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eze zomer besloten de ministers
van VROM, OCW en EZ, op
advies van de Rijksbouwmeester,
een aanvullende bijdrage
beschikbaar te stellen om de
activiteiten van het Steunpunt Architecten
opdrachten & Ontwerpwedstrijden te continue
ren bij Architectuur Lokaal. Deze ondersteuning
stelde het Steunpunt in de gelegenheid alle
ontwikkelingen rondom de Europese aanbeste
dingen van architectuuropdrachten sinds het in
werking treden van het Besluit Aanbestedings
regels Overheidsopdrachten (BAO 2005) te
bundelen. Hiermee ontstaat naar onze mening
een goed overzicht van de ontwikkelingen in de
praktijk sinds de implementatie van de nieuwe
wetgeving.
Eisen en criteria in de aanbestedingsprocedures
blijven een heet hangijzer. Zo publiceerde de
BNA zijn laatste twee persberichten over de gang
van zaken onder de titels Zorgwekkende ontwik
kelingen bij Europese aanbestedingen en Kosten
voor aanbestedingen architectendiensten rijzen de
pan uit. Het gaat zeker nog niet goed genoeg,
maar we kunnen ook constateren dat er voor
zichtig sprake is van verbeteringen. Hoewel de
uitkomsten in dit rapport voor een groot gedeelte
overeenstemmen met onze eerder gepubliceerde
deelrapporten, verschillen de uitkomsten op een
aantal punten significant van reeds verschenen
publicaties. We zijn ervan overtuigd, dat de acties
van alle partijen die zijn betrokken, hieraan een
bijdrage hebben geleverd. Dat blijft van belang,
omdat het aanbesteden nog lang geen gemeen
goed is. Ruim de helft van de Nederlandse
gemeenten heeft nog nooit een Europese
aanbesteding voor een architectuuropdracht
gedaan, terwijl de ervaring in de overige
gemeenten veelal beperkt is tot een enkele
aanbestedingsprocedure.
In deze publicatie kunt u de ontwikkelingen
volgen. Het onderzoek betreft alle nationale en
Europese aanbestedingen voor architecten
diensten plus alle aanbestedingen voor werken
met een ontwerpcomponent. Het onderzoek
strekt zich uit over vijf jaren: van 16 juli 2005
(inwerkingtreding BAO) tot 1 augustus 2010.
Het Steunpunt analyseerde alle opdrachten uit
deze periode die openbaar aangekondigd
werden op de Aanbestedingskalender en/of
TED. Hiernaast bieden we, in vervolg op het
jaaroverzicht van 2009 zoals we dat begin dit
jaar publiceerden op de website van het Steun
punt, een apart overzicht van het verloop van de
architectendiensten over de periode 1 januari tot
1 augustus in 2010. Alle gegevens kunt u nalezen
op www.ontwerpwedstrijden.nl, de website
waarop we tevens alle procedures blijven
bijhouden, en waarop we KOMPAS light, digitale
handleiding voor aanbesteding van architecten
diensten beschikbaar stellen voor iedereen die een
aanbestedingsprocedure wil opzetten. Uiteraard
kunt u met alle vragen over uw procedures en
over dit onderzoek bij het Steunpunt terecht.
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Met dit onderzoek
hopen we bij te dragen
aan verder inzicht in de
aanbestedingsprocedures,
met de bedoeling om tot
verdere verbeteringen
te komen – en in het 
verlengde daarvan, om
te blijven bijdragen aan
de professionalisering
van het publieke
opdrachtgeverschap
en een gezonde bouw
cultuur in Nederland.
Cilly Jansen
directeur Architectuur Lokaal
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Vijf jaar Europees aanbesteden van architectuuropdrachten

Inleiding

aAnbesteden:
beginners
fouten voorbij?

V

oor u ligt een rapportage van het
Steunpunt Architectuuropdrachten
& Ontwerpwedstrijden, waarin de
belangrijkste uitkomsten van haar
onderzoek naar alle Nederlandse
aanbestedingen van architectuuropdrachten
sinds het BAO 2005 gepresenteerd worden.
Voor een groot gedeelte stemmen deze uitkom
sten overeen met de afgelopen jaren gepubliceer
de rapporten over het aanbesteden in Nederland
in brede zin en specifieke rapporten, nieuwsbe
richten en artikelen over het aanbesteden van
architectuuropdrachten. Echter, op een aantal
punten verschilt het rapport ook significant van
reeds verschenen publicaties. Zo weerspreekt het
rapport bij voorbeeld het hardnekkige beeld dat
een relatief kleine groep van grotere, gerenom
meerde architectenbureaus een steeds groter
deel van de aanbestede ontwerpopdrachten
verwerft.
Het rapport laat duidelijk zien dat in de afge
lopen vijf jaar het aantal aanbestedingen voor
architectuuropdrachten fors gegroeid is. Het
aantal bouwprojecten in Nederland is, zeker in
de huidige crisistijd, echter niet of nauwelijks
toegenomen. De groei is zeer waarschijnlijk
een gevolg van de sterk verbeterende navol
ging van de aanbestedingplicht. De gemeenten
zijn de belangrijkste aanbestedende diensten
in Nederland, op enige afstand gevolgd door
onderwijsinstellingen. Zij besteden hoofdzakelijk
maatschappelijk vastgoed en utiliteitsbouw aan.
Meer dan de helft van de gemeenten heeft nog
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nooit een Europese aanbesteding gedaan.
De meeste aanbestedende diensten hebben
slechts incidenteel te maken met het aanbe
steden van architectuuropdrachten. Ondanks
de voortschrijdende professionalisering van
aanbesteders in de vorm van eigen of gezamen
lijke inkoop- en aanbestedingsdiensten, schakelt
nog altijd meer dan de helft van de Nederlandse
aanbesteders externe adviseurs in voor de bege
leiding van aanbestedingsprocedures.
In absolute aantallen bezien geniet traditioneel
aanbesteden (eerst de architect, dan de aanne
mer) de voorkeur. Relatief gezien winnen de ge
ïntegreerde contracten (Design & Build opdrach
ten tot en met DBFMO-opdrachten) terrein ten
opzichte van de aanbestede architectenopdrach
ten. Met name in het de eerste helft van 2010 is
deze trend goed waarneembaar: de aanbestedin
gen voor architectendiensten stagneren, terwijl
de aanbestedingen van geïntegreerde contracten
sterk groeien. Wanneer de resultaten van de
aanbestedingsprocedures bekeken worden, valt
op dat de procedures in afgelopen vijf jaar steeds
sneller een resultaat opleveren. De doorlooptijd
van aankondiging tot gunning is in de afgelopen
vijf jaar nagenoeg gehalveerd. Verder valt het op
dat het aantal voortijdig beëindigde procedures
niet of nauwelijks afneemt: 8% bij de architec
tendiensten en 16% bij de werken met ontwerp
component. Aanvankelijk leek de diversiteit van
opdrachtnemers die een aanbesteding winnen te
dalen, maar de laatste tijd verbetert de situatie.
Bij de werken stijgt de diversiteit sinds 2009; bij

de architectendiensten stijgt de diversiteit enorm
in de eerste helft van 2010.
Wie de conclusies van dit rapport, tot zich
neemt, moet zich goed realiseren dat aanbeste
den een relatief nieuw fenomeen is. Vanuit dat
perspectief kunnen we de afgelopen vijf jaar
karakteriseren als een periode van gewennen
en experimenteren. Het was welhaast onvermij
delijk dat er beginnersfouten gemaakt werden.
Na de periode van trial and error komt een
periode van bezinning. De laatste jaren heb
ben veel aanbestedende diensten, die met enige
regelmaat te maken hebben met aanbestedin
gen, fors geïnvesteerd in de professionalisering
van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de
uitvoering daarvan. Incidentele aanbesteders van
architectuuropdrachten missen in veel gevallen
nog steeds specifieke ervaring en capaciteit. De
laatste groep omvat ruwweg twee derde van alle
aanbesteders van architectuuropdrachten. Toch
gaat het langzaam maar zeker beter. De aan
bestedingsplicht en wettelijke procedurevoor
schriften worden beter nageleefd en de eisen en
criteria lijken voorzichtig te dalen. Ongetwijfeld
heeft het brede maatschappelijke debat over de
excessen in de aanbestedingspraktijk van de af
gelopen jaren, de mondigheid van deelnemende
ondernemers en de bekendheid van landelijke
expertisecentra als PIANOo en Europa Decen
traal hier aan bijgedragen. Toch zijn we er nog
niet. Het aanbesteden van architectuuropdrach
ten moet en kan beter. Dit besef leeft onder alle
betrokken partijen: beleidsmakers, opdrachtge
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Het aanbesteden van
architectuuropdrachten
kan en moet beter

Leeswijzer
Dit rapport bestaat uit drie hoofdstukken:

vers, opdrachtnemers en adviseurs. Het Steun
punt zal de vorderingen in de aanbestedings
praktijk op de voet blijven volgen en over de
nieuwste ontwikkelingen blijven rapporteren.
Verantwoording
Dit rapport is een update en uitbreiding van het
rapport Aanbesteding van architectuuropdrachten
sinds het BAO dat het Steunpunt Architectuurop
drachten & Ontwerpwedstrijden tijdens de 2e EU
Aanbestedingendag presenteerde. Het Steunpunt
heeft alle recente gunningen en stopzettingen
over de periode 16 juli 2005 tot 1 november 2009
(de onderzoeksperiode van het vorige rapport)
verwerkt en aangevuld met alle geïnventariseer
de aanbestedingen van architectuuropdrachten
gedurende de periode 1 november 2009 tot 1 au
gustus 2010. Het Steunpunt heeft alle aanbeste
dingen geïnventariseerd op basis van de uiterste
aanmeldingsdatum, niet de aankondigingdatum.
De keuze voor de aanmeldingsdatum berust op
praktische overwegingen.
Het Steunpunt baseert zich op de database van
www.ontwerpwedstrijden.nl waarin alle geïnven
tariseerde aanbestedingen verzameld zijn. Deze
website is geordend op basis van de aanmel
dingsdatum, en maakt een onderscheid tussen
de aanbestedingen waarbij de aanmelding open
staat en de procedures waarbij de aanmeldings
termijn gesloten is.

in de aanbestedingspraktijk en behoeft nadere
toelichting. Onder een architectuuropdracht
verstaat het Steunpunt een opdracht waarin om
een architectonisch ontwerp gevraagd wordt:
architectendiensten dan wel bouw- en ontwik
kelopdrachten (werken) met een volwaardige
architectonische ontwerpcomponent.
Voor de goede orde, het Steunpunt registreert
een Engineer & Build opdracht op basis van een
voorlopig ontwerp niet als een architectuurop
dracht.
De afbeeldingen en gegevens in de spreads Selec
ties gunningen zijn ontleend aan de database van
het Steunpunt, en onderverdeeld in (1) de zes
rubrieken die op de website worden aangehou
den: gemeentehuizen, maatschappelijk vastgoed,
cultuurgebouwen, utiliteitsgebouwen, woning
bouw en infra/openbare ruimte, en (2) architec
tendiensten dan wel werken met ontwerpcom
ponent. De volledige informatie over deze en alle
andere aanbestedingen architectuuropdrachten
is te vinden op www.ontwerpwedstrijden.nl

In dit hoofdstuk worden in het kort de
achtergrond en activiteiten van het
Steunpunt uiteengezet. Tevens wordt
stilgestaan bij de agenda van het
Steunpunt voor de komende jaren.

In dit hoofdstuk presenteert het
Steunpunt een algemeen overzicht
van alle aanbestedingen van architectuuropdrachten in de periode 16 juli
2005 tot 1 augustus 2010 (§1-11) en
een overzicht van de eisen en criteria
die gehanteerd werden in aanbestedingen van architectendiensten in de
periode 1 januari 2010 tot 1 augustus
2010 (§12-14).

In dit hoofdstuk presenteert het
Steunpunt de resultaten van het gebruik van KOMPAS light bij aanbestedingen van architectendiensten in de
periode 1 januari 2010 – 1 augustus
2010.

Dit rapport heeft betrekking op aanbestedingen
van architectuuropdracht. Het begrip architec
tuuropdracht is zeker geen ingeburgerd begrip
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Selectie gunningen

Gemeente- en provinciehuizen,
stadskantoren
stadhuizen, gemeentehuizen,
provinciehuizen en stadskan
toren, evt. in combinatie met
andere functies

Nieuw Stadhuis
Vlaardingen (2009) /
opdrachtgever Gemeente
Vlaardingen / niet-openbare
procedure EU / gegund aan
Kraaijvanger Urbis
Beeld: Kraaijvanger Urbis

Herontwikkeling
Stadskantoor Rotterdam
(2009) / opdrachtgever
Gemeente Rotterdam / nietopenbare procedure EU /
gegund aan OMA met ABT
Beeld: OMA / ABT

Nieuwbouw gemeentehuis
Montferland (2009) /
opdrachtgever Gemeente
Montferland / niet-openbare
procedure EU / adviseur
Complan / gegund aan De
Twee Snoeken
Beeld: De Twee Snoeken
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Nieuwbouw Huis der
Gemeente Overbetuwe te
Elst (2009) / opdrachtgever
Gemeente Overbetuwe /
niet-openbare procedure EU /
gegund aan Atelier PRO
Beeld: Atelier PRO

Architectendiensten
Werken met ontwerpcomponent

Ontwerp en begeleiden
uitvoering ontwerp
gemeentehuis te
Heinkenszand (2009) /
opdrachtgever Gemeente
Borsele / niet-openbare
procedure EU / adviseur
HEVO / gegund aan Atelier
Kempe Thill

Nieuwbouw stadhuis
Nieuwegein (2005) /
opdrachtgever Gemeente
Nieuwegein / niet-openbare
procedure EU / gegund aan
3XN Architects

Beeld: Atelier Kempe Thill

Beeld: 3XN Architects

Huis van de Stad
Gemeente Gouda (2006)
/ opdrachtgever NS
Vastgoedontwikkeling /
adviseur ICOP / nietopenbare procedure EU /
gegund aan Soeters Van
Eldonk

Nieuwbouw stadhuis
te Almelo (2008) /
opdrachtgever Gemeente
Almelo / niet-openbare
procedure EU / adviseur AT
Osborne / gegund aan Meyer
en Van Schooten

Beeld: aan Soeters Van Eldonk

Beeld: Meyer en Van Schooten

Nieuwbouw gemeentehuis
met bijkomende opties te
Coevorden (2006) /
opdrachtgever Gemeente
Coevorden / niet-openbare
procedure EU / adviseur Van
Druenen en Partners Aan
bestedingsadvies / gegund
aan Strukton Bouw en
Vastgoed / ontwerp RAU
Beeld: RAU

Nieuwbouw Gemeentelijke
huisvesting Leiderdorp
(2008) / opdrachtgever
Gemeente Leiderdorp /
niet-openbare procedure EU
/ adviseur Fund’m / gegund
aan Dura Vermeer, divisie
Bouw en Vastgoed / ontwerp
Verheijen Van Rijswijk
Knappers de Haan
Beeld: Verheijen Van Rijswijk Knappers
de Haan
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Selectie gunningen

Maatschappelijk vastgoed
gebouwen voor onderwijs,
educatie, maatschappelijke
dienstverlening en sport,
gerechtsgebouwen en
penitentiaire inrichtingen

Bouwkundig en
architectonisch
ontwerp nieuwbouw
faculteit Wiskunde en
Natuurwetenschappen
(2009) / opdrachtgever
Universiteit Leiden / nietopenbare procedure EU /
adviseur International Tender
Services / gegund aan JHK
Architecten en INBO
Beeld: JHK Architecten en INBO

MFC Vianen (2007) /
opdrachtgever Gemeente
Vianen / niet-openbare
procedure EU / adviseur N.V.
SRO Vastgoed en Groen /
gegund aan Kristinsson
Beeld: Kristinsson

Nieuwbouw van het
Scheepvaart en Transport
College (STC) op de locatie
Waalhaven Rotterdam
(2009) / opdrachtgever
stichting STC Groep / nietopenbare procedure EU /
gegund aan DP6
Architectuurstudio
Beeld: DP6 Architectuurstudio

Sportaccommodatie
Botenlaan te Eindhoven
(2009) / opdrachtgever
Gemeente Eindhoven / nietopenbare procedure EU /
gegund aan LIAG architekten
en bouwadviseurs
Beeld: LIAG architekten en bouwadviseurs
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Architectendiensten
Werken met ontwerpcomponent

Nieuwbouw zwembad
te Geusselt (2008) /
opdrachtgever Gemeente
Maastricht / niet-openbare
procedure EU / gegund aan
Koppert + Koenis
Beeld: Koppert + Koenis

Scholenbouw Grou
(2010) / opdrachtgever
Gemeente Boarnsterhim /
niet-openbare procedure
EU / adviseur Lindhorst
huisvestingsadviseurs /
gegund aan Kristinsson
Beeld: Kristinsson

Nieuwbouw
Politieacademie Eindhoven
(2006) / opdrachtgever
Politieacademie / nietopenbare procedure EU
/ adviseur PRC / gegund
aan Leesbergen Van Pelt
Architecten
Beeld: Leesbergen Van Pelt Architecten

Nieuwbouw Gemini
Ziekenhuis Den Helder
(2009) / opdrachtgever
Gemini Ziekenhuis / nietopenbare procedure EU /
adviseur Twynstra Gudde /
gegund aan Helder Oranje
(Matrixbouw, Covely en Seed
Architects)

Kunstijsbaan Enschede
(2007) / opdrachtgever
Gemeente Enschede / nietopenbare procedure EU /
adviseur BBN Adviseurs /
gegund aan Combinatie
Volker Wessels, IIS
/ ontwerp IAA Architecten
Beeld: IAA Architecten

Beeld: Seed Architects

D&B Plan Hooghuis (2010)
/ opdrachtgever Gemeente
Etten-Leur / niet-openbare
procedure EU / adviseur
Oranjewoud / gegund aan
Moeskops’ Bouwbedrijf
/ ontwerp Bonnemayer
Architecten
Beeld: Bonnemayer Architecten
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Selectie gunningen

Cultuurgebouwen
musea, theaters, muziek
gebouwen, bibliotheken,
kunst- en architectuurcentra
Dienstverlening
architectuur Bibliotheek ++
Smakkelaarsveld (2008) /
opdrachtgever Gemeente
Utrecht / niet-openbare
procedure EU / gegund aan
Rapp + Rapp
Beeld: Rapp + Rapp

Cultuurcluster De Timmerfabriek te Maastricht (2009)
/ opdrachtgever Gemeente
Maastricht / openbare
procedure EU / gegund aan
BIC Architects
Beeld: BIC Architects

Ontwerp en nieuwbouw
Cultureel Kwartier Assen
(2007) / opdrachtgever
Gemeente Assen / adviseur
BBN / niet-openbare
procedure EU / gegund aan
BAM Utiliteitsbouw / ontwerp
De Zwarte Hond en Greiner
Van Goor Architecten

Uitbreiding Drents Museum
(2007) / opdrachtgever
Provincie Drenthe / nietopenbare procedure EU /
adviseur draaijer + partners /
gegund aan Erick van
Egeraat
Beeld: Erick van Egeraat

Beeld: De Zwarte Hond en Greiner Van
Goor Architecten
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Uitbreiding Mauritshuis
te Den Haag (2009) /
opdrachtgever Stichting
Koninklijk Kabinet van
Schilderijen Mauritshuis /
niet-openbare procedure EU
/ adviseur DHV / gegund
aan Hans van Heeswijk
architecten
Beeld: Hans van Heeswijk architecten

Architectendiensten
Werken met ontwerpcomponent

Ontwerp Nederlands
Paviljoen Expo 2010
Shanghai (2006) /
opdrachtgever Ministerie
VROM Rijksgebouwendienst
/ niet-openbare procedure
EU / gegund aan John
Körmeling

Natuuractiviteitencentrum
Oostvaardersland (2009) /
Opdrachtgever Staatsbos
beheer / niet-openbare
procedure EU / gegund aan
Olaf Gipser architects, Vista
landscape and urban design
en Arup

Beeld: John Körmeling

Beeld: Olaf Gipser architects, Vista
landscape and urban design en Arup

Nieuwbouw cultuurhuis
met ondergrondse
parkeergarage en
parkeerdek (2008) /
opdrachtgever Gemeente
Winschoten / adviseur
draaijer + partners / nietopenbare procedure EU /
gegund aan Atelier PRO

Groninger Forum
cum annexis (2006) /
opdrachtgever Gemeente
Groningen / adviseur
Twynstra Gudde / nietopenbare procedure EU /
gegund aan NL Architects
Beeld: NL Architects

Beeld: Atelier PRO

Nieuwbouw Theater Sneek
(2009) / opdrachtgever
Gemeente Sneek / nietopenbare procedure EU /
adviseur Kleissen en Partners
/ gegund aan Alberts & Van
Huut
Beeld: Alberts & Van Huut
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Selectie gunningen

Utiliteitsgebouwen
kantoorgebouwen, brand
weerkazernes en andere
werklocaties

Dienstverlening Architect
ontwerp / bestek VNG
Herhuisvesting (2006) /
opdrachtgever Vereniging
Nederlandse Gemeenten /
niet-openbare procedure EU /
adviseur M&I Partners /
gegund aan BDG Architecten
Ingenieurs
Beeld: BDG Architecten Ingenieurs

Nieuwbouw operationeel
centrum Stichtse Brug
(2009) / opdrachtgever Politie
Flevoland / niet-openbare
procedure EU / gegund aan
architectuurstudio HH
Beeld: architectuurstudio HH

Nieuwbouw datacentrum
Centraal Justitieel
Incassobureau (2008) /
Opdrachtgever Ministerie
VROM Rijksgebouwendienst /
niet-openbare procedure
EU / gegund aan Bekkering
Adams Architecten
Beeld: Bekkering Adams Architecten

Nieuwbouw
bedrijvencentrum Catalyst
Eindhoven (2009) / nietopenbare procedure EU /
opdrachtgever Twice
Eindhoven / adviseur 2BW
Advocaten / gegund aan
INBO
Beeld: INBO
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Nieuwbouw
brandweerkazerne
Leeuwarden (2010) /
opdrachtgever Gemeente
Leeuwarden / niet-openbare
procedure EU / adviseur
Stevens Van Dijck / gegund
aan BDG Architecten
Ingenieurs
Beeld: BDG Architecten Ingenieurs

Architectendiensten
Werken met ontwerpcomponent

Ontwerp en realisatie
Researchgebouw ERIBA
(2009) / opdrachtgever
Rijksuniversiteit Groningen /
niet-openbare procedure EU /
adviseur Tenderplan / gegund
aan Friso Bouwgroep, ABT
Arnhem, Deerns Groningen /
ontwerp Rudy Uytenhaak
Beeld: Rudy Uytenhaak

Architectenselectie
Ondernemershuis
Roermond (2009) /
opdrachtgever LLTB
Ontwikkeling / niet-openbare
procedure EU / adviseur
Bremen Bouwadviseurs /
gegund aan SATIJNplus
Architecten
Beeld: SATIJNplus Architecten

PPS Kromhout Kazerne
(2006) / opdrachtgever
Ministerie van Defensie / nietopenbare procedure EU /
gegund aan Komfort (Ballast
Nedam, Strukton, John
Laing) / ontwerp Meyer en
Van Schooten Architecten,
Karres en Brands landschap
architecten en architecten
bureau Fritz

PPS nieuwbouw
Belastingkantoor
Doetinchem betreft
kantoorhuisvesting met
facilitaire dienstverlening
(2006) / opdrachtgever
Ministerie VROM Rijks
gebouwendienst / nietopenbare procedure EU /
gegund aan Facilicom
Bedrijfsdiensten / ontwerp
MAS Architectuur

Beeld: Meyer en Van Schooten Architecten,
Karres en Brands landschapsarchitecten en
architectenbureau Fritz

Beeld: MAS Architectuur

Donjon en Valkhofpark
Nijmegen (2008) / opdracht
gever Gemeente Nijmegen /
niet-openbare procedure EU
/ adviseur Brink Groep /
gegund aan Royal
Haskoning, ICE Ontwikkeling,
Bouwpartners MAB en
Stichting NVOB Cultuurfonds
Beeld: Royal Haskoning
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Selectie gunningen

Woningen en
overige gebouwen
woningbouw, wijk- en
gebiedsontwikkeling

Ontwikkeling
nieuwbouwwijk Oostindië
te Leek (2006) /
opdrachtgever Gemeente
Leek / niet-openbare
procedure EU / adviseur
International Tender Services
(ITS) / gegund aan
Bouwfonds Ontwikkeling
/ ontwerp Johan Sijtsma
Architectenteam
Beeld: Johan Sijtsma Architectenteam

Architecten- en
ontwerpwerkzaamheden
ten behoeve van de
woningbouwontwikkeling
De Broeckgouw (2009) /
opdrachtgever Gemeente
Edam-Volendam / openbare
procedure EU / adviseur
Royal Haskoning / gegund
aan Echo architectuur/
sc-architectuur
Beeld: Echo architectuur/sc-architectuur

Kernwinkelgebied Leidsche
Rijn Centrum (2007) /
opdrachtgever Gemeente
Utrecht / niet-openbare
procedure EU / adviseur DHV
/ gegund aan Fortis
Vastgoed, Ontwikkeling en
Vesteda Project / ontwerp
Cruz y Ortis Arquitectos,
AWG, Hans Kollhoff, Geurst &
Schulze en Dok architecten
Beeld: Cruz y Ortis Arquitectos

Nieuwbouw voorzieningen
cluster, commerciële
ruimten en woningen,
zuidstrook Laan van
Spartaan (2007) /
opdrachtgever Gemeente
Amsterdam, Stadsdeel Bos
en Lommer / adviseur HEVO
/ niet-openbare procedure EU
/ gegund aan Atelier PRO
Beeld: Atelier PRO

Herontwikkeling
kerngebied spoorzone
Tilburg (2009) /
opdrachtgever Gemeente
Tilburg / niet-openbare
procedure EU / adviseur
Brink Groep / gegund aan
Volker Wessels Bouw- en
Vastgoedontwikkeling /
Ontwerp Credo, BDP.
Khandekar, Aveco de Bondt
en DEC
Beeld: BDP.Khandekar, Aveco de Bondt
en DEC
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Architectendiensten
Werken met ontwerpcomponent
Herontwikkeling Waterfront
Harderwijk (2005) /
opdrachtgever Gemeente
Harderwijk / niet-openbare
Procedure EU / gegund aan
Johan Matser Project
ontwikkeling (Synchroon),
TBI Bouwgroep en Boskalis
/ ontwerp Dok architecten,
Vera Yanovshtchinsky
Architecten en Lodewijk
Baljon Landschaps
architecten
Beeld: Dok architecten, Vera
Yanovshtchinsky Architecten Lodewijk
Baljon Landschapsarchitecten

Ontwikkeling van Huize
Welleveld te Duiven (2008)
/ opdrachtgever Gemeente
Duiven / niet-openbare
procedure / gegund aan
Explorius / ontwerp EVE
Architecten en Odin
Landschapsontwerpers
Beeld: EVE Architecten en Odin
Landschapsontwerpers

Dokkershaven Deelplan 1
(2006) / opdrachtgever
Gemeente Vlissingen / nietopenbare procedure EU /
gegund aan AM Concepts /
AM Zeeland / ontwerp BAR
architects, AWG architecten,
WTS architecten, Van de
Berge Laban en Paul van
Beek Landschappen
Beeld: AWG architecten

Ontwikkelaarsselectie voor
de locatie Rijksweg 59-61
te Limmen (2009) /
opdrachtgever Gemeente
Castricum / niet-openbare
procedure / adviseur Royal
Haskoning / gegund aan
Schouten de Jong
projectonwikkeling / ontwerp
Nowotny
Beeld: Nowotny

Sanering en
herontwikkeling Defensie
Eiland (2007) /
Opdrachtgever Gemeente
Woerden / niet-openbare
procedure EU / gegund aan
Blauwhoed en VORM Holding
/ ontwerp KCAP, KOW en
Braaksma & Roos
Architectenbureau
Beeld: KCAP, KOW en Braaksma & Roos
Architectenbureau
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Selectie gunningen

Infra, water,
landschap,
openbare ruimte
bruggen, parken, pleinen,
stadsmeubilair, parkeer
garages, stations, buiten
ruimten

Ontwerpteamselectie
Gemeente Venlo (2008) /
opdrachtgever Gemeente
Venlo / niet-openbare
procedure EU / adviseur
Combined Business Power
/ gegund aan IPV
Ingenieursbureau voor
productvormgeving
Beeld: IPV Ingenieursbureau voor
productvormgeving

Voet-fietsbrug Nieuwe
DriemanspolderWesterpark (2009) /
opdrachtgever Gemeente
Zoetermeer / openbare
procedure EU / gegund aan
Combinatie Syb van Breda &
Co Architects en Techconsult
BV
Beeld: Syb van Breda & Co Architects en
Techconsult BV

P+R Hooggelegen te
Utrecht (2009) /
opdrachtgever Gemeente
Utrecht / niet-openbare
procedure EU / gegund aan
KCAP architects & Planners
en JHK architecten
Beeld: KCAP architects & Planners en JHK
architecten
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Het Nieuwe Kantoor en NS
Station in Delft (2006) /
opdrachtgever
Ontwikkelingsbedrijf
Spoorzone i.o. (Gemeente
Delft) / niet-openbare
procedure EU / gegund aan
Mecanoo
Beeld: Mecanoo

Architectendiensten
Werken met ontwerpcomponent

Stadsarchitect (2008) /
opdrachtgever Gemeente
Amersfoort / niet-openbare
procedure EU / gegund aan
dr. ir. N. de Vreeze

Stedenbouwkundig plan
Harinxmaland te Sneek
(2006) / opdrachtgever
Gemeente Sneek / nietopenbare procedure EU /
gegund aan Croonen
adviseurs
Beeld: Croonen adviseurs

Sporen in Arnhem (2008) /
opdrachtgever ProRail / nietopenbare procedure EU /
de opdracht is gegund aan
BAM Groep en Dura Vermeer
/ ontwerp UNStudio
Beeld: UNStudio

Ontwerpen en bouwen
Spoortraverse Media Park
Hilversum Noord (2009) /
opdrachtgever ProRail / nietopenbare procedure EU /
gegund aan Strukton
Infratechnieken en Van
Rossum Raadgevende
Ingenieurs / ontwerp Meyer
en Van Schooten

Project A50 Ewijk-Valburg
(2009) / opdrachtgever
Ministerie van V&W
Rijkswaterstaat / nietopenbare procedure EU /
gegund aan Mobilis, Dywidag
Bau, Aannemings
maatschappij Van Gelder /
ontwerp Quist Wintermans
architecten

Beeld: Meyer en Van Schooten

Burgemeester
Letschertweg, verbinding
Reeshof – Vossenberg
(2009) / opdrachtgever
Gemeente Tilburg / nietopenbare procedure EU /
gegund aan Gebr. Van Kessel
Wegenbouw en Van Hattum
en Blankenvoort / ontwerp
Queeste architecten

Beeld: Quist Wintermans architecten

Beeld: Queeste architecten
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Vijf jaar Europees aanbesteden van architectuuropdrachten

Hoofdstuk 1

Steunpunt
Architectuuropdrachten
& Ontwerpwedstrijden
Helpdesk voor opdrachtgevers
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H

et Steunpunt Architectuurop
drachten & Ontwerpwedstrijden
is de onafhankelijke, nietcommerciële helpdesk voor
(publieke) opdrachtgevers van
aanbestedingen en prijsvragen in Nederland.
Het Steunpunt werd opgericht in 1997, en is
gericht op de professionalisering van het
(publiek) opdrachtgeverschap en een gezonde
bouwcultuur in Nederland, door bij te dragen
aan de bevordering van de wedstrijdcultuur
door zorgvuldige en reële selectieprocedures
voor architecten en andere marktpartijen.
Het Steunpunt is ondergebracht bij Architectuur
Lokaal.
Initiatieven
Na de inwerkingtreding van het Besluit Aan
bestedingsregels Overheidsopdrachten (BAO
2005) nam Architectuur Lokaal het initiatief om
de eerder ontwikkelde handleidingen KOMPAS
bij Prijsvragen en Meervoudige Opdrachten (1997)
en KOMPAS bij Ontwikkelingscompetities (2001)
te actualiseren. Tegelijkertijd leidden de eerste
ervaringen met de aanbestedingen onder de
nieuwe wetgeving tot grote onrust onder de
opdrachtnemers; vooral bij de architecten, maar
zeker ook bij andere marktpartijen. Architectuur
Lokaal initieerde daarom in samenwerking met
de Rijksbouwmeester, en in afstemming met
VNG, BNA en NEPROM, de EU Aanbestedingen
dag op 4 december 2008 in Amersfoort. Deze
– roerige – bijeenkomst was er vooral op gericht,
de problemen in kaart te brengen om verbeterin
gen vanuit de praktijk tot stand te brengen.
KOMPAS light
In vervolg hierop ontwikkelde Architectuur
Lokaal vanuit het Steunpunt KOMPAS light, de
eerste digitale handleiding voor het aanbesteden
van architectendiensten. De handleiding werd
tevens gebaseerd op andere acties die tegelijker
tijd in gang gezet waren. Sinds juni 2009
analyseert het Steunpunt elke aanbesteding voor
een architectendienst die wordt aangekondigd
op de Aanbestedingskalender dan wel op TED.
Aan elke aanbestedende dienst wordt vervolgens
een brief met aanbevelingen voor verbeteringen
gezonden. Alle aangekondigde procedures
worden, inclusief de aanbevelingsbrieven,
gepubliceerd op de vernieuwde website van
het Steunpunt, www.ontwerpwedstrijden.nl en
gevolgd tot en met de gunningen. Hiernaast
publiceert het Steunpunt elk kwartaal de
statistische gegevens. Sinds augustus 2009
publiceert het Steunpunt ook alle werken met
een ontwerpcomponent op haar website.
Alle informatie die aldus beschikbaar kwam is
ingezet om KOMPAS light te kunnen maken en
af te stemmen met het ministerie van VROM/

Rijksgebouwendienst, het ministerie van EZ/
PIANOo, VNG, BNA en NEPROM.
Precies een jaar na de eerste EU Aanbestedingen
dag, op 3 december 2010, kon de gezamenlijk
tot stand gebrachte handleiding KOMPAS light
gepresenteerd worden bij de 2e EU Aanbestedin
gendag. De handleiding is sindsdien openbaar
beschikbaar op www.ontwerpwedstrijden.nl.
Gebruikers kunnen inloggen op de handleiding
en alle gegevens voor hun procedure invullen
aan de hand van praktische aanbevelingen
vanuit de praktijk, met een volledig aanbeste
dingsdocument dat tevens voldoet aan de actuele
wet- en regelgeving als resultaat.
Rijksbeleid
De ontwikkeling van het Steunpunt is nauw
gelieerd aan het rijksbeleid. In het Algemeen
Overleg van de commissie Ruimtelijke Ordening
van de Tweede Kamer over de architectuurnota
2009 - 2012, op 8 oktober 2008, legden de
commissieleden vragen over de aanbestedings
problematiek bij architectendiensten voor aan
de ministers van OCW en VROM. In zijn reactie
hierop kondigde de minister van OCW op 6 mei
2009 het voornemen van de Rijksbouwmeester
aan, om een regiegroep Europees aanbesteden te
starten. Tevens vroeg hij de Rijksbouwmeester
om voorstellen voor verbetering van de toepas
sing van de regelgeving. Bij de 2e EU Aanbeste
dingendag riep de Rijksbouwmeester de belang
hebbende partijen op tot verdere samenwerking
in deze Regiegroep Europees Aanbesteden
Architectendiensten. Ook bracht zij het door de
minister gevraagde advies uit. In dit advies
beveelt zij aan om het Steunpunt Architectuur
opdrachten & Ontwerpwedstrijden als centraal
landelijk informatie- en adviesloket voor het
aanbesteden van architectendiensten te continu
eren, om best practices in de sfeer van de
Aanbestedingswet te ontwikkelen, en om de
Regiegroep Europees Aanbesteden Architecten
diensten te continueren voor de periode 2010 2012. In haar brief van 30 juli 2010 sprak de
minister van VROM zich, mede namens haar
ambtgenoten van OCW en EZ, positief uit over
dit advies.
Agenda
Architectuur Lokaal kwam met de rijksoverheid
een agenda overeen voor de jaren 2010 - 2012
om het Steunpunt te continueren. Naast de
basisactiviteiten die het Steunpunt in ieder geval
voortzet – zoals het fungeren als vraagbaak, het
toetsen van de procedures en de aanbevelings
brieven, het bijhouden van de statistiek en het
rapporteren van de ontwikkelingen – gaat het bij
de voortzetting van het werk om het optimalise
ren van de navigatie van KOMPAS light, om
inhoudelijke verdieping, om de gebruiksvriende

lijkheid verder te verbeteren en om de hand
leiding continue te blijven actualiseren.
Verder wordt ondersteuning bij het gebruik van
KOMPAS light geboden en zullen er best practises
in de letterlijke zin van het woord aan de website
worden gekoppeld. Ook zullen we proberen om
de opdrachtverstrekking na de gunningen te
volgen. In de praktijk komt voor dat de opdracht
uiteindelijk niet door de architect blijkt te zijn
uitgevoerd aan wie de opdracht was gegund.
Daarom hebben we het Aanbestedingsinstituut
van Bouwend Nederland gevraagd om te bezien
of er mogelijkheden zijn, de gegevens van de
aanbesteding van werken te koppelen aan die
van het Steunpunt. Tevens organiseren we op
verzoek, maar uiteraard ook op eigen initiatief en
samen met onze partners, informatiebijeenkom
sten over het aanbesteden van architectuur
opdrachten met KOMPAS light. Tenslotte volgen
we de effecten van het gebruik van de hand
leiding; daarvan zijn in deze publicatie de
eerste resultaten opgenomen.
In het kader van de aanvullende vraag van
de ministers van VROM, OCW en EZ aan
Architectuur Lokaal, om in toekomstige gesprek
ken met overheden ook de relatie opdrachtgeverarchitect-aannemer aan de orde te stellen, zijn de
eerste contacten met relevante organisaties
gelegd. Nu het Steunpunt de beoogde activitei
ten kan voortzetten heeft Architectuur Lokaal het
overleg met de Regiegroep van de Rijksbouw
meester voortgezet om de vervolgactiviteiten te
blijven afstemmen. De stapsgewijze uitbreiding
van KOMPAS light die Architectuur Lokaal graag
zou willen uitvoeren – met aandacht voor onder
meer prijsvragen, ontwikkelingscompetities,
concurrentiegerichte dialoog, onderhandelings
procedure en geïntegreerde contacten, en voor
adviesdiensten op gebied van stedenbouw,
landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur
– ligt nog in het verschiet.

Het Steunpunt tracht
verbeteringen vanuit
de praktijk tot stand
te brengen
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Onderzoek

Hoofdstuk 2

AanbestedingEN
juli 2005 tot
augustus 2010
De resultaten van het onderzoek
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Aanbesteding architectuuropdrachten juli 2005 tot augustus 2010

1

Aantallen en soorten
aanbestedingsprocedures

Van de 704 aanbestedingen waren er 495 aanbestedingen
voor architectendiensten en 209 voor bouw- en ontwikkelopdrachten.
Het aantal aanbestede architectuuropdrachten is fors gegroeid sinds de
inwerkingtreding van het BAO. Daarbij is een duidelijke voorkeur voor
de niet-openbare procedure waarneembaar. Zeer waarschijnlijk duidt dit
niet zozeer op een toename van het aantal overheidsopdrachten, maar
veeleer op een toenemende bewustwording van de aanbestedingsplicht
onder overheden (rapport Significant 2010).
Ondanks een grote toename van het aantal aanbestede architectendien
sten in het eerste half jaar van 2009, wijst onderzoek uit dat de werk
voorraad van architecten in 2009 juist afgenomen is (rapport Regioplan
2010). Er lijkt vanaf de tweede helft van 2008 een correlatie tussen
aanbestede architectendiensten en geïntegreerde contracten (DB/DBFMO)
te bestaan. In de tweede helft van 2008 is een opvallend aantal (34)
geïntegreerde contracten in de markt gezet. Ruwweg een derde van deze
aanbestedingen (11) is mislukt, waarna de aanbesteders in 2009 een pas
op de plaats maakten (46 geïntegreerde contracten in het hele jaar). In
de eerste helft van 2010 neemt het aantal DB/DBFMO aanbestedingen
(44) spectaculair toe.
Het verloop van aanbestede architectendiensten laat een tegengestelde
trend zien: het aantal aanbestede architectendiensten loopt terug in de
tweede helft van 2008, om vervolgens in de eerste helft van 2009 flink te
stijgen. Deze stijging wordt deels verklaard door heraanbesteding in
traditionele vorm van stukgelopen aanbestedingen van geïntegreerde
contracten uit de tweede helft van 2008. In de eerste helft van 2010 is,
zoals waarneembaar in de voorgaande jaren, opleving van het aantal
aanbestede architectendiensten in het eerste half jaar te verwaarlozen en
valt in het niet bij de toename van het aantal geïntegreerde contracten.
De verwachting is dat de verschuiving van de traditionele aanbestedings
vorm (Design-Bid-Build) naar geïntegreerde vormen (Design & Build tot
en met DBFMO) zich in de toekomst zal doorzetten. Over de wenselijk
heid van deze ontwikkeling lopen de meningen zeer uiteen (onder andere
rapport TUe 2010, rapport Kempe Thill 2010, rapport TNO 2010,
www.ppsbijhetrijk.nl).

2

Wie zijn de aanbestedende diensten?

De 704 aanbestedingsprocedures in deze periode zijn
aangekondigd door 380 verschillende aanbestedende
diensten. Van deze aanbesteders hebben er 131 meer dan 1 aanbesteding
voor hun rekening genomen. Met andere woorden: zo’n twee derde van
de aanbesteders (66%) heeft ‘het’ nog maar 1 keer gedaan (!).
De decentrale overheden zijn verreweg de belangrijkste aanbesteders,
op afstand gevolgd door onderwijsinstellingen en het Rijk (hoofdzakelijk
de Rijksgebouwendienst).
Over de gehele periode nemen de vijf grootste aanbesteders (Rijks
gebouwendienst (27 aanbestedingen), ProRail (23 aanbestedingen),
gemeente Utrecht (20 aanbestedingen), gemeente Amsterdam (17
aanbestedingen) en Universiteit Utrecht (10 aanbestedingen) in totaal
14% van alle aanbestede architectuuropdrachten voor hun rekening.
Alle aanbestedingen van Amsterdamse stadsdelen zijn opgeteld bij de aanbestedingen
van de gemeente Amsterdam.

Figuur 3 Architectendiensten (absoluut, per half jaar)
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Figuur 2 Werken met ontwerpcomponent
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3

4

Type bouwopgave:
wat wordt er aanbesteed?

Type opdracht

De grafieken in figuur 9 en 10 laten duidelijk zien dat in de
afgelopen vijf jaar architectuuropdrachten in de meeste
gevallen traditioneel aanbesteed werden. Het valt op dat de groei van het
aantal aanbestedingen van architectendiensten stagneert. Daar staat
tegenover dat het aantal geïntegreerde contracten, met uitzondering van
een terugval in 2009, gestaag groeit.

In Nederland hebben verreweg de meeste aanbestede
architectuuropdrachten betrekking op maatschappelijk vastgoed
(scholen, multifunctionele accommodaties, sportvoorzieningen, etc.).
Het gaat daarbij vooral om onderwijsgebouwen. Er zijn duidelijke
verschillen te zien tussen aanbestedingen voor architectendiensten
en die van werken met ontwerpcomponent.
Verreweg het meeste maatschappelijke vastgoed wordt ‘traditioneel’
aanbesteed als architectendienst. Aansprekende publieke gebouwen als
gemeentehuizen, provinciehuizen, standskantoren, concertgebouwen,
musea et cetera worden ook veelal ‘traditioneel’ aanbesteed.
Utiliteitsgebouwen (brandweerkazernes, kantoren, gevangenissen,
et cetera) worden zowel ‘traditioneel’ als ‘innovatief ’ aanbesteed.
Woningbouw, infrastructuur en openbare ruimte wordt overwegend
op basis van een geïntegreerd contract aanbesteed.

Een nadere blik op de geïntegreerde contracten leert dat Design&Build
(DB) de meest gehanteerde vorm is, gevolgd door Design, Build, Finance,
Maintain, Operate (DBFMO).
Figuur 10 laat duidelijk zien dat de tweede helft van 2008 een eerste
hoogtepunt was voor geïntegreerde contracten. Het jaar 2009 kende een
terugval, maar het eerste half jaar van 2010 vormt de piek van aanbeste
dingen van geïntegreerde architectuuropdrachten sinds de introductie
van het BAO. Binnen deze piek valt, relatief gezien, met name de enorme
groei van het aantal DBFMO-contracten op.
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Het type opdracht is uitgesplitst in twee grafieken, omdat anders de geïntegreerde
contracten die relatief het minst vaak aanbesteed werden, weg zouden vallen in
de grafiek.
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Figuur 9 Verhouding architectendiensten en werken met ontwerpcomponent
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Figuur 8 Werken met ontwerpcomponent
44

40
34
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Met of zonder externe adviseur?

De grafieken in figuur 11 en 12 – met name die van de
werken met ontwerpcomponent in figuur 12 – kennen een
grillig verloop. Toch valt op dat de grafieken zich binnen bepaalde
bandbreedtes bewegen. Bij aanbestedingen van architectendiensten lijkt
zich een verhouding af te spiegelen van zo’n 60% met adviseur en zo’n
40% zonder adviseur, met een afwijkingsmarge van ongeveer 10%. Bij de
werken lijkt de verhouding fifty-fifty te zijn, met een afwijkingsmarge van
zo’n 15% (tweede helft 2005 buiten beschouwing gelaten).
De inkoop in de publieke sector is in de afgelopen jaren sterk in bewe
ging gekomen. Steeds meer publieke instellingen, groot en klein, zetten
zelfstandig of gezamenlijk professionele inkooporganisaties op (DPA
Supply chain 2009). Men zou dus verwachten dat de rol van externe
adviseurs relatief afneemt, maar dit is niet of nauwelijks het geval.
Waarschijnlijk kan dit onder andere verklaard worden door de groeiende
bewustwording onder publieke organisaties ten aanzien van de aanbeste
dingsplicht. Nog steeds komen er ieder jaar gemeenten bij die hun eerste
Europese aanbesteding voor een architectuuropdracht doen; meer
dan de helft van de gemeenten heeft dat nog nooit gedaan. Publieke
opdrachtgevers die slechts sporadisch met een Europese aanbesteding
voor architectuuropdrachten te maken hebben, bijvoorbeeld school
besturen, maken meestal gebruik van adviseurs, waardoor zij zelf geen
expertise opbouwen.

6

Wie schakelt een externe adviseur in?

Het Rijk maakt nauwelijks gebruik van externe adviseurs. Bij
de architectendiensten maken zowel decentrale overheden als
de aanbestederscategorie ‘overig’ gebruik van externe adviseurs. Bij de
werken zijn het overduidelijk de decentrale overheden die externe
adviseurs inhuren. Binnen deze categorieën gaat het met name om
incidentele aanbesteders van architectuuropdrachten.
Publieke opdrachtgevers die regelmatig te maken hebben met aanbeste
den, hebben in veel gevallen zelfstandig of in samenwerking professio
nele inkoop- en aanbestedingsorganisaties opgezet. Daar moet de
kanttekening bij worden geplaatst dat ook voor veel professionele
inkopers het aanbesteden van architectuuropdrachten een incidentele
aangelegenheid is. Door het incidentele karakter van deze opdrachten
hebben opdrachtgevers vaak geen goed inzicht in de architectenbranche,
wat bij aanbestedingen geregeld problemen oplevert tussen rechtmatig
heid en doelmatigheid.

Figuur 13 Architectendiensten
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8

Welke adviseurs waren het meest
betrokken?

Uitslag van de aanbesteding

Verreweg de meeste architectuuropdrachten die sinds de
introductie van het BAO aangekondigd werden zijn inmid
dels gegund. Hiernaast valt het op dat nog steeds veel aanbestedingspro
cedures stopgezet worden.

In de gehele periode zijn bij 415 van de 704 procedures
(59%) externe adviseurs ingeschakeld. Er waren 109 verschillende
adviesbureaus betrokken. Het aantal adviseurs neemt toe.
Bij architectendiensten zijn ICSadviseurs en HEVO duidelijk marktleider,
gevolgd door PRC. Bij werken met een ontwerpcomponenten is het
lastiger om eenduidig koplopers onder de ingeschakelde adviseurs aan te
wijzen. Weliswaar springen BBN, DHV en Royal Haskoning er in de
grafiek uit, maar men moet zich goed realiseren dat de absolute verschil
len minimaal zijn. Koploper BBN heeft 11 procedures begeleid tegenover
de 8 van DHV; het verschil tussen DHV en Royal Haskoning is slechts 1
procedure.

Bij de werken met ontwerpcomponent wordt gemiddeld 16% van de
aanbestedingen afgebroken. Met name 2008 springt in het oog, In de
eerste helft van 2008 werd 27% van de procedures stopgezet, in de
tweede helft van dit jaar loopt dit zelfs op tot 32%. Bij de architectendien
sten wordt gemiddeld 8% van de aanbestedingen afgebroken. Hier zijn
de eerste helft van 2007 (11%) en de tweede helft van 2009 (10%) de
uitschieters. In de eerste helft van 2010 daalt het aantal stopzettingen
onder de gemiddelden: 5% bij de architectendiensten en 14% bij de
werken met ontwerpcomponent.

Het valt op dat er sprake lijkt te zijn van specialisatie onder de adviseurs:
De meeste adviseurs zijn sterk vertegenwoordigd bij de aanbesteding van
architectendiensten of werken met ontwerpcomponent. Slechts 3
adviesbureaus zijn bij zowel architectendiensten als ontwikkelopdrachten
het meest gevraagd (ICSadviseurs, PRC en BBN).
Populatiedefinitie: resp. minimaal 3 en 2 aanbestedingen verzorgd in één willekeurig
tijdsvak voor resp. architectendiensten en werken met ontwikkelcomponent.

De categorie onbekend heeft betrekking op lopende aanbestedingen en
afgeronde of stopgezette procedures waarvan het Steunpunt de achter
grond niet heeft kunnen achterhalen. Over dit laatste constateert het
Steunpunt dat ondanks de wettelijke verplichting daartoe, veel aanbeste
dende diensten nog altijd niet de uitkomst van hun procedure publiceren
conform de wettelijke voorschriften.

Figuur 15 Architectendiensten

Gezien het geringe aantal gunningen (procedures lopen nog) is de eerste helft van
2010 niet in de grafieken verwerkt.

40

0

20

10

0

40

Zri

30

2010
2009
2008
2007
2006
2005

Vitri

10

Aestate

40

AT Osborne

20

BBN
Aestate
Combined Business Power
AT Osborne
Complan
BBN
DHV
Combined Business Power
draaijer + partners
Complan
HEVO
DHV
ICSadviseurs
draaijer + partners
Kleissen en Partners
HEVO
PRC
ICSadviseurs
Royal Haskoning
Kleissen en Partners
SBM
PRC
Smitshoek Melles & Partners
Royal Haskoning
Van Aarle De Laat
SBM
Vitri
Smitshoek Melles & Partners
Zri
Van Aarle De Laat

30

2010
2009
2008
2007
2006
2005

8

2005

2006

2007

2008

2006-2

2007-1

2007-2

gestopt

2008-1

2008-2

2009-1

2009-2

2009-1

2009-2

onbekend

75%

50%

Zri

Vitri

100%

25%

2009

Twynstra Gudde

Synarchis

2010

Nog steeds worden veel
procedures stopgezet

24

2006-1

0%

Royal Haskoning

PRC
Van Aarle De Laat

SBM
Oranjewoud
Smitshoek Melles & Partners

Royal Haskoning
ITS

PRC
ICSadviseurs

ICSadviseurs

Kleissen en Partners

HEVO

HEVO
Grontmij

DHV
DHV
draaijer + partners

Complan
Brink Groep

BBN

Aestate

AT Osborne

0

BBN
Combined Business Power

6

2

25%

Figuur 18 Werken met ontwerpcomponent
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Gunningen architectendiensten

Het aantal architectenbureaus dat er sinds de introductie
van het BAO in slaagt jaarlijks meerdere opdrachten uit
aanbestedingen te verwerven is beperkt. In de figuren 19 tot en met 22 is
voor de jaren 2006, 2007, 2008 en 2009 inzichtelijk gemaakt welke
bureaus er in slaagden minimaal drie aanbestede opdrachten voor
architectendiensten te verwerven. De populatie bestaat in totaal uit 18
verschillende bureaus.
Met uitzondering van 2008, slagen er ieder jaar meer bureaus in 3 of
meer opdrachten te verwerven. Hoewel de populatie van meest succes
volle bureaus in de periode groeit, groeit het totale marktaandeel van
deze ‘eredivisie’ (ongeveer een kwart) niet evenredig mee. Met andere
woorden, het aantal aanbestedingen voor architectendiensten groeit in
de periode 2006-2009 veel harder dan de groep van succesvolle bureaus
die jaarlijks drie of meer aanbestede opdrachten werven.
Hiernaast valt het ook op dat de samenstelling van de ‘eredivisie’ aan
verandering onderhevig is. Geen enkel bureau keert alle vier de jaren
terug in de statistiek. Deze informatie doet vermoeden dat het met de
diversiteit van het aantal bureaus dat een Europese aanbesteding niet zo
slecht gesteld is zoals regelmatig wordt gesteld in de media. Het Steun
punt heeft de diversiteit geanalyseerd aan de hand van een ‘diversiteits
percentage’ (aantal verschillende bureaus dat opdracht gegund krijgt /
totaal aantal gunningen). Gedurende de periode 2006-2008 groeit de
diversiteit van 73% naar 76%. In 2009 zakt het diversiteitspercentage
significant tot het laagste niveau in de onderzoeksperiode: 68%. Tot nu
toe zijn er in 2010 in totaal 26 opdrachten gegund aan 22 verschillende
bureaus. Slechts 4 bureaus wisten dit jaar 2 aanbestede opdrachten voor

Figuur 19 Gunningen
architectendiensten 2006
3 3

3

Figuur 20 Gunningen
architectendiensten 2007
4
3

architectendiensten te verwerven. Deze getallen corresponderen met een
voorlopig diversiteitspercentage van 85%. Het is te vroeg om met
zekerheid te kunnen stellen of er hier sprake is van een trendbreuk ten
opzichte van het voorgaande jaar.
Het aantal aanbestede Nederlandse architectenopdrachten dat aan
buitenlandse bureaus gegund wordt is verwaarloosbaar. Dit is op zijn
minst opvallend te noemen; het bewerkstelligen van één open Europese
markt is immers één van de doelstellingen van de Europese aanbeste
dingsregels. Daar staat tegenover dat Nederlandse architecten wel
succesvol zijn in Europese aanbestedingen over de landsgrenzen.
De Nederlandse publieke opdrachtgever lijkt minder internationaal
georiënteerd dan de Nederlandse architect.
Over het verschil doen verschillende verklaringen de ronde. Zo zouden
met name incidentele aanbesteders ervoor beducht zijn dat zij aan het
eind van de aanbestedingsprocedure ‘opgescheept’ zitten met bijvoor
beeld een Franse architect, en daarmee met allerlei mogelijke communi
catieproblemen wegens verschillen in taal en cultuur. Veel Nederlandse
aanbestedingsprocedures worden middels specifieke voorwaarden en
criteria feitelijk naar een Nederlandse opdrachtnemer ‘toegeschreven’:
aanbestedingsdocumenten worden uitsluitend in het Nederlands
opgesteld, al het uitvoerende personeel moet de Nederlandse taal
machtig zijn, de contactpersoon moet in Nederland gevestigd zijn,
referentieprojecten moeten bezocht kunnen worden en moeten dus in
Nederland opgeleverd zijn, opdrachtnemers worden geconfronteerd met
Nederlandse voorwaarden voor beroeps aansprakelijkheid et cetera.
Hoewel dit in andere landen ook gebeurt, is Nederland een kleiner
taalgebied. Verondersteld wordt dat buitenlandse architecten hierdoor,
en omdat de Nederlandse aanbestedingsprocedures te gecompliceerd
zouden zijn geworden, bij voorbaat niet meedoen. Het Steunpunt
beschikt niet over gegevens om dit te kunnen verifiëren.
Gezien het geringe aantal gunningen (procedures lopen nog) is de eerste helft van
2010 niet in de grafieken verwerkt.
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Figuur 23 Diversiteit gunningen architectendiensten
(diversiteit in %; gunningen in absolute aantallen)
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Gunningen werken met
ontwerpcomponent

Figuur 28 Diversiteit gunningen met ontwerpcomponent
(diversiteit in %; gunningen in absolute aantallen)

Het aantal aannemers en ontwikkelaars dat er
sinds de introductie van het BAO in slaagt jaarlijks meerdere aanbeste
dingen te winnen is beperkt. In de figuren 24 tot en met 27 is voor de
jaren 2006, 2007, 2008 en 2009 inzichtelijk gemaakt welke bedrijven
minimaal twee aanbestede opdrachten voor werken met ontwerpcompo
nent verwierven. De populatie bestaat in totaal uit 15 verschillende
bureaus. Met uitzondering van 2008, slagen er jaarlijks zo’n 4 a 5
marktpartijen in om 2 aanbestedingen te winnen. In tegenstelling tot de
architectenselectie,groeit de populatie van meest succesvolle onderne
mers dus niet of nauwelijks. Bovendien lijkt hun marktaandeel relatief af
te nemen. Wel is, net als bij de architecten, de samenstelling van de groep
‘marktleiders’ aan verandering onderhevig.
Ook onder de aannemers en ontwikkelaars heeft het Steunpunt de
diversiteit geanalyseerd aan de hand van een ‘diversiteitspercentage’
(aantal verschillende bureaus dat opdracht gegund krijgt / totaal aantal
gunningen). Gedurende de periode 2006-2008 daalt de diversiteit
verwaarloosbaar van 78% naar 76%. In 2009 stijgt het diversiteitspercen
tage significant naar een niveau van 88%. Het valt dus op dat de

ontwikkeling ten aanzien van diversiteit een tegenovergestelde beweging
maakt ten opzichte van de diversiteit onder de architecten. Het aantal
gunningen is te gering om uitspraken te doen over het eerste half jaar in
2010. Het valt op dat de hoogte van de percentages niet noemenswaardig
verschilt ten opzichte van de gunningen van architectenopdrachten. Dat
zou men wel verwachten, aangezien aanmelding in combinatie veel meer
ingeburgerd is in de wereld van de aannemers en ontwikkelaars.
Gezien het geringe aantal gunningen (procedures lopen nog) is de eerste helft van
2010 niet in de grafieken verwerkt.

Figuur 24 Gunningen werken
met ontwerpcomponent 2006

Figuur 25 Gunningen werken
met ontwerpcomponent 2007
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Doorlooptijd procedure tot
gunning

Sinds de introductie van het BAO in juli 2005 is de
doorlooptijd van aanbestedingen van architectuuropdrachten van
aankondiging tot gunning sterk teruggelopen. Zowel bij de architecten
diensten als de werken met ontwerpcomponent is de doorlooptijd
nagenoeg gehalveerd. In bovenstaande grafieken is de eerste helft van
2010 niet meegenomen, gezien het lage aantal gunningen (meeste
procedures lopen nog). De doorlooptijd is weergegeven in weken.
Gezien het geringe aantal gunningen (procedures lopen nog) is de eerste helft van
2010 niet in de grafieken verwerkt.

Figuur 29 Architectendiensten (in weken)
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Figuur 30 Werken met ontwerpcomponent (in weken)
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Omzeteisen: redelijk of niet?

De bandbreedte van gestelde omzeteisen bij de
aanbesteding van architectendiensten in de periode
januari 2010 tot augustus 2010, verschilt enorm (h 0 - 3,625 mln). Met
name aanbestedingen van integrale ontwerpteams zijn verantwoorde
lijk voor de hoge uitschieters. In deze aanbestedingen wordt veelal een
cumulatieve minimale omzet vereist, waarbij niet alleen gekeken wordt
naar de behaalde omzetten van de architect, maar ook die van de andere
leden van het ontwerpteam.
Ondanks de opmars van het integrale ontwerpteam (in met name het
eerste kwartaal van 2010) is de gemiddelde omzeteis significant gedaald
ten opzichte van het vorige jaar. In 2009 lag de gemiddelde omzeteis op
h 753.938 (Architectuur Lokaal 2010). In de eerste helft van 2010 ligt
de gemiddelde omzeteis op h 615.410: een afname van ruim 18% ten
opzichte van 2009(!). Weliswaar wordt er door architecten de laatste tijd
relatief minder bezwaar gemaakt tegen de omvang van de omzeteis, maar
het is toch zeer de vraag in hoeverre de neerwaartse bijstelling van de
omzeteisen voldoende is om de verwachte verdere terugloop in orders en
omzetten op de korte termijn (Regioplan 2010) te compenseren.
De omzeteis heeft meestal betrekking op de gemiddelde omzet over
de afgelopen 3 boekjaren, waardoor het ‘magere’ jaar 2009 meestal
gecompenseerd kan worden met de voorgaande betere boekjaren. Naar
verwachting gaat dit volgend jaar problemen opleveren wanneer de
gemiddelde omzet refereert aan twee ‘magere’ jaren 2009 en 2010. Nu
al constateert het Steunpunt problemen wanneer gevraagd wordt om
minimale omzetten per boekjaar in plaats van een gemiddelde minimale
omzet over de afgelopen drie boekjaren; meerdere architectenbureaus
voldoen dan niet aan de omzeteis over 2009. Aanbestedingstechnisch zou
combinatievorming het middel zijn om toch te kunnen voldoen aan hoge
omzeteisen, maar in de praktijk wordt aanmelding in combinatie gere
geld bemoeilijkt door aanvullende voorwaarden of – hoewel dit wettelijk
niet is toegestaan – incidenteel zelfs expliciet uitgesloten.
Het afgelopen half jaar hebben met name andere financiële en economi
sche eisen tot veel commotie geleid. Belangrijkste stenen des aanstoots
zijn: bereidheidverklaring van de bank tot het verlenen tot een bank
garantie (afhankelijk van de formulering van een dergelijke verklaring
behandelt de bank deze alsof het een garantiestelling betreft, met een
beslag op de liquiditeit van de gegadigde als gevolg), verplichting tot
verhoging van de verzekeringspremie bij aanmelding en aanvaarding
van (nagenoeg) onbegrensde aansprakelijkheid bij opdrachtverlening
(onverzekerbaar voor de meeste architecten).
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De geschiktheid van architecten wordt vaak getoetst
aan de hand van referentieprojecten. Artikel 49 BAO stelt dat een aanbeste
dende dienst aan architectenbureaus mag vragen om een opgave van de
meest relevante ontwerpwerkzaamheden, die de bureaus in de afgelopen
drie jaar hebben uitgevoerd. Vaak willen aanbesteders referentieprojecten
zien die opgeleverd zijn. Echter, de wettelijke termijn van drie jaar is vaak te
kort. De doorlooptijd van een bouwopdracht van start ontwerp tot opleve
ring loopt vaak richting de drie jaar of meer, waardoor het voor architecten
zeer moeilijk wordt om het gevraagde aantal referenties in te dienen. In de
praktijk wordt dit vaak opgelost door te vragen naar referenties die in de
afgelopen vijf jaren opgeleverd zijn (wettelijke termijn voor werken) en in
toenemende mate ook door genoegen te nemen met referenties die nog niet
opgeleverd zijn, maar waarvan de realisatie wel gestart is.
De meeste aanbesteders vragen ook om referentieprojecten om in het kader
van de nadere selectie het aantal geschikte gegadigden terug te brengen tot
het gewenste aantal dat een inschrijving mag doen (meestal 5). Hoewel dit
niet wettelijk verplicht is, hanteren veel aanbestedende diensten de
bepalingen van artikel 49 BAO – dit artikel heeft betrekking op minimum
eisen – ook voor het vaststellen van selectiecriteria voor de nadere selectie.
De grafieken 32 t/m 34 laten zien dat twee derde van de aanbesteders bij de
selectiecriteria vasthoudt aan de termijn 3 tot 5 jaar bij de vaststelling van
de toegestane ‘leeftijd’ van een referentie. Dit is een significante afname ten
opzichte van de vorige periode, al gaat het nog steeds om een overgrote
meerderheid.
Uiteraard speelt bij de nadere selectie ook het vraagstuk of de ingediende
referenties gerealiseerd dienen te zijn. Ten opzichte van vorig jaar nemen
steeds meer aanbesteders genoegen met referenties die nog niet (volledig)
gerealiseerd zijn.
Ook het aantal gevraagde referentieprojecten is afgenomen. In de eerste
helft van 2010 wordt in 70% van de gevallen genoegen genomen met 1 tot
en met 3 referenties. Al met al lijken de aanbestedende diensten zich
coulanter op te stellen bij de bepaling van voorwaarden van in te dienen
referenties ten opzichte van de periode november 2008 – november 2009
(Steunpunt 2009). Deze coulance neemt niet weg dat de combinatie van
voorwaarden in de praktijk regelmatig onnodig zwaar uitpakt. Daarbij
speelt vaak de onduidelijke afbakening tussen minimumeisen en selectiecri
teria (zie hierna) een belangrijke rol.

Figuur 32 Max. aantal referenties
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Verhouding minimumeisen en
selectiecriteria: redelijk of niet?

In aanbestedingsprocedures wordt vaak om referen
tieprojecten gevraagd in het kader van de minimumeisen om de ervaring
en bekwaamheid van de architecten te toetsen. Architecten die niet aan
de minimumeisen voldoen, worden van het verdere verloop van de
aanbestedingsprocedure uitgesloten. Na de toets op de minimumeisen
vindt een nadere selectie aan de hand van selectiecriteria plaats om het
aantal geschikte architecten terug te brengen tot het aantal dat de
aanbestedende dienst wil uitnodigen om een offerte uit te brengen
(meestal 5). In de praktijk zijn de toets op de minimumeisen en de
nadere selectie, wat betreft de beoordeling van ervaring en bekwaamheid
aan de hand van referentieprojecten, nauw met elkaar verbonden (figuur
35). De tabel wordt hieronder toegelicht.
Doorbeoordelen
In veel procedures (42%) wordt bij de minimumeisen al vastgelegd welke
referenties er (deels) beoordeeld zullen worden bij de nadere selectie.
Het Steunpunt karakteriseert deze aanpak als ‘doorbeoordelen.’ Dit levert
regelmatig frustraties op bij deelnemende architecten. Wanneer een
architect in het kader van de minimumeisen bij voorbeeld een opgeleverd
utiliteitsgebouw moet indienen, met een minimale omvang 10.000 m²
BVO, kunnen er problemen ontstaan wanneer bij de nadere selectie deze
referentie beoordeeld wordt op andere criteria, bijvoorbeeld duurzaam
heid, aantal gebruikers, ervaring met werken in bouwteamverband. De
ingediende school hoeft niet noodzakelijkerwijs het meest duurzame
project van de betreffende architect te zijn. Het aantal referentieprojecten
dat voldoet aan alle in het kader van de minimumeisen gestelde voor
waarden en ook nog hoog scoort op de selectiecriteria is vaak beperkt.
Een dergelijke beoordelingsmethodiek kan ertoe leiden dat de geschikt
heid van de architect niet adequaat beoordeeld wordt – in het geschetste
voorbeeld kan de architect zijn meest duurzame project niet indienen –
waardoor een aanbestedende dienst mogelijk niet in staat is de beste
kennis en ervaring in de markt te vinden.
Opschalen
De nadere selectie wordt ook regelmatig (23% van de aanbestedingen)
ingevuld als een soort ‘kwantitatieve vervolgstap’ van de toetsing op de
minimumeisen. Wanneer een architect in het kader van de minimumei
sen drie in aanbouw zijnde scholen moet indienen, ontvangt hij bij de
nadere selectie uitsluitend punten indien hij meer dan drie van dergelijke
referenties kan indienen. Deze beoordelingsmethodiek karakteriseert

het Steunpunt als ‘opschalen.’ Deze methodiek is omstreden. Architecten
ervaren het als tegenstrijdig om te vernemen dat zij geacht worden
geschikt te zijn de opdracht uit te voeren wanneer zij drie scholen
indienen voor de minimumeisen, maar bij de nadere selectie te horen
krijgen dat zij minder geschikt zijn omdat zij ‘slechts’ drie scholen
kunnen indienen. Op het louter kwantitatief beoordelen van geschiktheid
valt het nodige af te dingen. Is een architect met drie scholen aantoon
baar beter dan een architect met vijf scholen? De ene school is de andere
niet; iedere bouwopgave is uniek. Het Steunpunt vermoedt dat de
methode ‘opschalen’ er in feite op neerkomt dat wordt ‘getrechterd’
naar de marktleiders. Dan zullen veelal de usual suspects geselecteerd
worden en komen nieuwkomers en het MKB er niet of nauwelijks aan
te pas.
Andere referenties
Mogelijke problemen lijken voorkomen te kunnen worden door de
nadere selectie niet al te rigide op de minimumeisen te enten. Maar ook
wanneer de nadere selectie en de toets op minimumeisen ‘losgekoppeld’
worden kunnen er problemen ontstaan. Bijvoorbeeld als voor de
minimumeisen ingediende referenties niet ingediend mogen worden
voor de nadere selectie. Wanneer we het voorbeeld van het vereiste
utiliteitsgebouw (onder ‘doorbeoordelen’) er nogmaals bijpakken,
wordt duidelijk dat de architect mogelijk een probleem heeft indien
het ingediende utiliteitsgebouw ook zijn meest duurzame project is.
Ook wanneer er geen minimumeisen gehanteerd worden treedt de
hiervoor genoemde problematiek regelmatig op. In veel procedures
worden voor de nadere selectie voorwaarden geformuleerd waaraan in te
dienen referenties moeten voldoen, waardoor er feitelijk een situatie is
die verdacht veel lijkt op ‘doorselecteren.’ Immers, alleen referenties die
aan de voorwaarden voldoen komen voor beoordeling in aanmerking.
Of wanneer er een maximumaantal referenties voorgeschreven wordt die
op een veelvoud criteria beoordeeld wordt. Een architect kan zeer goed
over alle gevraagde vaardigheden en ervaringen beschikken, maar dat
niet goed kunnen aantonen in een beperkt aantal referenties. Een nadere
selectie waarbij ervaring louter kwantitatief beoordeeld wordt aan de
hand van referenties, zonder een kwalitatief oordeel te vellen, stuit bij
veel partijen op dezelfde bezwaren als ‘opschalen’. De BNA pleit al jaren
voor een inhoudelijke beoordeling op basis van ‘kerncompetenties’:
aantoonbare vaardigheden waarover de architect moet beschikken om de
opdracht naar behoren uit te kunnen voeren. Maar in de praktijk komt
van een dergelijke beoordeling meestal weinig terecht (Werkmap
Europees Aanbesteden van de BNA uit 2007; in 2009 opgenomen in
KOMPAS light).
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Figuur 35 Nadere selectie
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‘Doorbeoordelen’

Uitsluitend referenties voor minimumeisen worden beoordeeld bij nadere selectie
(op andere criteria).
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32%

‘Opschalen’

Bij de nadere selectie ontvangt de architect punten indien hij meer referenties kan indienen,
dan in het kader van de minimumeisen gevraagd worden (deze referenties moeten dan wel
voldoen aan de minimumeisen).
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Gedeeltelijk
‘doorbeoordelen’

Bij de nadere selectie worden deels referenties voor de minimumeisen beoordeeld
(op andere criteria), voor de rest mag de architect andere referenties indienen.

5
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Combinatie van
‘doorbeoordelen’ en
‘opschalen’

De nadere selectie borduurt voort op de minimumeisen. Voor bepaalde selectiecriteria worden
in het kader van de minimumeisen ingediende referenties op andere gronden beoordeeld; voor
de overige criteria wordt er gevraagd om ‘extra’ referenties die aan de minimumeisen voldoen.
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Andere referenties

Bij de nadere selectie mag of moet de architect andere referenties indienen dan die voor de
minimumeisen.
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Geen minimumeis

Er worden geen referentieprojecten gevraagd in het kader van de minimumeisen.

6

10%

Geen nadere selectie

Er worden geen referenties gevraagd in het kader van de nadere selectie.

3

5%
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Kompas light

Hoofdstuk 3

KOMPAS light,
digitale
handleiding
voor aanbesteding van architectendiensten
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Kompas light

K

OMPAS light is per 1 augustus
2010 zeven maanden online.
Omdat aanbesteden een lange
voorbereidingstijd kent – het
voorbereiden en opzetten van
een procedure, het aanbesteden van een extern
adviseur, de besluitvorming over de procedure
in een gemeente – is het niet reëel te verwachten
dat alle aanbestedende diensten per 1 januari
2010 onmiddellijk massaal overstappen op
KOMPAS light.
In het eerste half jaar van 2010 zijn er in totaal
5 aanbestedingen voor architectendiensten (8
indien we de aankondigingdatum in plaats van
de uiterste aanmeldingsdatum als uitgangspunt
nemen) conform KOMPAS light aangekondigd op
de Aanbestedingskalender (8,3% van het totaal
aantal aanbestedingen). Een toenemend aantal
leidraden bevat onderdelen van KOMPAS light;
in incidentele gevallen kan welhaast gesproken
worden van een vertaling van KOMPAS light naar
de eigen formats. Het is nog niet mogelijk om nu
reeds onderbouwde uitspraken te doen over de
invloed van KOMPAS light.
Standaard voor adviesbureaus
Grofweg iets meer dan de helft van de Neder
landse aanbesteders schakelt externe adviseurs
in voor de begeleiding van aanbestedingspro
cedures. Daarom zijn zij een belangrijke doel
groep voor KOMPAS light. Eén van de redenen
om KOMPAS light te maken was helderheid te
brengen in de wirwar van leidraden die door de
externe adviseurs worden gebruikt – en waar
door de bomen in het bos niet meer te onder
scheiden waren. Het Steunpunt heeft samen
met het Atelier Rijksbouwmeester gesprekken
gevoerd met externe adviseurs en met verschil
lende samenwerkingsverbanden van adviseurs.
Aan hen is gevraagd KOMPAS light voortaan als
standaard te gebruiken. Tevens zijn alle advies
bureaus die in de database van het Steunpunt
voorkomen aangeschreven om dit te gaan doen.
Meerdere bureaus hebben gehoor gegeven aan
deze oproep. Van deze groep houdt vooralsnog
het merendeel vast aan het eigen format; wel
hanteren zij de toelichting en aanbevelingen van
KOMPAS light bij het opstellen van selectielei
draden en worden bepaalde standaardformu
leringen uit het formulier van KOMPAS light
overgenomen. Enkele adviesbureaus hebben te
kennen gegeven dat zij overwegen om geheel of
gedeeltelijk over te willen stappen naar KOMPAS
light – per opdracht willen zij meestal de keuze
bij de opdrachtgever leggen. Tenslotte heeft een
kleine groep van 5 verschillende adviesbureaus
daadwerkelijk KOMPAS light gebruikt voor een
aanbesteding van architectendiensten (62,5% van
de ‘KOMPAS light-aanbestedingen’): Penta Rho,
P3 Netwerkpartners, Hevo, RO Groep Zuid en
Traject Vastgoed Advies Groep. De wijze waarop
de adviseurs KOMPAS light gebruiken, is zeer
verschillend. De ene adviseur zet simpelweg zijn
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standaardleidraad in het formulier van KOMPAS
light zonder daarbij naar de toelichting en/of de
aanbevelingen te raadplegen, terwijl de andere
adviseur KOMPAS light aangrijpt om ‘alles uit de
kast te halen’ en een ‘KOMPAS+’ te ontwikkelen.
Ten aanzien van de informatieverstrekking aan
de adviesbureaus heeft het Steunpunt verschil
lende lezingen en workshops verzorgd, waaronder
het symposium dat de BNA organiseerde voor
bouwmanagementbureaus op 23 september 2010.
Daarnaast heeft het Steunpunt vele gesprekken
gevoerd met individuele adviesbureaus.
Gemeentelijke architectuurnota
Zoals bekend doen zich nog geregeld problemen
voor bij het aanbesteden van architectuurop
drachten. In een enkel geval leidt dat tot het
initiatief om de problemen structureel aan te pak
ken. Na alle commotie rondom de aanbesteding
van het nieuwe Stadskantoor en een nagenoeg
raadsbreed ingediende motie, staat voorbeeldig
opdrachtgeverschap nu hoog op de agenda in de
gemeente Rotterdam. In de nieuwe gemeentelijke
Architectuurnota maakt de gemeente zich sterk
voor architectenselecties op basis van kwaliteit,
waarbij ook jonge architecten en kleine bureaus
een eerlijke kans maken op een opdracht. Voor
ontwerpopdrachten boven de Europese drempel
bedragen wil de gemeente aansluiting zoeken bij
recente ontwikkelingen, zoals KOMPAS light.
De nieuwe A
 anbestedingswet
Op 25 juni 2010 heeft de ministerraad op voor
stel van de minister van EZ ingestemd met de
toezending van wetsvoorstel voor een nieuwe
Aanbestedingswet aan de Tweede Kamer. De
nieuwe wet beoogt een duidelijk en eenvormig
kader te bieden voor aanbesteden. De wet is erop
gericht dat de overheid op een transparante en
effectieve manier inkoopt tegen de beste prijskwaliteitverhouding. Daarbij is het belangrijk dat
ondernemers een goede en eerlijke kans maken
op een opdracht. In de wet worden maatregelen
opgenomen die de totstandkoming van optimale
concurrentie bevorderen, de lasten van het aan
besteden verminderen, de aanbestedingspraktijk
waar nodig uniformeren en de klachtenafhande
ling vergemakkelijken. Het wetsvoorstel biedt
daarbij ruimte aan maatwerk zodat opdracht
gevers kunnen inspelen op de diversiteit in de
aanbestedingswereld en optimaal het innovatie
vermogen in de markt kunnen benutten.
Doelmatig aanbesteden vraagt om maatwerk. Niet
alles kan bij wet geregeld worden. Daarom stelt
het ministerie van EZ extra beleidsmaatregelen
voor in aanvulling op de nieuwe Aanbestedings
wet: het zogenaamde ‘flankerend beleid.’ Dit
flankerende beleid moet richting geven aan de
praktijk van aanbesteden en verdere professiona
lisering ondersteunen en stimuleren. EZ zal dit
aanvullende beleid in nauwe samenwerking met
PIANOo, aanbestedende diensten en branche
organisaties ontwikkelen (www.pianoo.nl).

In de wandelgangen wordt KOMPAS light
regelmatig aangehaald als een goed voorbeeld
van een best practice in het kader van het beoogde
flankerend beleid. De Rijksbouwmeester heeft in
de Regiegroep Europees Aanbesteden Architec
tendiensten een breed draagvlak opgebouwd voor
KOMPAS light onder beleidsmakers, opdracht
gevers en opdrachtnemers: RGD, EZ, PIANOo,
BNA, VNG en NEPROM. Al deze partijen onder
schrijven het gebruik van KOMPAS light
KOMPAS light behandelt min of meer alle onder
werpen die in het flankerend beleid behandeld
moeten worden: vrije concurrentie, proportionali
teit, uniformering, lichte vorm van mediation etc.
De Regiegroep en het Steunpunt willen KOMPAS
light als best practice voor het flankerend beleid
voorstellen. Daartoe werken zij aan verdere
verbreding van het draagvlak. Zo overlegt het
Steunpunt met de stichting Vernieuwing Bouw
(opvolger van de Regieraad Bouw) over de verwij
zing naar KOMPAS light in de Leidraad Aanbeste
den (LEA) voor architectenopdrachten. Daarnaast
zijn er contacten gelegd met BNSP, NVTL, NLin
genieurs, Bouwend Nederland/Aanbestedingsin
stituut, NEVI, Opdrachtgevers Forum in de Bouw
en MKB Infra. De BNA heeft aangegeven naast
haar bijdrage in de Regiegroep zich ook zelfstan
dig sterk te maken voor de opname van KOMPAS
light in het flankerend beleid.
Ondersteuning en voorlichting
Het Steunpunt tracht het gebruik van KOMPAS
light verder te stimuleren door ondersteuning en
voorlichting. Sinds KOMPAS light op 14 december
2009 online beschikbaar gesteld werd, hebben
410 personen zich geregistreerd als gebruiker.
Aangezien registratie anoniem geschiedt, beschikt
het Steunpunt niet over nadere informatie over de
geregistreerde gebruikers.
KOMPAS light wordt kosteloos beschikbaar
gesteld via de website www.ontwerpwedstrijden.
nl van het Steunpunt. Deze website fungeert als
een portal waar betrokken partijen – opdrachtge
vers, opdrachtnemers, adviseurs en beleidsmakers
– alle relevante informatie over aanbestedingen
en prijsvragen op het gebied van architectuur,
landschap en stedenbouw gebundeld aantref
fen. De site geeft overzichten van het verloop
van procedures, de Nederlandse opdrachtgevers,
regelgeving, nieuwsberichten, publicaties, aan
kondigingen, rapporten over de aanbestedings
praktijk van architectuuropdrachten, et cetera.
Sinds de vernieuwing in juni 2009 werd de site
43.276 keer bezocht; het gaat daarbij om 19.398
unieke bezoekers.
Het Steunpunt reageert sinds mei 2009 op alle
openbaar aangekondigde aanbestedingen voor
architectendiensten (voor zover aangekondigd op
www.aanbestedingskalender en/of www.ted.eu,
dan wel rechtstreeks bij het Steunpunt aange
meld) met een aanbevelingsbrief. In totaal heeft
het Steunpunt tot 1 augustus 2010 150 aanbe
velingsbrieven verzonden. Aanbesteders en hun
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adviseurs reageren tot nu toe vrijwel uitsluitend
positief op de brieven van het Steunpunt. De
meeste contactpersonen ervaren het als prettig dat
een onafhankelijke partij meeleest en tijdig sug
gesties voor versterking van de procedure geeft.
Aanbevelingen ter reparatie van juridische
fouten – bijvoorbeeld lidmaatschap van de BNA
als minimumeis, of honorariumopgave in de
selectiefase – worden vrijwel altijd opgevolgd. Bij
aanbevelingen ten aanzien van de proportionali
teit van eisen en criteria ligt dit anders. Het jaar
2009 stond in hoge mate in het teken van forse
omzeteisen. Het Steunpunt heeft herhaaldelijk de
aanbeveling gedaan om omzeteisen te verlagen en
zag deze aanbeveling herhaaldelijk overgenomen
worden. Toch lijkt pas in het laatste half jaar de
omzeteis structureel te dalen. Zeer waarschijnlijk
speelt de actuele (politieke) belangstelling voor de
positie van het MKB in de aanbestedingspraktijk
een belangrijke rol.
De eerste helft van 2010 staat in het teken van
beperking van combinatievorming (met name een
hindernis wanneer er ontwerpteams aanbesteed
worden), verzwaarde beroepsaansprakelijkheids
verzekeringen, vaste formats voor een bereid
heidverklaring van de bank tot het verlenen van
een bankgarantie bij gunning (die door de bank
behandelt worden alsof het een bankgarantie
betreft) en, net als in 2009, forse ervaringseisen.
Aanbevelingen met betrekking tot het faciliteren
van combinatievorming, redelijke beroepsaan
sprakelijkheidseisen (in ieder geval niet reeds in
de selectiefase aanvullende premies verlangen) en
terughoudendheid inzake bankverklaringen met
betrekking tot bankgaranties, worden regelmatig
opgevolgd. De invulling van redelijke ervarings
eisen en -criteria blijft lastig. Veel aanbesteders
en adviseurs houden vast aan hoge eisen en een
kwantitatieve beoordeling van ervaring in de
nadere selectie, waardoor een architect al snel drie
vergelijkbare scholen ontworpen moet hebben, wil
hij of zij in aanmerking komen voor een over
heidsopdracht voor het ontwerp van een school.
Het Steunpunt fungeert als vraagloket voor
alle vragen met betrekking tot het gebruik van
KOMPAS light, algemene vraagstukken over
aanbestedingen (van architectuuropdrachten) en
specifieke procedures. Het Steunpunt is er primair
voor opdrachtgevers, om hen te ondersteunen in
het vormgeven van cultureel opdrachtgeverschap,
maar ook opdrachtnemers, beleidsmakers, (we
tenschappelijke) onderzoekers, studenten en jour
nalisten kunnen met hun vragen bij het Steun
punt terecht. In de eerste helft van 2010 heeft
het Steunpunt ruim 420 vragen afgehandeld.
Daarnaast heeft het Steunpunt haar medewerking
verleend aan congressen en symposia, (weten
schappelijk) onderzoek, afstudeeropdrachten en
diverse artikelen en publicaties.
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