
           

 
Memo  VNG 

Onderwerp Datum 

Beoogde planning:  

Aanbesteding Landelijke Raamovereenkomsten Specialistische 

ondersteuning ZG 2019-2010 

1 augustus 2017 

 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft voor 2019 en 2020 het bestuurlijk 

mandaat gekregen van haar leden (alle Nederlandse gemeenten) om middels landelijke 

raamovereenkomsten de specialistische ondersteuning van personen met een zintuiglijke 

beperking (ZG)  in te kopen. De huidige raamovereenkomsten voor specialistische ondersteuning 

ZG worden met een jaar verlengd en eindigen op 31 december 2018.  

 

Het doel van deze aanbesteding is om te borgen dat specialistische ondersteuning ZG, die nodig is 

voor cliënten die een specifieke behoefte hebben, geboden kan blijven worden in een 

gedecentraliseerd stelsel. Gemeenten zijn niet verplicht om voor de functie specialistische 

ondersteuning ZG zaken te doen met de ZG-aanbieders waarmee een landelijke 

raamovereenkomst wordt afgesloten. Maar wanneer een gemeente deze functie inkoopt bij een 

van de ZG-aanbieders waarmee de landelijke raamovereenkomst is afgesloten, dan gelden deze 

landelijke afspraken.  

 

De VNG is voornemens begin september 2017 een aanbesteding te starten om te komen tot de 

landelijke raamovereenkomsten Specialistische ondersteuning ZG voor 2019-2020.  

 

Graag attendeert de VNG u alvast op een aantal aspecten: 

 De aanbesteding zal via het aanbestedingsplatform TenderNed (www.tenderned.nl) verlopen.  

 Om toegang te krijgen tot TenderNed is registratie en inloggen met eHerkenning verplicht voor 

ondernemers. Het aanvragen van eHerkenning duurt gemiddeld 1-5 werkdagen. De 

ondernemer draagt het risico van tijdige en volledige registratie bij TenderNed; de VNG kan 

hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Voor meer informatie omtrent de registratie, 

zie: https://www.tenderned.nl/tenderned-voor-ondernemingen-0/eherkenning-en-tenderned  

 De communicatie zal gedurende de aanbesteding via TenderNed verlopen. Ten aanzien van 

de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat vragen omtrent deze aanbesteding via de 

berichtenmodule van TenderNed dienen te worden ingediend. 

 De ondernemer dient er zelf zorg voor te dragen dat informatie omtrent de aanbesteding tot 

hem/haar komt. TenderNed biedt hiertoe de mogelijkheid aan de hand van een gelijksoortige 

‘knop’, die u bij desbetreffende aanbesteding kunt vinden: 

 

http://www.tenderned.nl/
https://www.tenderned.nl/tenderned-voor-ondernemingen-0/eherkenning-en-tenderned
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 De vooraankondiging van de aanbesteding, waar begin september 2017 de aanbesteding 

wordt gepubliceerd, is te vinden via: https://www.tenderned.nl/tenderned-

web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/46602979f3f1f53467954f8a15577e15/cid/249548  

 Middels de zoekfunctie van TenderNed kunt u de aanbesteding eveneens vinden aan de hand 

van het TenderNed-kenmerk: 149128. 

 Zoals gangbaar bij een aanbesteding zal een aantal bewijsstukken t.a.v. uitsluitingsgronden 

worden gevraagd van de Deelnemer, conform artikel 2.89 van de Aanbestedingswet, namelijk: 

 

 

(i) Een uittreksel van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, 

niet ouder dan 6 maanden. 

 

 

(ii) Een afschrift van de Gedragsverklaring Aanbesteden, van ná 1 juli 2016 te zijn 

(conform artikel 4.36 van de Aanbestedingswet). 

 

 LET OP: Deelnemer kan de gedragsverklaring aanbesteden aanvragen via 

Justis, zie: https://www.justis.nl/producten/gva/ 

 

De Deelnemer dient er rekening mee te houden dat hij de Gedragsverklaring 

aanbesteden moet aanvragen bij de Minister van Veiligheid en Justitie, die 

beslist op de aanvraag: 

o Voor een natuurlijke persoon: binnen 4 weken na ontvangst van de 

aanvraag; 

o Voor een rechtspersoon: binnen 8 weken na ontvangst van de 

aanvraag. 

Indien de beslissing op de aanvraag onverhoopt langer duurt, komt dit voor 

risico van de Deelnemer.  

 

 

(iii) Een verklaring van de Belastingdienst, niet ouder dan 6 maanden, inzake betaling 

van sociale zekerheidspremies en/of belastingen 

 

 LET OP: Deelnemer dient er rekening mee te houden dat hij de Verklaring van de 

Belastingdienst moet aanvragen bij de Belastingdienst. Indien de aanvraag van de 

verklaring onverhoopt langer duurt, komt dit voor risico van de Deelnemer. 

 

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/46602979f3f1f53467954f8a15577e15/cid/249548
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/46602979f3f1f53467954f8a15577e15/cid/249548
https://www.justis.nl/producten/gva/

