
Voorstel nieuwe drempelbedragen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid 

Diensten en leveringen 

Huidige situatie 

 

Voorstel 

 

NB: bovenstaande bedragen hebben betrekking op de waarde van de gehele opdracht. Voorbeeld : een 4 jarig contract 

waar € 7.500 per jaar aan wordt uitgegeven moet conform het huidige beleid met een meervoudig onderhandse 

procedure op de markt worden gezet.  

Vanwege het uitgangspunt om de ruimte in de aanbestedingswet optimaal te benutten vervalt de optie Nationaal 

Openbaar als aanbevolen procedure.  

 

 

 

Grotere kansen voor lokale ondernemers, beperkte opdrachtwaarde. Bij meervoudig 
onderhands is het verplicht tenminste 1 lokale ondernemer uit te nodigen 

Kansen voor lokale ondernemers beperkter. Openbare complexe procedures met een grotere 

opdrachtwaarde 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Voordelen / Nadelen 

 

 Huidig  Voorstel 

Efficiënte van het aanbestedingsproces 
bevorderen doordat kosten en inspanning 
van een inschrijver worden verlaagd. 

Lasten voor ondernemers en organisatie 
worden verlicht door proportionele eisen te 
stellen 

- ++ 

De markt wordt beperkt, de zittende partij 

wordt nog vaker uitgenodigd. Enkelvoudig 
onderhandse procedure stimuleert 
eventueel vriendjespolitiek 

+ - 

Lokale ondernemers maken het meeste 

kans bij een meervoudig onderhandse 
procedure omdat de gemeente minimaal 1 
lokale ondernemer uit moet nodigen. 

+/- + 

Lokale ondernemers hebben de meeste 

kansen bij enkelvoudige en meervoudig 
onderhandse aanbestedingen. Doordat 
drempelbedragen voor beide categorieën 

worden verhoogd krijgen lokale 
ondernemers in de voorgestelde situatie 
meer kansen. 

- + 

Bij het advies enkelvoudig onderhands kan 

er nog steeds een meervoudig 
onderhandse procedure worden opgestart 
waardoor concurrentie wordt bevorderd  

- + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Voorstel nieuwe drempelbedragen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid 

Werken 

 

Huidige situatie 

 

 

 

Voorstel 

 

 

 

Grotere kansen voor lokale ondernemers, beperkte opdrachtwaarde. Bij meervoudig 
onderhands is het verplicht tenminste 1 lokale ondernemer uit te nodigen 

Kansen voor lokale ondernemers beperkter. Openbare complexe procedures met een grotere 

opdrachtwaarde 

 



 

 

 

 

Voordelen / Nadelen 

 

 Huidig  Voorstel 

Efficiënte van het aanbestedingsproces 

bevorderen doordat kosten en inspanning 
van een inschrijver worden verlaagd. 
Lasten voor ondernemers en organisatie 

worden verlicht door proportionele eisen te 
stellen 

- ++ 

De markt wordt beperkt, de zittende partij 
wordt nog vaker uitgenodigd. Enkelvoudig 

onderhandse procedure stimuleert 
eventueel vriendjespolitiek 

+ - 

Lokale ondernemers maken het meeste 
kans bij een meervoudig onderhandse 

procedure omdat de gemeente minimaal 1 
lokale ondernemer uit moet nodigen. 

+/- + 

Lokale ondernemers hebben de meeste 
kansen bij enkelvoudige en meervoudig 

onderhandse aanbestedingen. Doordat 
drempelbedragen voor beide categorieën 
worden verhoogd krijgen lokale 

ondernemers in de voorgestelde situatie 
meer kansen. 

- + 

Bij het advies enkelvoudig onderhands kan 
er nog steeds een meervoudig 

onderhandse procedure worden opgestart 
waardoor concurrentie wordt bevorderd  

- + 

 

 

 


