
 

Pagina 1 van 1 

Bijlage 06 van aanmeldingsdocument Maatwerkvoorziening HH  
 

Bijlage 6: Uitsluitingsgronden Maatwerkvoorziening HH 
 
Bijlage 6 bij het Aanmeldingsdocument ‘Open house ‘Maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden’ 
gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden. 
1. Uitgesloten van de Aanmeldingsprocedure en de Overeenkomst wordt een Aanbieder / 

Aanmelder jegens wie bij een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak in de vijf (5) jaar 
voor Aanmelding een veroordeling als bedoeld in het tweede lid is uitgesproken. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid worden aangewezen veroordelingen ter zake van: 
a. Deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2 van Kaderbesluit 

2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van de georganiseerde 
criminaliteit (PbEU 2008, L 300); 

b. Omkoping in de zin van artikel 1 van de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie 
waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de 
Europese Unie betrokken zijn (PbEU 1997, C 195) en van artikel 2, eerste lid, van 
Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de bestrijding van 
corruptie in de privésector (PbEU 2003, L 192); 

c. Fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de 
financiële belangen van de Gemeenschap (PbEG 1995, C 316); 

d. Witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr. 91/308/EEG van de Raad van 
10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het 
witwassen van geld (PbEG L 1991, L 166) zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 2001/97/EG van 
het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 2001, 344); 

e. Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten in 
de zin van de artikelen 1, 3 en 4 van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 
2003 inzake terrorismebestrijding (PbEU 2002, L 164); 

f. Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel 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 (PbEU 2011, L 101). 

3. Als veroordelingen als bedoeld in het tweede lid worden in ieder geval aangemerkt 
veroordelingen op grond van artikel 134a140, 140a, 177, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b, 273f, 
285, derde lid, 323a, 328ter, tweede lid, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van 
Strafrecht, of veroordelingen wegens overtreding van de in artikel 83 van het Wetboek van 
Strafrecht bedoelde misdrijven, indien aan het bepaalde in dat artikel is voldaan. 

4. Uitgesloten van de Aanmeldingsprocedure en de Overeenkomst wordt een Ondernemer / 
Aanmelder jegens wie bij onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de gegadigde of de inschrijver is 
gevestigd of overeenkomstig nationale wettelijke bepalingen in de vijf (5) jaar voor Aanmelding 
is vastgesteld dat de ondernemer niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van 
belastingen of sociale zekerheidspremies. 

5. Uitgesloten van de Aanmeldingsprocedure en de Overeenkomst wordt een Ondernemer / 
Aanmelder waarop in de drie (3) jaar voor Aanmelding een van de navolgende 
uitsluitingsgronden van toepassing is/was: 
a. de Ondernemer / Aanmelder verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens 

werkzaamheden zijn gestaakt, jegens hem geldt een surseance van betaling of een 
(faillissements-)akkoord, of de gegadigde of inschrijver verkeert in een andere 
vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure uit hoofde van op hem van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving; 

b. De Ondernemer / Aanmelder voldoet niet aan zijn verplichtingen tot betaling van 
belastingen of van sociale zekerheidspremies. 

 


