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5.6 Bepalen van de aanbestedingsprocedure 

De Gemeente zal conform de Gids Proportionaliteit de volgende aspecten meewegen bij het bepalen van 
de aanbestedingsprocedure: 

a. de omvang van de opdracht; 
b. de transactiekosten voor de aanbestedende dienst en de inschrijvers;  
c. het aantal potentiële inschrijvers; 
d. het gewenst eindresultaat; 
e. de complexiteit van de opdracht; en 
f. het type van de opdracht en het karakter van de markt. 

 
De Gemeente houdt - met inachtneming van de Gids Proportionaliteit- bij de onderstaande bedragen de volgende procedures als leidraad aan, tenzij blijkt 
dat dit niet aansluit bij de inkoopstrategie gebaseerd op bovenstaande aspecten. In dat geval kan de Gemeente ook kiezen voor een andere procedure, 
waarbij de bepalingen conform artikel 3.7 Afwijkingsbevoegdheid gelden.   

 
Drempelbedragen per 1 januari 2022 – 31 december 2023  
(Bedragen zijn exclusief BTW en gaan uit van de totale opdracht- of contractwaarde) 

 
1 Inhuur derden: inhuur van tijdelijk personeel voor reguliere werkzaamheden en inhuur van derden, bureaus die een product, dienst of advies met een resultaatverplichting leveren. 
2 Europese drempelbedragen worden eens in de twee jaar gecontroleerd en zo nodig herzien door de Europese Commissie.  Alleen herziening van de drempelbedragen  binnen eigen inkoopbeleid zal middels een 

B&W besluit plaatsvinden. 
3 Keuze voor Openbaar aanbesteden is optioneel en in overleg met de inkoopcoördinator. 

Aanbestedingsvorm   Werken  Leveringen en Diensten Inhuur derden1 
 

Sociale en andere Specifieke 
diensten 

 Europees aanbesteden  Vanaf  Europese drempel2            
(€ 5.382.000) 

 Vanaf Europese drempel                  
(€ 215.000) 

Vanaf Europese drempel                
(€ 215.000) 

Vanaf € 750.000 specifieke regels 
conform art. 2.38 en 2.39 A-wet. 

 Nationaal aanbesteden  € 1.500.000 tot Europese drempel  (optie) € 100.000 tot Europese 
drempel3 

(optie) € 100.000 tot Europese 
drempel 

Onder de drempel wordt een 
nationale of meervoudig 
onderhandse procedure gebruikt. 
Enkelvoudige offerteaanvraag mag 
indien goed gemotiveerd.  

 Meervoudig  onderhandse  
offerteaanvraag 

 € 100.000 tot € 1.500.000  € 30.000 tot Europese drempel € 100.000 tot Europese drempel 

Enkelvoudig onderhandse 
offerteaanvraag  

Tot € 100.000 Tot € 30.000 Tot € 100.000 


