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Over Bizob

Bizob zet zich in voor ruim 35 gemeenten en organisaties als 
strategisch partner voor publieke inkoop en aanbestedingen.

In nauwe samenwerking met de aangesloten partijen regelt 
Bizob inkoop, aanbestedingen, contractmanagement en –
beheer voor het sociaal domein, openbare ruimte, 
bedrijfsvoering en ICT.



Historie

Ruim tien jaar geleden begonnen als een nieuw 
samenwerkingsverband tussen tien gemeenten.

Een van de eerste gemeentelijke inkoopbureaus van 
Nederland. 

Uitgegroeid tot een expertisecentrum op het gebied van 
overheidsinkoop. 

De succesvolle werkwijze heeft op veel plaatsen in 

Nederland navolging gekregen.



Onze partners
Gemeenten:
Gemeente Asten Gemeente Bergeijk

Gemeente Best Gemeente Bladel

Gemeente Boxtel Gemeente Cranendonck

Gemeente Deurne Gemeente Eersel

Gemeente Gemert-Bakel Gemeente Geldrop-Mierlo

Gemeente Heeze-Leende Gemeente Laarbeek

Gemeente Land van Cuijk Gemeente Nuenen

Gemeente Oirschot Gemeente Reusel- De Mierden

Gemeente Sint-Michielsgestel Gemeente Someren

Gemeente Son en Breugel Gemeente Valkenswaard

Gemeente Veldhoven Gemeente Vught

Gemeente Waalre

Overige organisaties:
Brainport Development

GR Samenwerking Kempengemeenten

GR Samenwerking A2 gemeenten

GGD Brabant Zuidoost

KempenPlus

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant

Omgevingsdienst Brabant Noord

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Werkorganisatie MijnGemeenteDichtbij

Bizob
verzorgt de 
inkoop voor 
ruim 
600.000 
inwoners in 
Oost-
Brabant



Onze partners



Aanleiding handreiking 

✓ Prijsstijging diensten, grondstoffen en materialen

✓ Verzoeken tot prijsaanpassing opdrachtnemers

✓ Wettelijke en/of contractuele kaders
• UAV 2012 (paragraaf 47)

• UAV-gc 2005 (paragraaf 44)

• Burgerlijk wetboek (artikel 6:258)

✓ Redelijkheid en billijkheid (aanpassing prijs en termijn)



Praktijk

✓ Verzoeken om gesprek aan te gaan 

✓ Aankondiging prijsverhoging 
• met of zonder vraag om instemming

• met of zonder onderbouwing

✓ Vraag om aanpassing risico-verdeling in lopende tenders

✓ Veel voorkomende branches
• Bouwsector (infra en utiliteit)

• Afvalinzameling en -verwerking

• Facilitaire diensten en producten (catering, meubilair e.d.)

• Vervoer (alleen bij in 2022 aflopende overeenkomsten)



Uitgangspunten handreiking

✓ Drempel 5% hogere opdrachtwaarde, tenzij ..

✓ Tijdelijke opslag op (termijn)factuur
• Behoud herkenbare (eenheids)prijzen

• Eenvoudig terugkeren naar reguliere (indexerings)afspraken

✓ Opslag op basis van GWW-index of CBS-index, tenzij…
• Beschikbaar openbare bron

• Periodieke update

✓ Opslag berekend op basis van % verschil indices
toeslag = ( laatste index / voorlaatste index * eigenlijke prijspeil ) – eigenlijke prijspeil 

toeslag = (127,2 / 121,7 * €12.000) - €12.000 = €542,31 

✓ Redelijkheid: balans ondernemersrisico en 
opdrachtgeversrisico 



Processtappen

✓ Oproep uniforme toepassing van het voorgestelde kader 
(regio Oost-Brabant, Bizob deelnemers).

✓ Na verzoek ontvangstbevestiging met korte uiteenzetting 
uitgangspunten regeling). 
• 5% drempel

• deugdelijke onderbouwing

• tijdelijkheid etc.

✓ Nadere onderbouwing stijging kostprijs en effect op de te 
leveren producten/ diensten c.q. opdrachtwaarde.

✓ Besluitvorming op overeenkomstniveau.



Tenders

Lopende en nog te publiceren tenders

✓ Analyse effect van componenten op de totale 
opdrachtwaarde

✓ Mogelijkheden aanpassing risico-verdeling:
• Open boek calculatie (volledig/ component niveau)

• Opslag op inkoopprijs (volledig/ component niveau)

• Indexeringsfrequentie verhogen (bijv. per kwartaal ipv per jaar)

• (Uitstellen van de aanbesteding)




