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Samenvatting 
 

De VNG heeft de handreiking contracteren voor de gemeentelijke praktijk “Wie vooraf goed oplet, 

blijft steeds aan zet” opgesteld. Deze handreiking behandelt met specifieke aandacht voor de 

gemeentelijke praktijk een aantal onderwerpen die voor het sluiten van een overeenkomst goede 

afweging vragen. 

 

Veelal kent een overeenkomst diverse gelijkluidende onderwerpen die in min of meer 

standaardbepalingen worden geregeld en daarom soms minder aandacht krijgen. Toch kunnen juist 

deze standaardbepalingen grote gevolgen hebben. Daarom behoren dergelijke bepalingen niet min 

of meer automatisch in een overeenkomst te worden opgenomen, maar dient voorafgaande aan het 

sluiten van de overeenkomst goed te worden nagedacht over de gevolgen ervan. 

 

Zodra de omstandigheden het toelaten zal deze handreiking u per post, als handzame publicatie, 

worden toegezonden 

 

Klik hier voor de handreiking. 

 

Brief aan de leden 

T.a.v. het college en de raad 

 

  Datum 

26 maart 2020 

Kenmerk 

TRE/U202000204 

Lbr. 20/009 

Telefoon 

070-3738393 

Bijlage(n) 

1 

 

  

   

Onderwerp 

VNG handreiking voor de gemeentelijke praktijk “Wie vooraf goed 

oplet, blijft steeds aan zet” 

  

 

https://www.vng.nl/
mailto:info@vng.nl
https://vng.nl/sites/default/files/2020-03/wie-vooraf-goed_20200210-digitaal.pdf
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

De VNG heeft de handreiking contracteren voor de gemeentelijke praktijk “Wie vooraf goed oplet, 

blijft steeds aan zet” opgesteld. Deze handreiking behandelt met specifieke aandacht voor de 

gemeentelijke praktijk een aantal onderwerpen die voor het sluiten van de overeenkomst goede 

afweging vragen. 

 

Hoewel geen overeenkomst hetzelfde is, hebben overeenkomsten eenzelfde functie. Deze functie 

is tweeledig. Een overeenkomst dient enerzijds als spoorboekje: welke partij gaat wat doen en 

wanneer gaat zij dat doen? Anderzijds werkt de overeenkomst als juridisch 

risicobeheersingsinstrument: in de overeenkomst wordt geregeld wat de gevolgen zijn als niet aan 

de overeengekomen verplichtingen wordt voldaan. Voor beide functionaliteiten geldt dat deze 

onderdeel moeten zijn van de onderhandelingen en vervolgens in de overeenkomst moeten worden 

opgenomen. 

 

Veelal kent een overeenkomst diverse gelijkluidende onderwerpen die in min of meer 

standaardbepalingen worden geregeld en daarom soms minder aandacht krijgen. Toch kunnen juist 

deze standaardbepalingen grote gevolgen hebben. Daarom behoren dergelijke bepalingen niet min 

of meer automatisch in een overeenkomst te worden opgenomen, maar dient voorafgaande aan het 

sluiten van de overeenkomst goed te worden nagedacht over de gevolgen ervan. 

 
  

Aan de leden 

 

  Datum 

26 maart 2020 

Kenmerk 

TRE/U202000204 

Lbr. 20/009 

Telefoonnummer 

070-3738393 

Bijlage(n) 

1 

 

  

   

Onderwerp 

VNG handreiking voor de gemeentelijke praktijk “Wie vooraf goed 

oplet, blijft steeds aan zet” 

  

 

https://www.vng.nl/
mailto:info@vng.nl
https://vng.nl/sites/default/files/2020-03/wie-vooraf-goed_20200210-digitaal.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-03/wie-vooraf-goed_20200210-digitaal.pdf
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Zodra de omstandigheden het toelaten zal deze handreiking u per post, als handzame publicatie, 

worden toegezonden.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

P.W. Jeroense 

Plaatsvervangend algemeen directeur 

  

 

 


