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35 105 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Van 
der Staaij tot wijziging van de 
Aanbestedingswet 2012 in verband met het 
schrappen van de verplichte aanbesteding 
binnen het sociaal domein 

Nr. 2  VOORSTEL VAN WET 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de 

Aanbestedingswet 2012 te wijzigen in verband met het schrappen van de 
verplichte aanbesteding binnen het sociaal domein, zodat gemeenten zelf 
kunnen beslissen over de inkoop van zorg; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

In de Aanbestedingswet 2012 wordt na artikel 2.6a een artikel 
ingevoegd, luidende: 

Artikel 2.6b  

In afwijking van de artikelen 2.2, 2.3 en 2.6a is het bepaalde bij of 
krachtens deel 2 van deze wet niet van toepassing op voor sociale en 
andere specifieke diensten, bedoeld in bijlage XIV van richtlijn 2014/24/EU, 
indien het de uitoefening van hun taken op grond van de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet of de Participatiewet betreft.
  

ARTIKEL II  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. 
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
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