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Uitgangspunten 
 
Brabant C wordt voor 100% gefinancierd door de provincie Noord-Brabant en kwalificeert zich daarmee als 
aanbestedende dienst. Brabant C is een zelfstandige stichting en is daarmee gerechtigd zelf haar 
aanbestedingsbeleid op te stellen, conform de vigerende aanbestedingswetten: de Europese 
Aanbestedingswet en de (nationale) Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit. In deze wetten 
wordt onderscheid gemaakt in het aanbesteden van concessies, werken, leveringen en diensten. Bij Brabant C 
zijn werken niet aan de orde, leveringen altijd klein, dus dit aanbestedingsbeleid concentreert zich op 
diensten. 
 
Brabant C verkeert in de bijzondere situatie dat haar continuïteit slechts beperkt gegarandeerd is vanwege de 
afhankelijkheid van besluitvorming over haar voortbestaan door de provincie. Bij de inkoop van leveringen, 
diensten, concessies en werken gaan wij steeds uit van de einddatum van de door de provincie gegeven 
opdracht. Deze einddatum staat, bij het vaststellen van dit aanbestedingsbeleid, op 31-12 2024. 
 
Brabant C streeft naar de optimale aanwending van de (financiële) middelen die worden ingezet bij de 
uitvoering van haar taken en beleid, waarbij onder optimaal wordt verstaan dat de prijs en de kwaliteit het 
product, dienst en/of werk in de juiste verhouding tot elkaar staan. Deze afweging wordt per 
overheidsopdracht gemaakt. 
 
Brabant C heeft geen personeel in dienst en werkt met ingehuurde krachten waarmee jaarlijks een contract 
wordt afgesloten. De ingehuurde krachten werken 1 tot 4 dagen per week voor Brabant C. Zij verklaren in het 
contract niet in dienst te willen treden bij Brabant C. De aanbesteding van deze contracten zal BrabantC 
aanbesteden via een DAS-procedure (Dynamisch Aankoop Systeem). 
  
Voor het verlenen van opdrachten met een waarde die onder de Europese drempelwaarde ligt zullen de 
fundamentele regels van het EG-verdrag in acht worden genomen, zijnde de beginselen van non-discriminatie, 
gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit.  
 
Met dit aanbestedingsbeleid wordt beoogd aan elke potentiële inschrijver een passende mate van 
openbaarheid te garanderen, de integriteit bij aanbestedingen te waarborgen en de verantwoording van de 
gevolgde inkoop- en aanbestedingsprocedures te waarborgen.  
 
Dit aanbestedingsbeleid is vastgesteld op 1 december 2022. 
 
 
Inkoop en aanbesteding  
 
Artikel 1. 
Het aanbestedingsbeleid is van toepassing op alle inkopen en aanbestedingen door Brabant C.  
 
Artikel 2. 
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Alle inkopen en aanbestedingen van Brabant C worden op objectieve, transparante, proportionele en non 
discriminatoire wijze uitgevoerd.  
 
 
 
Artikel 3. 
Bij elke aanbestedingsprocedure wordt een passende mate van openbaarheid in acht genomen en voldoende 
concurrentie gewaarborgd, waarbij wordt gelet op het economische belang en de aard van de opdracht, de 
omvang van de markt en de omstandigheden van het geval.  
 
Artikel 4. 
Iedere inkoop dient één of meerdere herleidbare facturen te bevatten.  
 
Artikel 5. 
Op iedere inkoop verklaart Brabant C de algemene inkoopvoorwaarden van de Provincie Noord-Brabant van 
toepassing. 
 
Artikel 6. 
De Europese drempelwaarden voor overheidsopdrachten zijn vastgelegd in artikel 7 van de richtlijn 
2004/18/EG. De Europese Commissie stelt elke twee jaar de nieuwe drempelwaarden vast. De onderstaande 
Europese drempelwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. 

 
Leveringen/Diensten 

Geraamde waarde Procedure  
Minder dan € 50.000 Enkelvoudige gunning toegestaan 
Vanaf € 50.000 tot € 215.000 Meervoudig ondershands (minimaal 3, maximaal 5 

offertes) 
Boven € 215.000 Europees 

 
Werken/Concessies 

Geraamde waarde Procedure  
Minder dan € 150.000 Enkelvoudige gunning toegestaan 
Vanaf € 150.000 tot € 5.382.000,00 Meervoudig ondershands (minimaal 3, maximaal 5 

offertes) 
Boven € 5.382.000,00 Europees 

 
Sociale en specifieke diensten 

Geraamde waarde Procedure  
Minder dan € 100.000 Enkelvoudige gunning toegestaan 
Vanaf € 100.000 tot € 215.000 Meervoudig ondershands (minimaal 3, maximaal 5 

offertes) 
Boven € 215.000 Europees 

 
Artikel 7. 
Inkoopopdrachten boven de € 25.000,00 exclusief BTW dienen op basis van een schriftelijke overeenkomst te 
geschieden.  

 
Artikel 8. 
Brabant C laat zich bij inkopen boven de € 50.000,00 exclusief BTW door een (extern) inkoopadviseur 
adviseren.  
 
Artikel 9. 
Iedere Europese aanbesteding kan pas gepubliceerd worden na een schriftelijk akkoord van de directeur-
bestuurder op de aanbestedingsstrategie.  
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Artikel 10. 
De directeur-bestuurder is bevoegd af te wijken van dit beleid, voor zover dit niet in strijd is met wet- en 
regelgeving en deze niet inhoudelijk betrokken is bij de desbetreffende inkoop. De motivatie zal schriftelijk 
door een (inkoop)adviseur worden voorgesteld aan de directeur-bestuurder.  
 
Artikel 11. 
Klachten over een aanbestedingsprocedure worden afgehandeld door de directeur-bestuurder. 

 
 
Dit beleid treedt in werking op 1 december 2022.  
 


