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INLEIDING
Sinds 1 april 2013 geldt de Aanbestedingswet 2012. Hierin wordt een aantal
procedures onderscheiden volgens welke aanbestedende diensten hun opdrachten
in de markt kunnen zetten. Voor opdrachten onder de Europese drempelwaarde
zijn dat de nationale, de meervoudig onderhandse en de enkelvoudig onderhandse
procedure. Daarnaast bevatten zowel de Aanbestedingswet 2012 als de op grond
daarvan aangewezen Gids Proportionaliteit voorschriften die zien op opdrachten
onder de Europese drempelwaarde.

GRENSBEDRAGEN
Deze circulaire heeft als doel de grensbedragen voor het gunnen van opdrachten
onder de drempelwaarden voor Europese aanbestedingen rijksbreed te
harmoniseren.
De aanbestedingsregelgeving onderscheidt een aantal procedures volgens welke
aanbestedende diensten opdrachten in de markt kunnen zetten. In deze circulaire
is bepaald wat de meest aangewezen procedures zijn bij opdrachten met een
waarde onder en vanaf de grensbedragen. Bij het bepalen van de hoogte van die
grensbedragen is aangesloten bij hetgeen in art. 1.4 Aanbestedingswet 2012 en
de Gids Proportionaliteit is bepaald ten aanzien van de keuze van de procedure.
Het voor de meervoudig onderhandse, de nationale en de Europese procedure
geldende voorschrift 3.4 A van de Gids Proportionaliteit bepaalt dat bij het
bepalen welke procedure geschikt en proportioneel is, in ieder geval acht moet
worden geslagen op de omvang van de opdracht, de transactiekosten voor de
aanbestedende diensten en de inschrijvers, het aantal potentiële inschrijvers, het
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gewenste eindresultaat, de
complexiteit van de opdracht,het type van de opdracht en het karakter van de
betreffende markt.
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Voor opdrachten met een waarde onder de € 50.000,- geldt dat de argumenten
voor het vragen om meer dan één offerte in het algemeen niet opwegen tegen de
lasten die voor ondernemers en aanbestedende diensten voortvloeien uit het
organiseren van een aanbesteding met meerdere inschrijvers. Deze circulaire sluit
hiermee aan bij de overweging in de Gids Proportionaliteit die stelt dat voor kleine
opdrachten (lees; opdrachten met een waarde onder de € 50.000,-) de
enkelvoudig onderhandse opdrachtverstrekking in algemene zin de meest
aangewezen procedure lijkt. Voor opdrachten daarboven tot de Europese
drempelwaarde geldt dat de grotere waarde van de opdracht rechtvaardigt dat
meer leveranciers zich kunnen inschrijven. Om ook hier een balans te houden met
de lasten die dit voor leveranciers met zich meebrengt geldt de meervoudig
onderhandse procedure hier als het meest aangewezen.

Artikel 1.4 uit de Aanbestedingswet 2012 bepaalt dat aanbestedende diensten op
verzoek van een ondernemer de keuze voor de gehanteerde procedure moet
kunnen motiveren. Ter motivering van de keuze voor de procedures onder de
Europese drempelwaarde kan de aanbestedende dienst in beginsel volstaan met
een verwijzing naar deze circulaire, mits in overeenstemming daarmee wordt
gehandeld.
In verband hiermee stel ik hierbij het rijksbrede kader voor het toepassen van de
procedures onder de Europese aanbestedingsdrempel als volgt vast:
Grensbedragen voor het toepassen van de procedures onder de Europese
drempelwaarde
Soort
opdracht
Levering
of dienst
(w.o. Bdiensten)

Werk

Grensbedrag ex BTW

Aangewezen procedure

Tot € 50.000

Enkelvoudig onderhandse procedure

Vanaf € 50.000,-- tot de drempelwaarde

Meervoudig onderhandse procedure

Met duidelijk grensoverschrijdend belang

Nationale aanbesteding (publicatie)

Tot € 150.000

Enkelvoudig onderhandse procedure

vanaf € 150.000,-- tot € 1.500.000,--

Meervoudig onderhandse procedure

Met duidelijk grensoverschrijdend belang

Nationale aanbesteding (publicatie)

Vanaf 1.500.000,-- tot de
drempelwaarde

Nationale aanbesteding (publicatie)

Met grensoverschrijdend belang

Nationale aanbesteding (publicatie)

Ook wanneer een aanbestedende dienst in een concreet geval niet de
aangewezen,maar een andere wettelijk toegestane procedure kiest dan de
in deze circulaire opgenomen procedure, dan verstrekt hij ondernemers
op verzoek een schriftelijke motivering voor die keuze.
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Bepaalde opdrachten zijn vanwege hun bijzondere aard op grond van artikel 2.23
en artikel 2.24 uitgesloten van de toepasselijkheid van deel 2 van de
Aanbestedingswet 2012. Deze circulaire is niet van toepassing op dergelijke
opdrachten.

TOT SLOT
Ik verzoek u de inhoud van deze circulaire binnen uw departement ruime
bekendheid te geven aan een ieder die is betrokken bij de uitvoering van de
Aanbestedingswet 2012.

De circulaire wordt tevens gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl en op het
Rijksportaal.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,
namens deze,

J.J.M. Uijlenbroek
Directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk

Pagina 3 van 3
Pagina 3 van 3

