij of door de 
wederpartij ingeschakelde derden uitsluitend gebruikt voor uitvoering van de overeenkomst. 
3. De wederpartij bindt haar personeel en/of ondergeschikten en/of door haar ingeschakelde 
derden schriftelijk aan dezelfde geheimhoudingsplicht. 
4. Indien de wederpartij of een aan haar gelieerde derde de in dit artikel genoemde 
geheimhoudingsplicht schendt, verbeurt de wederpartij een boete van 25% van de totale 
koopsom met een minimum van EUR 2.500,-, onverminderd het recht van de Gemeente de 
daadwerkelijk geleden schade op wederpartij te verhalen. 
 

11. Intellectuele eigendom 
 

1. De wederpartij garandeert dat de gekochte goederen en toebehoren alsmede de geleverde 
diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bi jzondere 
lasten en beperkingen, zoals bijvoorbeeld octrooirechten, merkrechten, modelrechten, 
auteursrechten of andere rechten van derden. 
2. De wederpartij vrijwaart de Gemeente tegen alle aanspraken van derden die verband kunnen 
houden met enige schending van de wederpartij van het in artikel 11.1 gestelde en zal aan de 
Gemeente alle schade vergoeden die daarvan het gevolg is. 
3. Ten aanzien van de door de Gemeente verstrekte tekeningen, modellen, specificaties, instructies, 
keuringsvoorschriften, ramingen, schema‟s, ontwerpen en dergelijke behoudt de Gemeente zich 
naast het eigendomsrecht ook het auteursrecht voor. Deze mogen zonder de uitdrukkelijke 
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toestemming van de Gemeente noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd en of aan 
derden worden getoond of ter hand gesteld of door de wederpartij worden gebruikt ter 
vervaardiging van goederen of uitvoering van leveringen waarop deze betrekking hebben. 
4. Indien de geleverde prestatie bestaat uit het verlenen van diensten draagt de wederpartij het 
auteursrecht over aan de Gemeente en verricht daartoe, voor zover noodzakelijk, op eerste 
verzoek van de Gemeente al die (rechts)handelingen die daarvoor nodig zijn. 
 

12. Personeel 
 

1. Door de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld personeel zal voldoen 
aan door de Gemeente gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemene 
eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid. 
2. Indien naar het oordeel van de Gemeente sprake is van onvoldoende gekwalificeerd personeel 
is de Gemeente bevoegd om de verwijdering van het desbetreffende personeel te gelasten en is 
de wederpartij verplicht tot onverwijlde vervanging, met inachtneming van het bepaalde in artikel 
12.1. 
 

13. Overdracht en uitbesteding 
 

1. De wederpartij zal de rechten en verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien 
noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Gemeente. De Gemeente heeft het recht aan deze toestemming 
voorwaarden te verbinden. 
2. De wederpartij behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente voor 
uitbesteding aan derden. De Gemeente heeft het recht aan deze toestemming voorwaarden te 
verbinden. De wederpartij blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor door derden in 
verband met de opdracht te verrichten werkzaamheden en zal de Gemeente vrijwaren voor 
elke aansprakelijkheid inzake de Wet Ketenaansprakelijkheid en/of andere wetten en regelingen. 
Pagina 6 van 8 
3. De wederpartij is in geval van overdracht en/of uitbesteding als bedoeld in dit artikel verplicht 
om onderaannemers en andere betrokken derde(n) op te leggen dat zij de algemene 
voorwaarden van de Gemeente onderschrijven, alsmede elke andere voorwaarde omschreven 
door de Gemeente in de overeenkomst, alsmede onderschrijven dat de Gemeente gerechtigd is 
dezelfde rechten tegen hen uit te oefenen als jegens de wederpartij. 
4. De wederpartij is er, op straffe van een boete van 25% van de totale koopsom met een 
minimum van EUR 2.500,- per geval, voor verantwoordelijk dat de verplichting opgenomen in 
artikel 13.3 wordt nagekomen. De wederpartij vrijwaart de Gemeente voor alle schade die 
voortvloeit uit het feit dat de wederpartij de algemene voorwaarden niet aan betrokken 
onderaannemers en derden heeft opgelegd. 
 

14. Ontbinding 
 

1. Indien de wederpartij een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of 
andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, 
alsmede in geval van zijn faillissement of van surséance van betaling en ingeval van (geheel of 
gedeeltelijke) beslaglegging, stillegging, liquidatie of overname of enig daarmee vergelijkbare 
toestand van de wederpartij, is hij van rechtswege in verzuim. De Gemeente kan in dat geval de 
overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke 
ingang ontbinden. 
2. De Gemeente kan deelnemingen aan aanbestedingen weigeren of overeenkomsten inzake 
opdrachten zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden, indien de wederpartij 
bij een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld is voor een delict dat de 
beroepsmoraliteit van de wederpartij in het gedrang brengt. 
3. Onverminderd alle andere rechten kan de Gemeente de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden, indien de wederpartij of een van 
zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers, op enig moment in de fase voor of tijdens de 
totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, een persoon die deel uitmaakt van de 
Gemeente als organisatie of aan een van haar organen, ondergeschikten of vertegenwoordigers 
tracht om te kopen of heeft omgekocht. 
4. Indien blijkt dat een persoon in dienst van de Gemeente een al dan niet betaalde nevenfunctie 
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bij de aanbieder vervult of ten tijde van de onderhandelingen over de overeenkomst heeft 
vervuld, zonder dat de Gemeente hiervan voor de sluiting van de overeenkomst in kennis is 
gesteld, is de Gemeente gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling met 
onmiddellijke ingang te ontbinden. 
5. In geval van ontbinding op grond van de bovenstaande leden van dit artikel, zal hetgeen aan de 
wederpartij onverschuldigd is betaald, vermeerderd met de wettelijke rente van het 
onverschuldigde bedrag vanaf de dag waarop dit is betaald, door deze aan de Gemeente 
moeten worden terugbetaald. 
6. Ontbinding op grond van dit artikel vrijwaart de Gemeente van alle door de wederpartij  
gemaakte of nog te maken kosten van welke aard dan ook. Alle vorderingen die de Gemeente 
in deze gevallen op de wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle 
opeisbaar en niet voor verrekening vatbaar zijn. 
7. In geval dat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk is ontbonden op grond van de 
bovenstaande leden van dit artikel, kan de Gemeente het nog niet uitgevoerde deel van de 
overeenkomst aan derden opdragen zonder dat de Gemeente tot enige schadevergoeding aan 
de wederpartij is gehouden. De wederpartij zal alles doen wat redelijkerwijs van hem kan 
worden verlangd om de overdracht aan deze derden goed te doen verlopen. 
8. Onverminderd het gestelde in dit artikel is de Gemeente bevoegd de overeenkomst met 
onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden. In dat geval is de Gemeente verplicht de 
kosten die de wederpartij daardoor aantoonbaar maakt, te vergoeden. 
9. Ontbinding geschiedt door middel van aangetekende brief of deurwaardersexploot aan de 
wederpartij. 
 

15. Geschillen 
 
1. Alle geschillen welke tussen de Gemeente en de wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding 
van deze Algemene Inkoopvoorwaarden of van nadere overeenkomsten, worden bij uitsluiting 
beslecht door de bevoegde rechter in Maastricht. 
2. Artikel 15.1 laat onverlet de bevoegdheid van de Gemeente om voor beslechting van een 
geschil te kiezen voor een andere, volgens de wet bevoegde rechtsprekende instantie. 
 
DEEL B BEPALINGEN BETREFFENDE DE LEVERING VAN GOEDEREN 
 

16. Verzekering en verpakking 
 
1. De wederpartij zal zich ten genoegen van de Gemeente voldoende verzekeren tegen 
redelijkerwijze aanwezig te achten risico‟s gedurende het transport. 
2. De Gemeente heeft te allen tijde de bevoegdheid verpakkingsmaterialen aan de wederpartij te 
retourneren. 
3. Retourzending van verpakkingsmaterialen geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij  
naar het verzendadres van de wederpartij. 
4. De verpakking dient op een zoveel mogelijk milieuvriendelijke wijze te geschieden en het 
verpakkingsmateriaal dient zoveel mogelijk milieuvriendelijk te zijn. 
 

17. Eigendom- en risico-overdracht 
 
1. Het eigendom en risico van goederen gaat over op de Gemeente, nadat acceptatie door de 
Gemeente heeft plaatsgevonden. 
2. Indien de Gemeente de goederen niet accepteert of indien hetgeen door de wederpartij is 
geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft de Gemeente het recht binnen 
bekwame tijd, nadat zij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij de 
wederpartij te reclameren. Bewerking, ingebruikneming, verwerking of doorlevering van de 
geleverde zaken doet aan dit recht niets af. De goederen zijn in dit geval van aanvang af voor 
rekening en risico van de wederpartij gebleven. 
3. Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen en hulpmiddelen van de 
Gemeente door de wederpartij zijn verwerkt in goederen van de wederpartij, is sprake van een 
nieuw goed waarvan het eigendom aan de Gemeente toebehoort. 
4. De Gemeente is bevoegd te verlangen dat de overdracht van de eigendom van de goederen 
en/of de hiervoor bestemde materialen en onderdelen op een eerder tijdstip zal plaatsvinden. 
De wederpartij zal alsdan de goederen en/of de hiervoor bestemde materialen en onderdelen 
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merken als herkenbaar eigendom van de Gemeente en de Gemeente vrijwaren voor verlies, 
beschadiging en uitoefening van rechten door derden. 
 
DEEL C BEPALINGEN BETREFFENDE DE LEVERING VAN DIENSTEN 
 

18. Tijdspad 
 
1. Indien de Gemeente dit verlangt, zal de wederpartij een uitvoeringsschema overleggen, waarin 
onder meer de tijdstippen van begin en voltooiing van de verschillende fasen van de uitvoering 
van de dienst zijn opgenomen. 
2. Indien de Gemeente voor informatie, materiaal of (hulp)middelen moet zorgen zal in het 
uitvoeringsschema worden aangegeven wat de Gemeente waar en op welk tijdstip aan de 
wederpartij moet aanleveren. 
3. Na goedkeuring door de Gemeente zal het tijdschema een onderdeel van de overeenkomst 
zijn. 
4. De Gemeente is gerechtigd tijdens de werkzaamheden wijzigingen te verlangen van het 
uitvoeringsschema. De consequenties hiervan zullen door de Gemeente en de wederpartij op 
redelijke en rechtvaardige wijze worden geregeld. 
 

19. Voorzieningen 
 

1. Faciliteiten die de wederpartij opricht om uitvoering te geven aan de overeenkomst, zoals keten, 
met kantine-, was- en toiletfaciliteiten voor haar personeel, moeten voldoen aan de wettelijke 
eisen en regels. Plaatsing van voornoemde faciliteiten geschiedt in overleg met de Gemeente. 
 

20. Uitrusting en materialen 
 

1. De wederpartij zal zorgdragen voor alle bij de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken 
materialen en uitrusting waaronder gereedschappen. 
2. Tenzij anders is overeengekomen is de wederpartij voor eigen rekening en risico 
verantwoordelijk voor het transport van goederen en materialen die nodig zijn voor de 
uitvoering van de overeenkomst. 
3. De wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte 
goederen en materialen. 
 

21. Hulpmiddelen 
 

1. Door de Gemeente ter beschikking gestelde dan wel voor rekening van de Gemeente door de 
wederpartij aangeschafte of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, instructies, 
specificaties en overige hulpmiddelen blijven eigendom van de Gemeente c.q. worden eigendom 
van de Gemeente op het moment van aanschaf of vervaardiging. 
2. De wederpartij is verplicht de in artikel 21.1 bedoelde hulpmiddelen voor zover mogelijk te 
merken als herkenbaar eigendom van de Gemeente, deze in goede staat te houden en voor zijn 
risico te nemen, zolang de wederpartij ten aanzien van die hulpmiddelen als houder optreedt. 
3. De wederpartij zal zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de in dit artikel bedoelde 
hulpmiddelen. De wederpartij is verantwoordelijk voor de aflevering van overblijvende 
hulpmiddelen aan een functionaris van de Gemeente op een door de Gemeente aangewezen 
locatie. 
4. Verandering aan bedoelde hulpmiddelen door de wederpartij evenals het aanwenden door de 
wederpartij van deze hulpmiddelen voor of in verband met enig ander doel dan de levering aan 
de Gemeente, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Gemeente. 
Goedkeuring laat de garantieverplichtingen van de wederpartij evenwel onverlet. 
 

22. Terreinen en gebouwen van de Gemeente 
 

1. De wederpartij dient zich, voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt 
gemaakt, op de hoogte te stellen van omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst 
kunnen beïnvloeden op de terreinen en in de gebouwen van de Gemeente waar de 
werkzaamheden moeten worden verricht en zoals deze ten tijde van de te verrichten 
werkzaamheden zullen zijn. 
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2. Kosten van vertraging in de uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt door omstandigheden 
zoals hiervoor bedoeld, zijn voor rekening en risico van de wederpartij. 
 

23. Afvalstoffen 
 

1. In geval van onderhoud, reparaties of sloop door de wederpartij dienen afvalstoffen gescheiden 
te worden afgevoerd en aantoonbaar te worden gestort, opgeslagen of vernietigd met in acht 
name van de door de Europese en Nederlandse overheid gestelde wettelijke voorschriften. 
 
Tekstversie zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 6 april 2004 - raadsvoorstel nr. 33-2004 
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Bijlage 7 Uitsluitingsgronden 
 

In artikel 21.2 worden in ieder geval de navolgende verplichte uitsluitingsgronden bedoeld: 
  
Artikel 1. Geen dienstverleningsovereenkomst wordt aangegaan met een dienstverlenende 

organisatie  jegens wie bij een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak een 
veroordeling als bedoeld in het tweede lid is uitgesproken waarvan opdrachtgever heeft;  

 
Artikel 2. Voor de toepassing van het eerste lid worden aangewezen veroordelingen ter zake van: 
 

a.  deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2, eerste lid, van 
Gemeenschappelijk Optreden 98/733/JBZ van de Raad, (PbEG 1998, L 351); 

b.  omkoping in de zin van artikel 3 van het besluit van de Raad van 26 mei 1997 (PbEG 
1997, L 195) respectievelijk artikel 3, eerste lid, van Gemeenschappelijk Optreden 
98/742/JBZ van de Raad (PbEG 1998, L 358); 

c.  fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van 
de financiële belangen van de Gemeenschap (PbEG 1995, C 316); 

d.  witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr. 91/308/EEG van de Raad 
van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het 
witwassen van geld (PbEG L 1991, L 166) zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 2001/97/EG 
van het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 2001, 344).  

 
Artikel 3. Als veroordelingen als bedoeld in het tweede artikel worden in ieder geval aangemerkt 

veroordelingen op grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 
323a, 328ter, tweede lid, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht.  

 
Artikel 4.  De opdrachtgever betrekt bij de toepassing van het eerste artikel uitsluitend rechterlijke 

uitspraken die in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek 
tot deelneming of de inschrijving onherroepelijk zijn geworden. 

  
Artikel 5. De opdrachtgever kan een dienstverlenende organisatie uitsluiten van deelneming aan 

deze overeenkomst op de volgende gronden: 
 

a.  de inschrijver of gegadigde verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens 
werkzaamheden zijn gestaakt, jegens hem geldt een surseance van betaling of een 
(faillissements-)akkoord, of de gegadigde of inschrijver verkeert in een andere 
vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op 
hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving; 

b.  jegens de gegadigde of inschrijver is een onherroepelijk geworden rechterlijke 
uitspraak gedaan op grond van de op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving 
wegens overtreding van een voor hem relevante beroepsgedragsregel; 

c.  de inschrijver of gegadigde heeft in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout 
begaan die door de aanbestedende dienst aannemelijk kan worden gemaakt; 

d.  de inschrijver of gegadigde heeft niet voldaan aan verplichtingen op grond van op hem 
van toepassing zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot betaling van sociale 
zekerheidspremies of belastingen; 

e.  de gegadigde of inschrijver heeft zich in ernstige mate schuldig gemaakt aan valse 
verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen die door een aanbestedende dienst 
van hem waren verlangd of hij heeft die inlichtingen niet verstrekt.  

 
Artikel 6. De opdrachtgever betrekt bij de toepassing van het vorige artikel onder b uitsluitend 

onherroepelijke uitspraken die in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen 
van het verzoek tot deelneming of de inschrijving onherroepelijk zijn geworden en bij de 
toepassing van het vorige artikel onder c, uitsluitend ernstige fouten die zich in de vier jaar 
voorafgaand aan het genoemde tijdstip hebben voorgedaan. 

  
 


