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Samenvatting 

De aan u gezonden uitnodiging van 9 februari jl. om deel te nemen aan een door de V N G te 
organiseren gezamenlijke aanbesteding van burgerzakenmodules heeft veel reacties opgeroepen. 
Voor de aanbesteding bestaat grote belangstelling. Dit blijkt onder andere uit de vele vragen die in 
de afgelopen periode naar boven zijn gekomen en uit de hoge opkomst tijdens de drie 
informatiebijeenkomsten voor gemeenten. 

Naast deze communicatie ontvangen gemeenten ook via andere kanalen, zoals leveranciers en 
gebruikersverenigingen, informatie waardoor gemakkelijk misverstanden of onduidelijkheden 
kunnen ontstaan. Tevens hebben veel gemeenten aangegeven de besluitvorming niet binnen de 
gestelde termijn rond te krijgen. 

Daarom informeren wij u in deze brief over het volgende: 

1. de uiterste reactiedatum is verzet naar vrijdag 4 mei 2012; 
2. de noodzaak en voordelen van de gezamenlijke aanbesteding worden nogmaals beknopt 

weergegeven; 
3. de kostenvoordelen bij samenwerking worden nader toegelicht. 

In bijlage 1 gaan wij in op enkele reacties van samenwerkingsverbanden en 
gebruikersverenigingen. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

De aan u gezonden uitnodiging van 9 februari jl. om deel te nemen aan een door de V N G te 
organiseren gezamenlijke aanbesteding van burgerzakenmodules heeft veel reacties opgeroepen. 
Voor de aanbesteding bestaat grote belangstelling. Dit blijkt onder andere uit de vele vragen die in de 
afgelopen periode naar boven zijn gekomen en uit de hoge opkomst tijdens de drie 
informatiebijeenkomsten voor gemeenten. 

Naast deze communicatie ontvangen gemeenten ook via andere kanalen, zoals leveranciers en 
gebruikersverenigingen, informatie waardoor gemakkelijk misverstanden of onduidelijkheden kunnen 
ontstaan. Tevens hebben veel gemeenten aangegeven de besluitvorming niet binnen de gestelde 
termijn rond te krijgen. 

Daarom informeren wij u in deze brief over het volgende: 

1. de uiterste reactiedatum is verzet naar vrijdag 4 mei 2012; 
2. de noodzaak en voordelen van de gezamenlijke aanbesteding worden nogmaals beknopt 

weergegeven; 
3. de kostenvoordelen bij samenwerking worden nader toegelicht. 

In bijlage 1 gaan wij in op enkele reacties van samenwerkingsverbanden en gebruikersverenigingen. 

1. Verlenging reactietermijn aanmelding 

Wij hebben besloten de reactietermijn voor de ledenraadpleging gezamenlijke aanbesteding 
Burgerzakenmodules te verlengen. De sluitingsdatum is gesteld op vrijdag 4 mei 2012. Hiermee 
komen wij tegemoet aan de vele verzoeken om uitstel en geven wij u de ruimte de nog levende vragen 
beantwoord te krijgen en onzekerheden weg te nemen. 

Een van die onzekerheden betreft de aan u in rekening te brengen kosten van de gezamenlijke 
aanbesteding. Zoals uit de business case is af te leiden kan samenwerking van gemeenten bij de 
uitvoering van de minicompetities tot aanmerkelijke kostenreductie leiden. 

Met de berekeningen in bijlage 2 verwachten wij u hierover meer duidelijkheid te geven. Deze 
berekeningen zijn gebaseerd op aannames. Om een meer op uw situatie toegesneden raming te 
verstrekken hebben wij daadwerkelijke aanmeldingen nodig. Uit de verzoeken om uitstel is ons 
gebleken dat de meeste gemeenten zich voor 13 april zullen kunnen aanmelden. Wij verzoeken u dan 
ook uw besluit zoveel mogelijk voor deze datum aan ons kenbaar te maken op het nieuwe 
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reactieformulier dat aan uw gemeentesecretaris toegezonden wordt. Op dat moment is bekend 
hoeveel gemeenten zullen deelnemen en welke samenwerkingsverbanden er zullen zijn. Wij zullen 
dan in staat zijn een meer toegespitste kostenberekening te maken. Tevens zal dan bekend zijn of de 
grens van 100 deelnemende gemeenten al bereikt is. De tussenstand zullen wij direct na 13 april 
publiceren opdat de resterende gemeenten de bijbehorende berekeningen dan nog in hun 
besluitvorming mee kunnen nemen. Op 4 mei 2012 sluit de aanmeldingstermijn definitief. 

Door deze gewijzigde sluitingsdatum wijzigt de planning van de aanbesteding maar blijft deze nog 
binnen de kaders voor de koplopers om deel te kunnen nemen aan de gezamenlijke aanbesteding. 

2. Noodzaak en voordelen van de gezamenlijke aanbesteding 

Aanleiding en doelen 

Voor de verwerving van de burgerzakenmodules zullen veel gemeenten een aanbestedingstraject 
moeten doorlopen, Europees dan wel vanwege het eigen aanbestedingsbeleid. Wij maken u 
nadrukkelijk attent op de noodzaak uw huidige contracten en het aanbod van de softwareleveranciers 
te toetsen aan de Europese en of uw eigen aanbestedingsregels, zie daarvoor het juridische advies 
verwerving B Z M op de website van de V N G en KING 

Nog los van deze juridische noodzaak, heeft de V N G een gezamenlijke aanbesteding gestart om recht 
te doen aan de uitkomst van de door de V N G op 30 juni gehouden enquête. Hierbij heeft 89% van de 
reagerende gemeenten de voorkeur uitgesproken voor een gezamenlijke aanbesteding van de 
burgerzakenmodules waarbij regionale samenwerking mogelijk is. 

Een belangrijke reden om de gezamenlijke aanbesteding te doen, is het besef, dat bij de 
modernisering van de G B A sprake is van een complex vernieuwingsproces waarvan het succes en de 
voordelen pas in zijn volle omvang worden bereikt, als daarop in samenwerking met elkaar goed wordt 
ingespeeld. Met deze aanbesteding maken wij het voor gemeenten mogelijk om de juiste keuze te 
maken. Zij worden daarbij in alle facetten geholpen door de opzet van de aanbesteding en 
ondersteuning daarvan. 

Deze gezamenlijke aanbesteding heeft tot doel: 

• versterken van het opdrachtgeverschap van gemeenten; 
• besparing van de (landelijke) aanbestedingskosten; 
• het door volumevoordeel bereiken van een zo optimaal mogelijke prijs/kwaliteitverhouding van 

de te leveren producten; 
• standaardisatie van de te leveren producten; 
• keuzevrijheid voor gemeenten in de voor hen best passende oplossing. 

Gemeenten verwerven met deze aanbesteding Burgerzakenmodules, die 

• optimaal voldoen aan de aansluiting op de centrale BRP-voorzieningen en de gemeentelijke 
ICT-infrastructuur; 

• een betere en goedkopere invulling geven aan de burgerzakenprocessen; 
• noodzakelijke vernieuwingen in het gemeentelijke ICT-landschap mogelijk maken; 
• zorgen dat de modernisering van de G B A aansluit op de realisatie van het NUP, de Gemma-

architectuur en overige standaarden; 
• zorgen dat de dienstverlening kan worden verbeterd en continuïteit ervan wordt gewaarborgd 

Besparen van kosten, duidelijk verbeteren van kwaliteit en creëren van mogelijkheden voor 
noodzakelijke vernieuwingen in het gemeentelijke ICT-landschap, zijn de kerndoelen die met de 
aanbesteding moeten worden bereikt. 
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De gezamenlijke aanbesteding levert de gemeenten op dat zij 

• verzekerd zijn van een goede beschrijving van alle eisen die nodig zijn om goed werkende 
burgerzakenmodules te verkrijgen die goed aansluiten op de centrale B R P voorzieningen; 

• in staat zijn om een goede beoordeling te maken hoe de Burgerzakenmodules het beste 
ingepast kunnen worden in het (toekomstig gewenste) gemeentelijk ICT-landschap en de 
benodigde eisen te stellen voor de minicompetities; 

• de mogelijkheid krijgen om het aanbod van verschillende leveranciers te vergelijken en daaruit 
een goede afgewogen keuze te maken; 

• een unieke mogelijkheid krijgen om - zeker in een tijd van taakstellingen en bezuinigingen -
de optimale prijs / kwaliteit resultaten te bereiken. 

3. Kosten 

Op de voorgestelde kostenberekening voor de gezamenlijke aanbesteding is een aantal reacties 
binnen gekomen met als vraag of het in een samenwerkingsverband of met ondersteuning van een 
gebruikersvereniging niet goedkoper is. Omdat de gemaakte kostenberekening gebaseerd is op 
individuele aanbestedingen per gemeente kan het lijken dat de kosten bij een raamovereenkomst 
hoger zijn dan bij het gezamenlijk optrekken buiten de V N G aanbesteding. Dat beeld wordt veroorzaakt 
doordat kostenvoordelen van minicompetities in samenwerkingsverbanden nog niet waren 
meegenomen in de berekening. Verder wordt dit beeld veroorzaakt doordat interne kosten van 
gemeenten vaak buiten de vergelijking met de kosten van de gezamenlijke aanbesteding worden 
gehouden. 

Zoals bovenstaand vermeld kunnen gemeenten bij samenwerking in de minicompetities 
schaalvoordelen verkrijgen in de kosten. Zowel de geraamde kosten van de ondersteuning van de 
minicompetities alsook de kosten van beheer van de mantelovereenkomst kunnen aanmerkelijk 
worden verminderd. Op dat moment wordt het aanbod voor alle gemeenten nog aantrekkelijker. In 
bijlage 2 hebben wij hiervoor enkele voorbeeldberekeningen opgenomen. 

Het samenwerken is een van de doelen in deze aanbesteding en wordt door de V N G en KING 
gestimuleerd en toegejuicht. 

• Als gemeenten ondersteuning vanuit samenwerkingsverbanden of gebruikersverenigingen 
willen inzetten, dan kan dit direct worden ingepast in de structuur van de gezamenlijke 
aanbesteding, waardoor kosten van het VNG/KING- team kunnen verminderen. De bedoeling 
van de ondersteuning bij de gezamenlijke aanbesteding is dat deze altijd meerwaarde en 
voordelen biedt; 

• Als uitgangspunt geldt dat alleen de werkelijke uitgaven in rekening worden gebracht. Blijkt 
ondersteuning minder noodzakelijk te zijn dan geraamd, dan vermindert dat de totale landelijke 
kosten van de gezamenlijke aanbesteding. Deze vermindering komt ten goede aan alle 
deelnemende gemeenten. 

Mochten samenwerkende gemeenten toch besluiten niet deel te nemen aan de te sluiten 
raamovereenkomst dan moeten zij wel rekening houden met de volgende punten: 

• Een samenwerkingsverband of gebruikersvereniging maakt ook kosten, zoals het opstellen 
van een eigen bestek. Ook ontbreken dan de voordelen van de bundeling van kennis en 
ervaring die wel in het ondersteuningsteam van de V N G - aanbesteding aanwezig is; 
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• Voor het bijeenbrengen van de eisen aan de inpassing van de BZM in de gemeentelijke 
ICT-infrastructuur zal veel inspanning moeten worden geleverd en bij niet meedoen kan geen 
gebruik worden gemaakt van ervaringen in het proces van de aanbesteding. 

In opdracht van de V N G en KING is door ICT-office met marktpartijen de ICT-Haalbaarheidstoets 
Verwerving Burgerzakenmodules uitgevoerd. Het rapport is gepubliceerd op www.vng.nl en 
www.operatiebrp.nl. De resultaten en aanbevelingen zullen in de opzet van de gezamenlijke 
aanbesteding worden meegenomen. 

Op de website operatiebrp.nh geven wij nog antwoord op een aantal zeer veel voorkomende vragen. 

Gegeven bovenstaande doelen, de noodzaak voor veel gemeenten om aan te besteden en de 
complexiteit van de materie, is de V N G geheel overtuigd van de conclusie dat deelname aan de 
gezamenlijke aanbesteding met een goede gemeentelijke samenwerking en ondersteuning het meest 
voor de hand ligt. 

Resumé van belangrijke punten in deze brief: 

• Verlengen van de reactietermijn. Nieuwe datum vrijdag 4 mei 2012 met het verzoek om zo 
vroeg mogelijk bij voorkeur voor 13 april 2012 te reageren; 

• Behalen van aanmerkelijk kostenvoordeel bij samenwerking van gemeenten bij de 
minicompetities; 

• Nieuw reactieformulier waarop aan te geven met welke gemeenten u gaat samenwerken bij de 
minicompetities; 

• Aanbeveling om uw contracten en het aanbod van de leveranciers te controleren met de 
aanbestedingsregels. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. R.J .J .M. Pans 
voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

1 http://www.kinqgemeenten.nl/kinq-kwaliteitsinstituut-nederlandse-gemeenten/e-dienstverleninq-

verbeteren/implementatie/operatie-brp/veelgestelde-vraqen-ledenraadpleging-verwerving-

burqerzakenmodules 

Onderwerp Verlenging reactietermijn ledenraadpleging aanbesteding Burgerzakenmodules Datum <datum> 05 

Ten slotte 

Conclusie 



100 MG jaar 
Veren ig ing van 
Neder landse Gemeenten 

Stand van zaken samenwerkingsverbanden Bijlage 1 

G4 
De G4 hebben nog geen uitsluitsel gegeven over deelname. Zij hebben uitstel gevraagd voor het 
besluit en willen uiterlijk 9 april reageren. 

Dimpact 
De coöperatieve vereniging Dimpact heeft recentelijk een aanbesteding afgerond waarin een optie is 
genomen op een oplossing voor de burgerzakenmodules geënt op een zaaksysteem. Dat wil zeggen 
dat de leden van Dimpact die gebruik willen maken van die optie met een zaaksysteem geen nieuwe 
aanbesteding hoeven te doen. 
Dimpact, V N G en KING willen echter het belang van samenwerking blijven onderstrepen. Daartoe 
zullen wij de samenwerking zoeken op het gebied van het opstellen van de specificaties voor de 
zaaksysteem gerichte burgerzakenmodules. Dimpact heeft toegezegd hiertoe het initiatief te nemen en 
zal de specificaties om niet ter beschikking stellen aan andere gemeenten. 

De oplossing voor de burgerzakenmodules met een zaaksysteem zal ook in de door de V N G uit te 
schrijven aanbesteding worden uitgevraagd. Voor de Dimpact-gemeenten die geen gebruik willen 
maken van de zaaksysteem-oplossing is het ons inziens wel zinvol om deel te nemen aan het initiatief 
van de V N G 

Gebruikersvereniqinq Centric 
De gebruikersvereniging Centric heeft in reactie op de ledenbrief haar leden geadviseerd om vooral 
goed te beoordelen wat de juridische status is van het actuele onderhoudscontract met bijvoorbeeld 
Centric. Zij verwijzen onder andere naar de tabel in de VNG-ïedenbriëTvan 30 november 2011 (pagina 
4) waar kort maar krachtig is aangegeven welke overwegiijgeh u daarbij moet maken. 

Gebruikersvereniqinq PinkRoccade 
De gebruikersvereniging PinkRoccade heeft op 28 februari 2012 na de brief van 8 februari 2012 een 
tweede brief over dit onderwerp aan haar leden gestuurd. De V N G heeft hiervan een afschrift 
ontvangen. De gebruikersverenigïng geeft in de brief een a a n M mogelijke risico's aan van de 
gezamenlijke aanbesteding die naar ons inzicht niet terechtzijn. Aan de Gebruikersvereniging hebben 
wij een reactie verzonden waarvan wij hier een samenvatting geven. 

• Van belang is dat alle huidige leveranciers hebben aangegeven in te zullen schrijven op de 
gezamenlijke aanbesteding; 

• Zonder landelijke aanbesteding komt er geen referentiekader voor een scherpe prijstelling tot 
stand; 

• De gezamenlijke aanbesteding is meer dan het verkrijgen van een lijstje voorkeursleveranciers 
en doet recht aan de nadrukkelijke wens van gemeenten gezamenlijk te willen verwerven; 

• Juist met een aanbesteding van een raamovereenkomst met minicompetities hebben de 
individuele of samenwerkende gemeenten regie op de verwerving en worden hierbij adequaat 
ondersteund; 

• Als gemeenten niet Europees hoeven aan te besteden is men vaak gehouden aan de eigen 
inkoopregels. Daarnaast moet, de gemeente die niet deelneemt aan ons initiatief veel zelf 
uitzoeken, zonder de steun van een goed ondersteuningsteam. 
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Bijlage 2 Rekenvoorbeelden 

Onderstaande rekenvoorbeelden geven inzicht in de potentiële effecten van het deelnemen van 
samenwerkingsverbanden aan de gezamenlijke verwerving. 

Minimumvariant 

Het eerste voorbeeld gaat uit van: 

• 160 gemeenten 

• 12 samenwerkingsverbanden met 6 gemeenten per samenwerkingsverband 

Dit voorbeeld is gekozen omdat we denken dat dit een minimaal voorbeeld is van wat te realiseren valt. 

De gemiddelde besparing per gemeente ten opzichte van 160 individuele gemeenten is dan 15%. 

N = 160 
Gemeentegrootte < 20K 20K - 60K 60K - 100K 100K-250K G4 

Kosten zonder samenwerking €14.816 €18.255 €26.186 €38 .710 €108.388 

Kosten met samenwerking €12.655 €15.592 €22.366 €33.064 €92.578 

Besparing 15% 15% 15% 15% 15% 

Maximumvariant 
Het tweede voorbeeld geeft een extreme situatie aan om aan te geven hoe groot de besparingen 
kunnen worden in het geval alle gemeenten zouden deelnemen in samenwerkingsverbanden. De 
gemiddelde besparing per gemeente komt dan uit op 29% ten opzichte van deelname van individuele 
gemeenten. 
Het voorbeeld geeft de cijfers weer voor 

• 160 gemeenten 
• 40 samenwerkingsverbanden met 4 gemeenten per samenwerkingsverband 

N = 160 
Gemeentegrootte <20K 20K-60K 60K-100K 100K -250K G4 

Kosten zonder samenwerking € 14.816 € 18.255 € 26.186 € 38.710 € 108.388 

Kosten met samenwerking € 10.494 € 12.929 € 18.546 € 27.417 € 76.767 

Besparing 29% 29% 29% 29% 29% 


