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Wat is de ervaring? 

• Gemeenten hebben vaak moeite met het exacte onderscheid 
en de precieze kaders van de verschillende "smaken" waaruit 
zij (inmiddels) kunnen kiezen. Daardoor is het voor 
gemeenten lastig om keuzes te maken. 
 
 

• Gemaakte keuzes zijn (ook voor inschrijvers) niet altijd even 
helder waardoor verwarring kan ontstaan over het 
toepasselijke kader. 
 



Wat is de ervaring? 

• Voorbeeld uit de praktijk: een subsidie met 
uitvoeringsovereenkomst voor sociale diensten behelst 
tevens een overheidsopdracht; de aanbesteding wordt 
niettemin een subsidietender genoemd. Welke regels zijn van 
toepassing?  
 

• Zowel het overheidsopdrachtenrecht (verlichte regime) als 
het subsidierecht/bestuursrecht van toepassing: lastige 
samenloop. 
 
 
 



Wat zijn de juridische mogelijkheden? 

Juridisch te onderscheiden mogelijkheden inkoop dienstverlening: 
1) Overheidsopdracht (kan ook een subsidie met 

uitvoeringsovereenkomst zijn). 
    Opties: 

a) Aanbesteding conform regime sociale en andere specifieke 
diensten 

b) Aanbesteding vrijwillig gekozen "zwaarder" Europees regime 
c) Nationaal openbare aanbestedingsprocedure (onder de drempel) 

 
2) Toelatingssysteem / "open house" 
 
3) "Zuivere" subsidie (zonder uitvoeringsplicht) 

 



Wat is de behoefte? 

• Gemeenten staren zich soms te veel blind op dit juridisch 
instrumentarium: zij moeten eerst – mede op basis van de 
toepasselijke sectorale wetgeving - hun behoefte vaststellen, 
de inkoopstrategie c.q. het instrumentarium moet daar bij 
passen. 
 

• Belangrijke vraag: willen (of moeten) gemeenten de 
dienstverlening (laten) realiseren of alleen stimuleren. 
 
 
 



Wat is de behoefte? 

 
• Realiseren kan het best door middel van 

opdrachtgeverschap, al dan niet op basis van een subsidie 
met uitvoeringsovereenkomst (waarbij prestaties worden 
afgedwongen). 
 

• Realiseren kan in beginsel ook met het open house model. 
 

• Voorbeeld uit de praktijk: jeugdhulp. 
 
 
 



Wat is de behoefte? 

• In het geval gemeenten maatschappelijk gewenste 
activiteiten alleen willen stimuleren:  
 
de "zuivere" subsidie zonder uitvoeringsovereenkomst lijkt 
het meest geschikt! 
 

• Bijv: een cursusaanbod voor ouders met een taalachterstand 
 



Wat is "realiseren" door middel van open house? 

• Zorgen voor "aanbod" door middel van het sluiten van een overeenkomst 

met alle geschikte aanbieders. De gemeente maakt – afgezien van 

kwaliteitstoets – zelf geen keus voor bepaalde aanbieders. 

 

• De dienst (en de kwaliteit daarvan) wordt door middel van een 

overeenkomst met de gemeenten "voorgecontracteerd" (een vorm van 

realiseren), maar de overheidsopdracht wordt niet geplaatst. Dat doet de 

cliënt zelf!  

 

 



Waar of niet waar? 

• Het open house model is niet gereguleerd en geeft daarom 
veel meer juridische vrijheid. 
 

• Het open house model zorgt ervoor dat geen concurrentie 
hoeft plaats te vinden en geeft daarom meer waarborgen 
voor zorg continuïteit. 
 

 
 



Wat is "realiseren" door middel van open house? 

• Dit model kan niet in alle gevallen worden toegepast. 

 

• Wanneer wel/niet? O.a. kijken naar sectorale regelgeving: hoe moet de 

dienst/zorg worden georganiseerd?  

 

• Hoe wil de gemeente de zorg vormgegeven? Opdrachtgeverschap verdient 

soms de voorkeur. 

 

• Ook kijken naar de samenstelling van de markt. 

 

 

 



 
 
 
Juridische verschil aanbesteding / open house? 

• (raam)overeenkomst (of uitvoeringsovk) 

 

• ABBB's: gelijkheid en transparantie 

 

• naleving gelijkheid en transparantie 

     (Europese beginselen/Abbb's) 

 

 

• bekendmaking (voor)aankondiging 

TenderNed 

 

• proces-verbaal van opdrachtverlening 

TenderNed 

• (raam)overeenkomst 

 

• ABBB's: gelijkheid en transparantie 

 

• naleving Europese beginselen van 

gelijkheid en transparantie bij 

grensoverschrijdend belang 

 

• bekendmaking (voor)aankondiging bij 

grensoverschrijdend belang  

 

 

Open house cf. Falk/Tirkkonen Aanbesteding cf. verlichte regime 



 
 
Juridische verschil aanbesteding / open house? 

• op voorhand vast te stellen (objectieve) 

voorwaarden en criteria 

 

• concurrentie om overeenkomst (beste 

prijs/kwaliteitsverhouding) 

 

 

• gunning aan bepaald aantal aanbieders 

 

 

 

• geen tussentijdse toetreding tot ovk 

 

• deel 1 Aw en Gids Proportionaliteit 

 

• op voorhand vast te stellen contractuele 

voorwaarden/systeem van afspraken 

 

• concurrentie om overeenkomst in 

uitvoeringsfase, (géén gunningscriteria i 

procedure) 

 

• toelating van alle aanbieders die aan 

eisen voldoen; cliënt plaatst de opdracht 

(niet aanbestedende dienst!) 

 

• tussentijdse toetreding mag, hoeft niet 

 

• reflexwerking ivm ABBB's? 

Open house cf. Falk/Tirkkonen Aanbesteding cf. verlichte regime 



Juridisch verschil aanbesteding/open house? 

In beide gevallen: 
 
• Zelfde tarieven bieden voor zelfde dienstverlening. 
 
• Geen afspraken op individuele basis. 
 
• Geen wezenlijke wijzigingen doorvoeren in de overeenkomst 

zonder nieuwe aankondiging. 
 

 



Vragen m.b.t. "open house" in relatie tot aanbesteden 

• Biedt dit instrument voldoende ruimte voor innovatie en/of 
sturing vanuit de gemeente?  
 

• Een aanbesteding kan nuttig zijn om concurrentie te 
prikkelen en innovatie af te dwingen. Of: kleinere spelers 
dwingen samen te werken! 
 

• Ook bij aanbesteden is het mogelijk om werk toe te delen op 
basis van voorkeur cliënt (ro 61 Richtlijn 2014/24/EU) 
 
 



Vragen m.b.t. "open house" in relatie tot aanbesteden 

• Hoe ver mogen kwaliteitseisen gaan (hoe "open" moet het 
open house zijn)? 
 

• Een aanbesteding geeft de mogelijkheid selectiever te zijn 
 

• Is het bij het "open house" model haalbaar te kiezen voor 
prestatiemeting? 
 

• Hoe beheers je de kosten binnen het "open house" model? 



 
 
Wanneer is sprake van een subsidie? 

Subsidie (4.21 Awb)   
 
 
 

• kostprijs / bijdrage in de kosten 

• oogmerk verstrekking is het dienen 

van het algemeen belang > activiteiten 

in belang van derden 

• diensten komen rechtstreeks ten 

goede aan derden 

• initiatief transactie bij 

aanvrager/zorgaanbieder (aard en 

omvang) 
 

 

Commerciële transactie/ civielrechtelijke 

opdracht 
 

• marktconforme prijs (kostprijs + 

winstmarge) 

• eigen belang bestuursorgaan 

• bestuursorgaan profiteert van diensten 

• initiatief, vormgeving en inhoud 

dienstverlening/project bij gemeente 

Aanwijzingen onderscheid subsidie / commerciële transactie 



 
Wanneer is sprake van een subsidie? 

 
Conclusie?  
 
 
Keus voor subsidie instrument is niet "vrij": als de 
rechtsverhouding voldoet aan het subsidiebegrip is een 
civielrechtelijke overeenkomst niet toegestaan. 



Wanneer is sprake van een subsidie? 

• Keus voor een subsidie mét of zonder uitvoeringsovereenkomst is in 

beginsel wel vrij. Keus moet echter wel aansluiten bij bedoeling van partijen 

en voldoende recht doen aan wettelijke verantwoordelijkheid. 

 

• De keus voor een "zuivere" subsidie (zonder uitvoeringsovereenkomst) 

vrijwaart de gemeente niet van verdeelvraagstukken. 

Raad van State: subsidie is een schaars recht. 

 

• Rechtsplicht om transparantie te betrachten, gelijke behandeling: 

subsidietender is niet verplicht; andere verdeelmethodieken toegestaan. 



"Lessons learned" en praktische tips 

• Sla de inventariserende fase niet over en bouw daarvoor 
voldoende tijd in: 
- vaststellen behoefte gemeente 

- om welke diensten gaat het? 

- wat zijn de ervaringen met de huidige contracten? 

- raadpleeg alle disciplines (inkoop, beleid, contractmanagement etc) 

- analyse lokale en regionale markt 

- onderzoek naar tarieven/budgetplafonds e.d. 

- betrekken relevante kaders Jeugdwet, Wmo en onderliggende 

regelgeving 

- optioneel: marktconsultatie 

 
 



"Lessons learned" en praktische tips 

Maak aan het begin van het inkooptraject een realistische 

planning voor het maken van keuzes, het opstellen van 

inkoopdocumentatie en het doorlopen van het inkoopproces.  

 

Denk tijdens het keuzeproces alvast na over de uitvoeringsfase 

en de gewenste flexibiliteit: wat kan er op het pad van de 

gemeente komen, waar moet ruimte voor worden ingebouwd, 

zodat heldere wijzigings- en/of herzieningsclausules kunnen 

worden geformuleerd. 
 



"Lessons learned" en praktische tips 

Denk tevoren goed na over de risicotoedeling binnen het 

contract; welke risico's (wachtlijsten, overschrijding budget 

etc.) horen bij de gemeenten thuis en welke bij de markt? 

 

Door teveel risico’s bij de zorgaanbieder te leggen, lopen 

gemeenten het risico op klachten, juridische procedures en 

problemen tijdens de uitvoering. 
 
Zorg voor veiligheidsventiel! 

 



"Lessons learned" en praktische tips 

Neem bepalingen op over het garanderen van de 

zorgcontinuïteit bij beëindiging, om wat voor reden dan ook, 

van de overeenkomst. 

 

Zorg voor een (separate) verlengingsoptie ten behoeve van de 

overgang naar een nieuw contract. Bedenk tevoren welke 

(andere) verplichtingen  aan de zorgaanbieder moeten worden 

opgelegd om een soepele overgang naar een ander contract of 

een andere aanbieder te bewerkstelligen. 
 

 
 
 



"Lessons learned" en praktische tips 

• Geef contractmanagement een duidelijke plaats in het 
contract (bijv. meldplicht bij overschrijding plafondbudget, 
traject bij niet-nakoming) en zorg voor de vereiste personele 
bezetting om het contractmanagement adequaat uit te 
kunnen voeren. 
 

• Prestatiemeting moet proportioneel zijn, transparant en niet-
discriminerend. Maak het niet te moeilijk/uitgebreid. 
Belasting organisatie en discussies/juridische bezwaren 
opdrachtnemers. 
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