
Nieuwe drempelbedragen aanbesteden 2018-2019 
 

 
De nieuwe EU-aanbesteding drempelbedragen 2018-2019 zijn bekend. Binnen de klassieke 
sector (Richtlijn 2004/18/EG en 2014/24/EG) is het drempelbedrag voor werken naar boven 
gesteld van 5.225.000 naar 5.548.000 euro en voor leveringen en diensten bij decentrale 
overheden van 209.000 naar 221.000 euro en centrale overheden van 135.000 naar 144.000 
euro. 
 
De door de Europese Commissie1

 bepaalde Drempelbedragen2
 (in euro’s) voor het publiceren van 

aanbestedingen in het Publicatieblad van de Europese gemeenschappen3
 worden tweejaarlijks vastgesteld. 

De nieuwe drempelwaarden voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 zijn ten 
opzichte van die van 2014-2015 minimaal verhoogd. 
 
De nieuwe drempelwaarden staan in onderstaande tabel vermeld: 
 
 Decentrale overheden Centrale overheden 
Leveringen € 221.000,- € 144.000,- 
Diensten € 221.000,- € 144.000,- 
Werken € 5.548.000,- € 5.548.000,- 
De drempelbedragen zijn in euro’s, excl. BTW 
 
De drempelwaarden zijn vastgesteld voor de periode van 01-01-2018 t/m 31-12-2019. 
 
De waarde van een overheidsopdracht4

 wordt bepaald door de omzet van homogene goederen en/of 
repeterende opdrachten bij elkaar op te tellen, dit kan op twee manieren: 
 

• De totale waarde van de opdracht of Overeenkomst5, inclusief deelopdrachten noodzakelijk 
voor de uitvoering van de overeenkomst.(basis: huidige contracten) 

• Totale geraamde waarde van omzet van contract met onbepaalde duur > de omzet van 48 
maanden optellen 
 

Daarnaast is bij het bepalen van een juiste waarde sprake van een zogenaamd Splitsingsverbod6. Het is 
een aanbestedende dienst niet toegestaan opdrachten kunstmatig te splitsen met als enig doel om onder 
de drempelbedragen te blijven en aldus aan de aanbestedingsrichtlijnen te ontkomen. Het gaat dan om 
zogenaamde materiële splitsing (splitsing in de tijd en naar product) en organisatorische splitsing (splitsing 
over diverse organisatieonderdelen). 
 
NB. De drempelbedragen van speciale-sectorbedrijven (Richtlijn 2004/17/EG en 2014/25/EG) zijn niet 
hierin opgenomen. 
 
Voor nadere informatie hierover of andere aanbestedingszaken kunt u contact opnemen met 
ondergetekende van Pro-Act Procurement Solutions B.V. 
 
Tot zover deze berichtgeving. 
 
Paul (G.P.A.) Peek 
Inkoopadviseur en Aanbestedingsspecialist 
M. +31(0)6 421 30 205 
E-mail info@pro-actprocurement.nl  
Website www.pro-actprocurement.nl  

                                                
1 de Commissie van de Europese Gemeenschap 
2 Voor verschillende soorten opdrachten gelden verschillende drempelbedragen. Voor de centrale overheid is Europese 
aanbesteding reeds bij lagere drempelbedragen verplicht dan voor andere instanties. 
3 Verordening (EG) Nr. 2017/2367 van de Commissie van 18 december 2017 (Publicatieblad EU 19 december 2017, L 337/22) 
4 een overheidsopdracht voor werken, een overheidsopdracht voor leveringen of een overheidsopdracht voor diensten 
5 Een document waarin de condities voor het uitvoeren van de opdracht zijn vastgelegd. 
6 Het is verboden om een opdracht(en) te splitsen met als doel het ontwijken van de Europese 
aanbestedingsregels. Er zijn twee vormen van splitsing: 

• Materiële splitsing: Wanneer een opdracht wordt opgedeeld over verschillende opdrachtnemers. 
• Organisatorische splitsing: Wanneer de opdracht wordt opgedeeld over verschillende afdelingen van de 
aanbestedende dienst. Dit zodat de verschillende afdelingen allemaal een klein onderdeel aanbesteden. 


