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 1. Algemene gegevens

1.1 Naam onderneming

1.2 Gegevens onderneming

1.3  Nummer KvK

1.4   Gegevens contactpersoon  

van de onderneming

1.5  Neemt de ondernemer samen met anderen deel aan de inkoopprocedure?  ja nee

 Zo ja, beantwoord vraag 1.6 en 1.7

 Iedere deelnemer in het samenwerkingsverband dient afzonderlijk een Eigen Verklaring in te leveren.

1.6  (Indien van toepassing)  

Namen van de andere onderneming(en)  

in het samenwerkingsverband

1.7  (Indien van toepassing)  

Naam van de penvoerder  

van het samenwerkingsverband

Eigen Verklaring 
t.b.v. de inkoop van diensten Jeugdhulp en Wmo,

inclusief Beschermd Wonen

door de gemeenten

Bodegraven-Reeuwijk

Gouda

Krimpenerwaard

Waddinxveen 

Zuidplas 

samenwerkend binnen het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland

Voor het invullen dient de Eigen 

Verklaring te zijn geopend met 

Acrobat Reader.

 

Invullen van dit PDF formulier 

met gebruik van een ander pro-

gramma dan Acrobat Reader 

kan leiden tot onjuiste weergave 

van de ingevulde gegevens 

na het digitaal versturen van 

het document, waardoor de 

inhoud van de Eigen Verklaring 

een andere kan worden dan 

bedoeld.
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 2. Uitsluitingsgronden - onderdeel A

Ondergetekende verklaart hierbij dat:

(vink alle onderdelen aan)

  A1  De ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de onderneming of daarin 

vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft in de afgelopen vijf jaar niet bij een onherroepelijk vonnis is veroordeeld 

wegens:

  a. Deelname aan een criminele organisatiea;

  b. Omkopingb;

  c. Fraudec;

  d. Terroristische misdrijven of strafbare feiten die verband houden met terroristische activiteitend;

  e. Witwassen van geld of financiering van terrorismee;

  f. Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandelf.

 

 A2 De ondernemer heeft voldaan aan al zijn verplichtingen met betrekking tot de betaling van belastingen of sociale premies.

 A3 De ondernemer, voor zover hij weet, niet zijn verplichtingen op het gebied van sociaal- of arbeidsrecht heeft geschonden.

 A4 Op de ondernemer niet een van de volgende situaties van toepassing is:

  a. Faillissement;

  b. Insolventie of liquidatie;

  c. Een regeling met schuldeisers getroffen;

  d. Een andere vergelijkbare toestand als onder a, b of c;

  e. Activa worden beheerd door een curator of rechtbank;

  f. Bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt.

 A5 De ondernemer zich niet schuldig heeft gemaakt aan een ernstige beroepsfout.

 A6 De ondernemer met andere ondernemers geen overeenkomsten heeft gesloten die gericht zijn op vervalsing van de mededinging.

 A7 De ondernemer zich niet bewust is van enig belangenconflict als gevolg van deelneming aan deze inkoopprocedure.

 A8  Vervallen i.v.m. het inkoopmodel bestuurlijk aanbesteden/open house. 

 A9  De ondernemer is het niet overkomen dat een eerdere overeenkomst met een inkopende organisatie heeft geleid tot vroegtijdige 

beëindiging van die overeenkomst, tot schadevergoeding of een andere vergelijkbare sanctie.

Ruimte voor eventuele toelichting bij de gegeven antwoorden op vraag A1 t/m A9

 2. Uitsluitingsgronden - onderdeel B

Ondergetekende bevestigt hierbij dat:

(vink alle onderdelen aan)

 B1  Hij zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van informatie die nodig is om te  

controleren of er gronden zijn voor uitsluiting.

 B2  Hij dergelijke informatie niet heeft achtergehouden.

 B3  Hij door de opdrachtgever gevraagde ondersteunende documenten onverwijld kan overleggen1.

 B4  Hij niet heeft getracht het besluitvormingsproces van opdrachtgever onrechtmatig te beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te  

verkrijgen die hem onrechtmatige voordelen bezorgen of om verwijtbaar misleidende informatie te verstrekken die een belangrijke 

invloed kan hebben op de beslissing met hem een overeenkomst te sluiten.
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 3. Geschiktheidseisen

Ondergetekende verklaart hierbij dat:

(vink alle onderdelen aan)

  Hij voldoet aan de vakbekwaamheidseisen zoals opgenomen in artikel 5.5 van de basisovereenkomst.

  Hij beschikt over

 -  een op basis van de wet voor zijn branche geldend kwaliteitsborgingscertificaat in ieder geval betrekking hebbende op zorg, 

maatschappelijke en/of aanpalende dienstverlening

  -> Stuur een kopie van het kwaliteitsborgingscertificaat mee met uw verklaring.

 Of (indien de wet voor zijn branche geen kwaliteitscertificaat oplegt)

 -  een eigen kwaliteitshandboek waaruit blijkt dat hij zich inzet voor kwaliteitsborging van dienstverlening aan Inwoners en daarbij horende 

administratieve processen.

  -> Stuur een kopie van het kwaliteitshandboek mee met uw verklaring.

  Hij voor uitvoering van de te contracteren diensten medewerkers inzet die beschikken over de juiste competenties en het vereiste minimale 

opleidingsniveau.

  ->  Stuur met uw verklaring een overzicht mee van de (zorggerelateerde) opleidingen die zijn afgerond door de medewerkers die voor 

levering van de diensten worden ingezet.

 En (indien u diensten Jeugd wilt leveren)

  ->  Stuur met uw verklaring een overzicht mee van de SKJ- en/of BIG-registratienummers van de medewerkers die voor levering van de 

diensten worden ingezet.

 Hij door de opdrachtgever gevraagde ondersteunende documenten onverwijld kan overleggen2.

 4. Ondertekening

Ondergetekende verklaart

-  dat de door hem/haar hiervoor verstrekte informatie accuraat en correct is en dat hij/zij zich volledig bewust is van de consequenties van het 

afleggen van een valse verklaring;

- desgevraagd en onverwijld de hiervoor bedoelde documenten, certificeringen en andere bewijsstukken te kunnen overleggen;

- dat deze verklaring is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, vertegenwoordigingsbevoegde.

Ondergetekende stemt er formeel mee in dat de opdrachtgever toegang krijgt tot stukken tot staving van de informatie die is verstrekt in deze eigen 

verklaring.

Na(a)m(en), vertegenwoordigingsbevoegde, ondertekenaar(s)

Datum

     

 dag maand jaar 

Handtekening
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1 Opdrachtgever kan de volgende documenten opvragen: 

- een gedragsverklaring aanbesteden (GVA);

- een Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen (VOG RP);

- een Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP);

- een uittreksel van de griffie van de Rechtbank;

- een verklaring van de Belastingdienst;

-  een uittreksel uit het Handelsregister, voor zover de wet deze voorschrijft.

2 Opdrachtgever kan de volgende documenten opvragen: 

-  een op basis van de wet voor zijn branche geldend bewijsmiddel dat klanttevredenheid wordt gemeten;

-  bewijs waaruit blijkt dat de ondernemer informatie over zijn dienstverlening en zijn cliënten registreert en waarbij het mogelijk is deze 

informatie te delen met de Gemeente en andere gecontracteerde ondernemers, rekening houdend met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG).

ª  In de zin van artikel 2 van Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit  

(PB L 300 van 11.11.2008, blz. 42).
b  In de zin van artikel 3 van de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de 

lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn (PB C 195 van 25.6.1997, blz. 1) en artikel 2, lid 1, van Kaderbesluit 2003/568/JBZ van 22 juli 

2003 inzake de bestrijding van corruptie in de privésector (PB L 192 van 31.7.2003, blz. 54). Deze uitsluitingsgrond omvat ook corruptie in 

de zin van de nationale wetgeving van de aanbestedende dienst (aanbestedende entiteit) of de ondernemer.
c  In de zin van artikel 1 van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen  

(PB C 316 van 27.11.1995, blz. 48).
d  In de zin van de artikelen 1 en 3 van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding (PB L 164 van 

22.6.2002, blz. 3). Deze uitsluitingsgrond omvat ook uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een strafbaar feit als 

bedoeld in artikel 4 van genoemd kaderbesluit.
e  In de zin van artikel 1 van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het 

gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15).
f  In de zin van artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding 

van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad  

(PB L 101 van 15.4.2011, blz. 1).


