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MR. DRS. ELS HUISMAN

GEPUBLICEERD: 7 OKTOBER 2021
In april 2021 is het wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 ingediend bij de Tweede
Kamer. Het wetsvoorstel maakt het gemeenten mogelijk om aanbestedingsprocedures voor jeugdzorg en
maatschappelijke ondersteuning eenvoudiger in te richten.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015. Gemeenten die bepaalde vormen
van zorg voor jeugdigen of maatschappelijke ondersteuning willen inkopen en daarbij de beste aanbieders willen
selecteren, zullen hun opdrachten vaak moeten aanbesteden. Dan gelden de regels van de Aanbestedingswet 2012.
Echter, de Jeugdwet en de Wmo 2015 maken het nu niet mogelijk om af te wijken van gunning op basis van het criterium
van de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (het emvi-criterium). Dit brengt weer verplichtingen met zich mee uit
het aanbestedingsrecht. Het verlichte aanbestedingsregime kan niet worden toegepast.
Het kabinet streeft naar een wijziging van de Aanbestedingsrichtlijn zodanig, dat diensten op het terrein van de Jeugdwet
en de Wmo 2015 waarvoor geen grensoverschrijdende interesse bestaat, worden uitgezonderd van de werking van de
Aanbestedingsrichtlijn. In de praktijk blijkt namelijk dat de aanbestedingsregels voor zorg voor jeugdigen en
maatschappelijke ondersteuning knellen. Een wijziging van de Europese richtlijn is echter niet op korte termijn te
verwachten.
Het wetsvoorstel zou tot wijzigingen van de Jeugdwet en de Wmo 2015 moeten leiden zodat gemeenten niet meer
verplicht zijn om te kiezen op basis van het emvi-criterium. De regel dat er niet alleen op de laagste prijs mag worden
gegund maar dat er rekening gehouden moet worden met de aangeboden kwaliteit wordt niet gewijzigd.
Het wetsvoorstel maakt het bovendien mogelijk om nadere regels te stellen waar gemeenten rekening mee moeten
houden bij het bepalen van een reële prijs voor de in te kopen jeugdzorg. Dit zal worden vastgelegd in de algemene
maatregel van bestuur (amvb) ‘reële prijzen Jeugdwet’. Voor de inkoop van maatschappelijke ondersteuning bestaan
deze regels al.
De vaste commissie voor VWS is belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel en heeft hiertoe op 18 juni
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2021 een verslag vastgesteld.
Heeft u vragen omtrent de Jeugdwet en Wmo 2015? Neem dan contact op met Els Huisman.

MR. DRS. ELS HUISMAN
Advocaat
e.huisman@devoort.nl
013-4668897
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