
 

Aanbestedingsbeleid 
Vooraf 
Onderstaande is een omschrijving die op het moment van lezen kan afwijken van praktijkvoorbeelden 
waarin het bepalen van de opdrachtwaarde niet wordt gebaseerd op (ervaring met) huidige wet- en 
regelgeving. Deze omschrijving is een afgeleide van hetgeen is omschreven in de Gids Proportionaliteit 
(onderdeel van de Aanbestedingswet 2012). Tevens dient uiterlijk in april 2016 de huidige 
Aanbestedingswet aangepast te zijn naar de nieuwe Europese richtlijnen. Een en ander kan daardoor 
afwijken / anders worden.  
 

Procedure 
Bij het ramen van de opdrachtwaarde wordt uitgegaan van de waarde van de opdracht voor het totale 
bedrag, exclusief omzetbelasting, voor de totale duur van de opdracht. Bij deze berekening wordt 
rekening gehouden met het geraamde totaalbedrag met inbegrip van de eventuele opties en 
verlengingen in de opdracht.  
Voor een opdracht bestaande uit zowel werken, diensten en/of leveringen bepaalt dat deel dat in 
waarde het grootste is of er sprake is van een werk, dienst of een levering.  
Op basis van de berekende opdrachtwaarde wordt een aanbestedingsprocedure uit onderstaand 
schema als uitgangspunt genomen. Deze bedragen met bijbehorende procedures zijn afgeleid van de 
Gids Proportionaliteit. De drempelbedragen voor Europees aanbesteden worden iedere twee jaar 
bijgesteld en zijn te vinden via www.rijksoverheid.nl  
 
tabel drempelbedragen tot laatste bijwerkmoment 

 
  

http://www.rijksoverheid.nl/


 
Inkoopvorm Leveringen/diensten Werken 

Enkelvoudig onderhandse 
inkoopprocedure (1 op 1 gunnen) 

Tot € 33.000 Tot € 150.000 

Meervoudig onderhandse 
inkoopprocedure (offerte uitvraag 3-5 
leveranciers) 

€ 33.000 tot € 125.000  € 150.000 tot € 1.500.000 

Nationaal Openbaar aanbesteden € 50.000 tot Europees 
drempelbedrag 

€ 1.500.000 tot Europees 
drempelbedrag 

Europees aanbesteden Vanaf € 214.000* Vanaf € 5.350.000* 

*per 1 januari 2020 
 
Als blijkt dat de procedure volgens de hierboven genoemde bedragen niet aansluit bij de specifieke 
inkoop en het karakter van de markt waarin de ondernemers opereren (zie hiervoor ook de Gids 
Proportionaliteit, hoofdstuk 3.4), kan CBO De Greiden kiezen voor een andere procedure. In deze 
situatie onderbouwt de CBO De Greiden de inkoopprocedure met een inkoopstrategie. De 
inkoopstrategie leidt in deze situatie tot een bewuste keuze voor een procedure. Ook alle andere 
relevante beslissingen worden dan vastgelegd in een inkoopstrategie voor zowel trajecten conform als 
afwijkend van bovenstaande procedurekeuze. 
Vaststellen van een inkoopstrategie in lijn met bovenstaande procedurekeuze is voorbehouden aan het 
bestuur.  
 
Vastgesteld op de bestuursvergadering van 18 december 2019 (de drempelbedragen zullen regelmatig 
worden aangepast aan de richtlijnen). 
 


