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Tijdens de fysieke overlegtafel van juni is door de gemeente toegelicht dat  Onderaannemerschap 

niet mogelijk is omdat de wijze van contracteren gericht is op een directe contractrelatie. De 

Gemeente wil graag een rechtstreekse relatie met de onderaannemers en zicht op de cliënt. Dit 

sluit niet uit dat kleine zorgaanbieders administratieve zaken uit mogen besteden aan andere 

zorgaanbieders.  

 

Praktijk 

In de praktijk komt het voor dat een cliënt dagbesteding ontvangt bij twee verschillende 

zorgaanbieders.  Bijvoorbeeld 4 dagdelen bij aanbieder a en op verzoek van de cliënt 1 dagdeel bij 

aanbieder b.  De vraag van aanbieders is of onderlinge uitwisseling in het belang van de cliënt 

mogelijk gemaakt kan worden.  

 

Onderlinge uitwisseling mogelijk 

De gemeente is van mening dat onderlinge uitwisseling in het belang van de cliënt mogelijk 

gemaakt moet worden.  Hiervoor zijn de volgende voorwaarden: 

- Het moet voorvloeien uit de wens van de cliënt 

- Beide aanbieders hebben een contractrelatie met de gemeente 

- Onderlinge uitwisseling is mogelijk binnen een bouwsteen (bijv. dagbesteding) 

- De aanbieder waarvan de cliënt het meeste dagbesteding ontvangt is geregistreerd als 

aanbieder in Stipter 

- Indien er een verschuiving plaatsvindt en de cliënt de meeste dagbesteding van aanbieder 

b ontvangt, wordt dit bij de gemeente doorgegeven en aangepast in Stipter 

- Artikel 14.1 van de Algemene Voorwaarden blijft van toepassing. Dit artikel luidt :’De 
Contractant vrijwaart de gemeente tegen eventuele aanspraken van derden ter zake van 

schade door deze derde geleden ten gevolge van de uitvoering door de Contractant van de 

Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde goederen of Diensten van de 

Contractant. De (hoofdaannemer) vrijwaart de gemeente dus tegen eventuele aanspraken 

van derden, ook wanneer de hoofdaannemer gebruikt maakt van een onderaannemer en 

de schade is ontstaan bij die onderaannemer.  De (hoofd)aannemer en onderaannemer 

kunnen desgewenst onderling afspreken dat de ‘onderaannemer’ zo nodig de 
hoofdaannemer vrijwaart.  

 


