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Nieuwe drempels 

Het jaar zit er bijna op, en 2020 ligt in het verschiet. Een mooi moment om kort vooruit te blikken op 

wat het nieuwe jaar gaat brengen. Aanbestedingsrechtelijk zijn dat in ieder geval de nieuwe drempels 

voor Europees aanbesteden. Voor het eerst in lange tijd gaan die drempels omlaag: 

 

 2018-2019 2020-2021 

Concessies € 5.548.000 € 5.350.000 

Werken € 5.548.000 € 5.350.000 

Leveringen/diensten centrale overheid € 144.000 € 139.000 

Leveringen/diensten decentrale overheid € 221.000 € 214.000 

Leveringen/diensten speciale sectoren € 443.000 € 428.000 

Sociale en andere specifieke diensten € 750.000 € 750.000 

 

Meer Europese aanbestedingen 

Zuiver op basis van deze cijfers, dalen de drempels dus al ruim 3%. Houd je ook rekening met inflatie en 

de gestegen kosten in veel sectoren, dan is duidelijk dat vanaf 1 januari 2020 (veel) sneller Europees 

aanbesteed moet worden. Doordat veel projecten nu al in voorbereiding zijn, doen (adviseurs van) 

overheden er dus goed aan te (dubbel)checken of een Europese aanbestedingsverplichting bestaat. 

 

Voor marktpartijen snijdt het mes aan twee kanten: enerzijds komen meer projecten openbaar op de 

markt, waardoor in zoverre meer kansen ontstaan. Anderzijds kunnen overheden minder snel rechtmatig 

onderhands gunnen, zodat je via die band minder snel werk één-op-één kunt binnenhalen.     

 

Lopende projecten 

Voor lopende aanbestedingen / onderhandelingen hebben de nieuwe drempels in uitgangspunt geen 

gevolgen. De waarde wordt namelijk geraamd naar het moment van aankondigen. Wordt de opdracht 

niet openbaar aangekondigd (bijv. in een onderhandse aanbesteding), dan wordt de waarde geraamd 

“naar de waarde op het tijdstip waarop de procedure voor de gunning door de aanbestedende dienst 

wordt ingeleid”. Vaak dus de start van de onderhandelingen. Lopende projecten verschieten dus in 

principe niet van kleur.   

 

Wijzigingen tijdens de uitvoering 

De nieuwe drempelbedragen zijn ook van belang voor de uitvoeringsfase. Aanbestede overeenkomsten 

mogen – vanwege het verbod op wezenlijke wijzigingen – niet onbeperkt gewijzigd worden. De 

Aanbestedingswet geeft aan wanneer wel gewijzigd mag worden. Eén van die gevallen is via de ‘kleine 

wijzigingen’-regeling. Zie het als een wijzigingenmandje dat je kunt vullen. Er zijn drie voorwaarden, 

waaronder de voorwaarde dat waarde van de wijziging lager moet zijn dan de drempelwaarde. Daardoor 

zal het wijzigingenmandje vaak iets kleiner worden. Dat is goed om in de gaten te houden om discussies 

zoveel mogelijk voor te zijn.    

 

Rest mij alleen nog om jou – namens het hele team van Infense – alvast een goede jaarwisseling en een 

succesvol 2020 toe te wensen! 


