
AANKONDIGING VAN EEN WIJZIGING 

WIJZIGING VAN EEN OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST 

GEDURENDE DE LOOPTIJD ERVAN 

 

Diensten 

Richtlijn 2014/24/EU 

 

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE 

 

I.1) NAAM EN ADRESSEN 
 

Officiële benaming: 

Regio West-Brabant 

Nationale identificatie: 

 

Postadres: 

Postbus 503 

Plaats: 

Etten-Leur 

NUTS-code: 

NL 

Postcode: 

 4870 AM 

Land: 

NL 

Contactpersoon: 

 

Telefoon: 

+31 76 502700 

E-mail: 

info@west-brabant.eu 

Fax: 

- 

Internetadres(sen) 
 

Hoofdadres: 

http://www.west-brabant.eu 

Adres van het kopersprofiel:  

 - 

 

AFDELING II: VOORWERP 

 

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING 

 

II.1.1) Benaming 

 

Deeltaxivervoer West-Brabant. 

 

II.1.2) CPV-code(s) 

 
Hoofdcategorie: 

60140000 – Personenvervoer zonder dienstregeling 

 



Subcategorie: 

- 

 

II.1.3) Type opdracht 

 Diensten 

 

II.2) BESCHRIJVING 

 

II.2.1) Benaming 

- 

Perceel nr.: - 
 

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s) 

- 
 

II.2.3) Plaats van uitvoering 

 
NUTS-code: 

NL NEDERLAND 

NUTS-code: 

NL41 Noord-Brabant 

Voornaamste plaats van uitvoering: 

Noord-Brabant 

 

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst 

wordt gesloten: 
 
(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en 

vereisten) 

 
Deeltaxivervoer in West-Brabant. 

Het vervoersgebied is als volgt gedefinieerd: 

— het “binnengebied”: dit gebied bestaat uit het grondgebied van alle deelnemende gemeenten. Dit 

gebied wordt afgebakend door de gemeentegrenzen; 

— het “buitengebied”: dit is een gebied rondom het binnengebied, gelegen in Nederland. Dit gebied 

wordt afgebakend door OV-zonegrenzen. Deze OV-zonegrenzen zijn gebaseerd op een zone-indeling 

zoals is vastgesteld tot aan 3.11.2011 in de ministeriële regeling met betrekking tot de Nationale 

Vervoerbewijzen Openbaar Vervoer. Alleen voor de Wmo-gerechtigden van een aantal gemeenten 

(Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht en Zundert) 

loopt het buitengebied door in België. Daar wordt het buitengebied afgebakend door natuurlijke dan 

wel kunstmatige afscheidingen (bijvoorbeeld (water-)wegen). 

 

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische 

aankoopsysteem of de concessieovereenkomst 
 

Aanvang: 01/01/2016 

Einde: 31/12/2019 

 

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie 
 

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van 

de EU wordt gefinancierd: neen 

AFDELING IV: PROCEDURE 



 

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN 

 

IV.2.1) Aankondiging van de gegunde opdracht 

 

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT  
 

Opdracht nr.: 1 

Perceel nr.: - 

Benaming: Deeltaxivervoer West-Brabant 

 

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST 

 

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de 

concessieovereenkomst: 
 

20/07/2015 

 

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen 
 
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen 

 
V.2.3) Naam en adres van de contractant 

 

Officiële benaming: 

Personenvervoer Zuid-Nederland B.V. 

Nationale identificatie: 

  

Postadres: 

Postbus 355 

Plaats: 

 TILBURG 

NUTS-code: 

NL 

Postcode: 

5000 AJ 

Land: 

NL 

Telefoon: 

 +31 135499900 

E-mail: 

 

Fax: 

 

Internetadres: 

https://pzn-bv.nl/ 

De contractant is een mkb-bedrijf:  

 

 

 

 

 



V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de 

concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten; 

exclusief btw) 
 

Totale waarde van de aanbesteding: tussen 12 744 000 en 14 844 000 EUR 

 

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN 

 

VI.3) NADERE INLICHTINGEN 
- 

VI.4) BEROEPSPROCEDURES 

 

VI.4.1) Beroepsinstantie 
 
Officiële benaming: 

Rechtbank Arrondissement Zeeland-West-Brabant 

Postadres: 

Sluissingel 20 

Plaats: 

Breda 

Postcode: 

4811 TA 

Land: 

NL 

E-mail: 

info.zwb@rechtspraak.nl 

Telefoon: 

+31 883616000 

Internetadres: 

http://www.rechtspraak.nl 

Fax: 

+31 883610276 

 

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 
- 

 

VI.4.3) Beroepsprocedure 
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures: 

 
20 kalenderdagen na verzending voorgenomen gunning. 

 

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden 

verkregen 
- 

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING 
 
30-03-2021 

 

 

  



AFDELING VII: WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT / 

CONCESSIEOVEREENKOMST 

 
VII.1) BESCHRIJVING VAN DE AANBESTEDING NA DOORVOERING VAN 

DE WIJZIGINGEN 

 

VII.1.1) CPV-code(s) 

 

Hoofdcategorie: 

60140000 – Personenvervoer zonder dienstregeling 

Subcategorie: 

- 

 

VII.1.2) Aanvullende CPV-code(s) 

- 

 

VII.1.3) Plaats van uitvoering 

 

NUTS-code: 

NL NEDERLAND 

NUTS-code: 

NL41 Noord-Brabant 

Voornaamste plaats van uitvoering: 

Noord-Brabant 

 

VII.1.4) Beschrijving van de aanbesteding 

 

Deeltaxivervoer West-Brabant 

 

VII.1.5) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische 

aankoopsysteem of de concessieovereenkomst 

 

Aanvang: 01/01/2016 

Einde vaste looptijd: 31/12/2019 

Inclusief gebruikte verlengingsopties: 31/12/2022 

 

 
VII.1.6) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de 

concessieovereenkomst (exclusief btw) 

 

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: tussen 12 744 000 en 14 844 000 EUR 

 

VII.1.7) Naam en adres van de contractant/concessiehouder 
 
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen 

 
Officiële benaming: 

Personenvervoer Zuid-Nederland B.V. 

Nationale identificatie: 

  

Postadres: 

Postbus 355 

Plaats: 

 TILBURG 



NUTS-code: 

NL 

Postcode: 

5000 AJ 

Land: 

NL 

Telefoon: 

 +31 135499900 

E-mail: 

 

Fax: 

 

Internetadres: 

https://pzn-bv.nl/ 

De contractant is een mkb-bedrijf: 

 

VII.2) INLICHTINGEN OVER DE WIJZIGINGEN 

 

VII.2.1) Beschrijving van de wijzigingen 

 
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen 

van de opdracht): 

De opdracht wordt als volgt gewijzigd: 

 
Artikel 11a: Aanvullingen artikel 11.1 in het geval van onvoorziene omstandigheden 

11a.1. Vanwege het uitbreken van de COVID-19 pandemie kent de Opdrachtgever een financiële 

tegemoetkoming ter dekking van de vaste kosten toe aan de Vervoerder voor de maanden juli en 

augustus 2020. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 80% van de ritvergoeding op basis van het 

vervoersvolume 2019 en wordt berekend conform Bijlage 1 bij brief RWB/2020-082.  

11a.2. De tegemoetkoming zoals bedoeld in lid 1 wordt uitsluitend toegekend indien Vervoerder 

voldoet aan de vereisten uit Bijlage 2 bij brief RWB/2020-082.  

11a.3.  Bij continuering van de COVID-19 pandemie na 1 september 2020 kan de Opdrachtgever 

besluiten een gewijzigd tarief per factuurkilometer te betalen. De grond voor de wijziging ligt in de 

gevolgen van de corona maatregelen op het doelgroepenvervoer. Deze maatregelen hebben vanaf 16 

maart 2020 geleid tot een ongewoon snelle en sterke daling van het vervoersvolume dat vooralsnog 

niet stabiliseert. Met een  wijziging van het tarief wordt de prijs per eenheid gewijzigd van een vaste 

eenheidsprijs naar een staffelprijs behorende bij een specifiek vervoersvolume. De staffelregeling 

leidt, ondanks hogere eenheidsprijzen niet tot een hogere opdrachtwaarde aangezien de af te nemen 

vervoersvolumes lager zijn. 
 

De opdracht was nog niet eerder gewijzigd met een beroep op de artikelen 2.163d en/of 

2.163e Aanbestedingswet. 
 

VII.2.2) Redenen voor de wijziging 

 
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/ 

instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, 

lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/ 

EU.  

Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring 

betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden: 



 
In 2015 was nog niet bekend dat in 2020 sprake zou zijn van een COVID-19 pandemie met grote 

gevolgen voor (de continuïteit van) het taxivervoer in de Regio. Als gevolg hiervan heeft de Regio 

West-Brabant besloten om de Vervoerder in juli en augustus 2021 een tegemoetkoming toe te kennen 

ter dekking van de vaste kosten. Daarnaast wordt de mogelijkheid geschapen om bij aanhoudende 

gevolgen voor de continuïteit van het deeltaxivervoer als gevolg van COVID-19 een staffelprijs te 

hanteren. 


