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Voorwoord

Liesbeth van der Pol
Rijksbouwmeester

Naar een betere
aanbestedingspraktijk

Liesbeth van der Pol is Rijksbouwmeester sinds 15 augustus 2008.
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In oktober 2008 voerden minister Cramer van VROM en minister
Plasterk van OCW met de Tweede Kamer overleg over Een cultuur van
ontwerpen, de vijfde architectuurnota van het Rijk. In mijn functie
van Rijksbouwmeester was ik daarbij aanwezig als adviseur. Naast
overwegend positieve reacties op deze nota – waarin aandacht
voor het ontwerp bij rijksopgaven, stedenbouw en herbestemming
de speerpunten vormen – uitten de kamerleden terechte zorg en
zelfs ergernis over bepaalde ontwikkelingen. Voor de problemen
rond de Europese aanbesteding van architectendiensten zagen zij
liefst zo snel mogelijk een goede oplossing aangedragen worden.
In aanloop naar de nota had de BNA hierover al flink de trom
geroerd in de pers en in brieven aan de betrokken bewindspersonen werd gevraagd om een adequate aanpak. Veel
aanbestedingsprocedures gingen niet goed en vaak werden
disproportionele eisen gesteld. De onvrede was al met al hoog
opgelopen. Minister Cramer zegde de kamerleden toe serieus werk
te maken van datgene wat hierover in de nota stond: de
Rijksbouwmeester kreeg de opdracht om, in samenwerking met
alle partijen die te maken hebben met de aanbesteding van
architectendiensten, effectieve oplossingen aan te dragen
waaronder een nieuwe leidraad.
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In de periode die volgde, is hard gewerkt om meer inzicht te verwerven in de aanbestedingspraktijk. Met
architectenbureaus, bouwmanagement- en adviesbureaus, gemeenten en corporaties, stadsarchitecten,
voormalige rijksbouwmeesters en de Vlaams Bouwmeester zijn intensieve gesprekken gevoerd.
Onderzoeksinsituut OTB van de TU Delft heeft op mijn verzoek een inventarisatie gemaakt; de cijfers in dat
onderzoek bevestigen de negatieve signalen uit de praktijk. Kort gezegd: door eisen die niet in verhouding
staan tot de opgave vallen met name jonge en kleine bureaus buiten de boot van overheidsopdrachten.
Op de drukbezochte EU Aanbestedingendag in december 2008 in Amersfoort waren alle betrokken partijen
aanwezig. Met elkaar spraken we af om gezamenlijk verdere actie te ondernemen ter verbetering van de
problemen die zich in de praktijk voordoen. Ter plekke is de Regiegroep Aanbesteden ingesteld, bestaande
uit de VNG, BNA, NEPROM, PIANOo, het ministerie van Economische Zaken en Architectuur Lokaal, onder
mijn voorzitterschap. Ondertussen bleven links en rechts procedures flink misgaan. Daarom vroeg ik prof.
ir. Jan Brouwer mij te helpen die ‘uitslaande branden’ te blussen. Tegelijkertijd heb ik hem gevraagd te
adviseren over verbetering van het beleid en de procedures rond de Europese aanbestedingen. Naast de
door de minister gevraagde leidraad vind ik het noodzakelijk om deze in een bredere context van mogelijke
maatregelen te beschouwen.
Onder verantwoordelijkheid van de Regiegroep zijn verschillende acties in gang gezet. Zo is in nauwe
samenwerking met Architectuur Lokaal – waar het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden is ondergebracht – ingezet op vereenvoudiging van de procedures in de vorm van een op te
stellen digitale leidraad. Een handleiding die als nieuwe standaard kan fungeren voor het beter opzetten
van architectenselecties. Dit heeft geleid tot KOMPAS light, digitale handleiding voor het opstellen van de
aanbestedingsleidraad voor architectendiensten. Deze is eenvoudig te lezen en te volgen, vandaar de term
‘light’.
Jan Brouwer heeft nadere gespreksrondes georganiseerd met architecten, adviesbureaus en opdrachtgevers. En in zijn opdracht is een aantal interviews gehouden met sleutelfiguren. Op deze manier heeft hij
knelpunten en mogelijke oplossingen in kaart gebracht. De voorliggende publicatie Europa en de architecten.
Stand van zaken in de discussie over Europese aanbestedingen van architectendiensten is daarvan het resultaat. Een
onderdeel vormt zijn advies. Hierin staan concrete voorstellen voor verbetering van het beleid en de
procedures met betrekking tot Europese aanbestedingen, zoals een breedgedragen gebruik van KOMPAS
light, het instellen van een expertisecentrum, mediation bij geschillen en de mogelijkheid van een
keurmerk. Ook in de sfeer van de Aanbestedingswet moeten zaken beter worden geregeld;
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ruimte voor aanvullende maatregelen in bijzondere gevallen. De keuze van een architectendienst –
als intellectuele, creatieve prestatie – blijft van een fundamenteel andere orde dan de aanbesteding van
kantoormeubilair, potloden of een schoonmaakvoorziening.
Echter, met nieuwe regels of aanpassing van de Aanbestedingswet alleen komen we er niet. Uiteindelijk
gaat het vooral om de interpretatie en toepassing ervan. Inspirerende architectuur en een Mooi Nederland
tot stand brengen, is een gezamenlijke opgave voor opdrachtgevers en ontwerpers. Dat vereist van álle
partijen professionaliteit. In de wereld van (jonge) architecten valt een flinke slag te maken als het gaat om
goed ondernemerschap. Daar komt meer bij kijken dan het vakmanschap van ontwerper. In die zin zal de
vernieuwde Wet op de architectentitel daar een goede impuls én borging voor gaan vormen. Versterking
van de professionaliteit van opdrachtgevers draagt bij aan een meer zelfbewuste attitude; een basis om
vanuit een doordachte visie en een onderzoekende ambitie niet alleen gebaande paden te betreden. Zo
kunnen partijen gezamenlijk invulling geven aan die cultuur van ontwerpen.
Goed een jaar verder hebben we, zoals destijds afgesproken, een stevige bodem gelegd voor een verbeterde
aanpak. De digitale handleiding vormt een zeer nuttig instrument voor het ondersteunen van opdrachtgevers bij hun aanbestedingen en architectenselecties. Mijn streven is dat KOMPAS light door zoveel
mogelijk betrokken partijen wordt onderschreven, te beginnen met de leden van de Regiegroep: VNG,
BNA, NEPROM, PIANOo, het ministerie van Economische Zaken en Architectuur Lokaal. Een belangrijk
signaal is dat ook de Rijksgebouwendienst deze handleiding gaat gebruiken.
De aanbevelingen in het voornoemde advies zal ik voorleggen aan minister Cramer. Daar horen vervolgacties bij, waaronder een uitbreiding van KOMPAS light voor prijsvragen, ontwikkelcompetities en
geïntegreerde contracten. De Regiegroep Aanbesteden gaat door en zal zorgdragen voor nadere uitwerking
en uitvoering in het vervolgtraject, gericht op een betere Europese aanbestedingspraktijk.
Liesbeth van der Pol
Rijksbouwmeester
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Vicieuze cirkel

Cilly Jansen
directeur Architectuur Lokaal

Problemen bij Europese
aanbesteding van
architectuuropdrachten in
Nederland
FOTO: BLINK FOTOGRAFIE

De eerste EU Aanbestedingendag op 4 december 2008
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Op 4 december 2008 kwamen honderden opdrachtgevers,
architecten en adviseurs uit heel Nederland bijeen tijdens de EU
Aanbestedingendag in Amersfoort om de problemen rondom
Europese aanbestedingen van architectuuropdrachten in
Nederland te bespreken. De gemoederen waren in de
voorafgaande periode hoog opgelopen: er was sprake van een
heuse architectenstaking, conflicten tussen architecten en
opdrachtgevers werden voor de rechtbank uitgevochten, kleine
architectenbureaus zagen zich geconfronteerd met een nauwelijks
toegankelijke markt, opdrachtgevers én opdrachtnemers
beklaagden zich over verregaande juridificering van de
procedures. Mooie plannen konden door stopgezette of mislukte
aanbestedingen de prullenbak in. Het resultaat liep van
teleurstellingen en frustraties tot verspilling van publiek geld.
Daar is niemand bij gebaat.
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In de Amersfoortse discussie stond niet de Europese regelgeving ter discussie, maar wel de manier waarop
daarmee in Nederland wordt omgegaan. Een kwestie van mentaliteit, daar kwam het telkens op neer. Maar
hoezeer de partijen aanvankelijk tegenover elkaar stonden, aan het einde van de dag spraken zij hun
bereidheid uit om, onder regie van de Rijksbouwmeester, samen tot nieuwe afspraken te komen.1
Om dat te kunnen doen, was eerst goed inzicht in de problematiek nodig. Daarom analyseerde het
Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal elke Europese
aanbestedingsprocedure voor architectendiensten in Nederland die in 2009 werd uitgeschreven en deed
aanbevelingen aan de opdrachtgevers. Deze aanbevelingen werden openbaar gepubliceerd.2 Op deze actie
werd in de meeste gevallen positief gereageerd. Echter, dit leidde niet in alle gevallen tot aanpassingen.
Eisen werden vrijwel alleen bijgesteld wanneer zij buiten de grenzen van de jurisprudentie vielen.

De kern van het probleem
Uiteindelijk bleek de kern van het probleem bij overheidsaanbestedingen van architectendiensten een
confrontatie tussen de ‘zekerheidswens’ en de ‘creativiteitsvraag’. Wanneer een opdrachtgever in het
verleden een grote opdracht had, koos hij zelf architectenbureaus uit waar hij vertrouwen in had. Dan
speelden beoordeling van ervaring en draagkracht een veel minder grote rol dan nu. Nu moet een
opdrachtgever zijn opdracht openbaar aankondigen, en dan weet hij niet wat hij krijgt. Publieke opdrachtgevers spelen daardoor vooral op zekerheid. Zij dekken zich in door hoge eisen te stellen. Daar komt
bovenop dat een opdrachtgever niet weet hoeveel aanmeldingen hij kan verwachten. In de praktijk worden
ook hierdoor zware eisen gesteld. De doorlooptijd van de procedure wordt ermee bekort. De gedachte is,
hoe kom ik zo snel mogelijk tot vijf inschrijvers? Ook deze gedachte komt voort uit onzekerheid.
Aan de andere kant gaat het bij architectenopdrachten niet om een fysiek product maar om een
intellectuele dienst. Creativiteit en ontwerpend vermogen zijn niet goed te beoordelen met juridische en
boekhoudkundige maatstaven en criteria. Het cultuurverschil tussen de zekerheidswens – en als het even
kan, de laagste prijs – en de creativiteitsvraag leidt vaak tot onenigheid en steeds vaker tot juridische
procedures. Dit dilemma is de kern van het probleem: er is sprake van een vicieuze cirkel waar niemand
meer uitkomt. Ofwel er worden minimale eisen gesteld, wat kan leiden tot te veel aanmeldingen, ofwel er
worden buitenproportionele eisen gesteld, wat kan leiden tot te veel uitsluitingen.
De Nederlandse regering heeft in 2008 de architectuurnota Een cultuur van ontwerpen (2009-2012) vastgesteld,
waarin het stimuleren van het architectonisch ontwerp een centraal uitgangspunt is. Dit spoort niet met de
aanbestedingsregelgeving, die geen onderscheid maakt tussen fysieke producten en creatieve diensten.
Daar komt bij dat op lokaal niveau de gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de aanbesteding van
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architectendiensten; hierop heeft de nationale overheid nauwelijks invloed of toezicht. Een
mentaliteitsverandering bij individuele aanbestedende diensten kan niet worden afgedwongen.
Toch kan de vraag worden gesteld of een genuanceerder/sectoraal aanbestedingsbeleid voor architectendiensten wenselijk is om uit de vicieuze cirkel te komen. Dan zou de nadruk moeten liggen op kwalitatieve
beoordeling.
In Nederland leeft het idee dat de aanbestedingspraktijk wat de kwaliteit betreft in het buitenland veel
beter is: de mentaliteit is anders, er worden minder eisen gesteld, et cetera. Als voorbeeld wordt meestal
verwezen naar de Open Oproep in Vlaanderen – in feite een niet-openbare procedure waarbij de Vlaams
Bouwmeester de architectenselectie verricht op verzoek van gemeenten. Een dergelijke constructie
verhoudt zich moeilijk met de gemeentelijke autonomie in Nederland. Maar de Open Oproep komt onder
druk te staan door het groeiend aantal aanmeldingen, onder meer vanuit Nederland. Grote toestroom is al
langere tijd een probleem in Duitsland. De vraag is of er eindeloos, en tegen flinke kosten, kan worden
doorgeselecteerd tot het gewenste aantal inschrijvers is bereikt. Of moet er dan toch een loting
plaatsvinden? Dat blijkt gevoelig, loting lijkt in Nederland vooral bij architecten niet bespreekbaar.

De praktijk
Het Steunpunt heeft op grond van toetsing van de aanbestedingen voor architectendiensten in 2009 de
meest voorkomende problemen in kaart gebracht. De voornaamste problemen zijn:

Wirwar van leidraden
Er is momenteel geen standaardleidraad, iedereen doet het op zijn eigen manier. Vaak besteden decentrale
overheden het opstellen van de aanbestedingsleidraad uit. Adviseurs zoeken vaak de grenzen van de weten regelgeving op om de selectie zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dat is niet hetzelfde als
zoeken naar de beste architect voor de opgave.

Gebrek aan ambities
Aanbesteders geven zelden aan wat ze zoeken, welke ambities zijn er?

Hoge financiële eisen
Aanbesteders hebben de neiging om de grenzen op te zoeken van wat de rechter maximaal toelaatbaar acht
als minimum-omzeteis: driemaal het gemiddelde jaarlijkse honorarium voor de onderhavige architectuuropdracht. Dit maximum uit de jurisprudentie is een eigen leven gaan leiden. Aanbesteders gaan ervan uit
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dat, zolang ze aan deze norm voldoen, de omzeteis per definitie proportioneel is. Hiernaast wordt bij het
merendeel van de aanbestedingen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering geëist conform DNR 2005,
maar excessieve uitschieters komen voor (recent bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
van € 5 mln per jaar voor een opdracht met een begroot gemiddeld jaarlijks honorarium van € 750.000).

Hoge technische eisen
Aanbesteders zetten in op maximale zekerheid. In de praktijk is ervaring, aan te tonen met referentieprojecten, het voornaamste criterium voor geschiktheid. Vaak wordt geen duidelijk onderscheid gemaakt
tussen noodzakelijke ervaring (minimumeis) en gewenste mate van ervaring (beoordelingscriterium),
waardoor veel architecten bij voorbaat uitgesloten worden. Ervaring wordt bovendien meestal kwantitatief
in plaats van kwalitatief beoordeeld. De referenties moeten (meerdere) soortgelijke gebouwen betreffen
qua functie, typologie, omvang en bouwsom en deze referenties moeten meestal opgeleverd zijn.
Vaak wordt ook gevraagd om inzage in het personeelsbestand (toegestaan op grond van het BAO) of wordt
zelfs een minimale omvang van het personeelsbestand als minimumeis geformuleerd. De relatie met de
opdracht is niet altijd duidelijk.

Bewijslast
In veel gevallen moeten gegadigden bij de aanmeldingen nog steeds veel bewijsmiddelen aanleveren – ook
al heeft minister-president Balkenende ertoe opgeroepen pas na selectie uitsluitend aan de geselecteerde
partijen om bewijsmiddelen te vragen. Hiernaast worden in het merendeel van de aanbestedingen
onredelijke bewijsmiddelen gevraagd om de economische en financiële draagkracht aan te tonen. Veel
architectenbureaus zijn kleine ondernemingen, op grond waarvan er minder zware wettelijke eisen gelden
voor hun jaarverslagen. In de praktijk van de aanbestedingen voor architectendiensten echter gelden er
zwaardere eisen voor de jaarverslagen dan de wettelijke eisen. De vraag is of dit juridisch toelaatbaar en
maatschappelijk gezien wenselijk is. Ook wordt vaak een zware bewijslast neergelegd bij deelnemende
architecten, maar er zit zelden iemand met voldoende vakmatige kennis van architectuur in de
beoordelingscommissie om de aangeleverde bewijsmiddelen te beoordelen.

Politiek draagvlak
Procedures worden vaak slecht voorbereid, te vroeg gestart en niet helder afgestemd tussen bestuur en
gemeenteraad. Regelmatig worden procedures te elfder ure gewijzigd om ruimte te geven aan inspraak
door de bevolking, het gemeentebestuur, et cetera. Dergelijke wijzigingen zijn niet toegestaan.
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Juridisch
Selectiecriteria en gunningscriteria worden regelmatig met elkaar verward, ook al heeft de rechter bij
herhaling uitgesproken dat het niet is toegestaan gunningscriteria als selectiecriteria of selectiecriteria als
gunningscriteria te hanteren. Toch hebben we in enkele gevallen gevraagde financiële aanbiedingen en
visiepresentaties in de voorselectie van procedures aangetroffen. Daarnaast wordt ervaring in toenemende
mate als gunningscriterium gebruikt. Regelmatig wordt architecten bij voorbaat gevraagd onvoorwaardelijk afstand te doen van de intellectuele eigendom op het te vervaardigen ontwerp, terwijl dat
strijdig is met de Auteurswet.

Contact tussen aanbesteders en architecten
In de praktijk blijkt er behoefte aan contact tussen de partijen, maar bestaat ook het hardnekkige idee dat
dit in geen geval is toegestaan. Dit is niet juist. Verder worden gestelde vragen vaak ontweken of zelfs
genegeerd, is de periode tussen nota van inlichtingen en uiterste aanmeldingsdatum vaak (te) kort, en de
motivatie van selectie- en gunningsbesluiten is vaak onder de maat.
Ten slotte is er het probleem dat niet is voorzien in de mogelijkheid van bezwaar of arbitrage. Deze
mogelijkheid zou wenselijk zijn voor alle partijen. De stap naar de rechter is meteen een grote stap.
Bovendien: wanneer een architect zijn bezwaar toegewezen krijgt, wordt de beslissing van de opdrachtgever doorgaans op formele gronden vernietigd en moet de opdrachtgever de procedure opnieuw doen.
De kans is dan redelijk groot dat de opdrachtgever tot dezelfde uitspraak komt, zij het beter onderbouwd.
Architecten die via juridische procedures hun bezwaren voorleggen worden daardoor, ook als zij in het
gelijk worden gesteld, eerder gefrustreerd dan dat zij structurele oplossingen hebben kunnen bewerkstelligen. Conflicten worden zelden meer met een normaal gesprek opgelost.
Het Steunpunt analyseerde de Europese aanbestedingen voor architectendiensten in Nederland vanaf de
inwerkingtreding van het BAO in 2005, tot 1 november 2009. Geconstateerd kan worden dat kleinere
architectenbureaus er zelden tot nooit aan te pas komen.3 Het Steunpunt verwacht overigens niet dat
wanneer eventuele wettelijke kaders worden aangebracht, de toegang voor kleinere architectenbureaus
zonder meer vergroot zou worden. Daar is meer actie voor nodig.
1 EU Aanbestedingendag, Publieke opdrachten architectuur en projectontwikkeling, Architectuur Lokaal #66, winter 2008, Amsterdam,
ISSN 1385-0482.
2 www.ontwerpwedstrijden.nl (brievenactie vanaf juni).
3 Bij de tweede EU Aanbestedingendag, op 3 december 2009, wordt de analyse van de geregistreerde aanbestedingsprocedures
gepresenteerd en vanaf deze datum gepubliceerd op www.ontwerpwedstrijden.nl.
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Verdeeld over drie bijeenkomsten hebben Carel de Reus, Jan
Brouwer en Cilly Jansen op het atelier van de Rijksbouwmeester
uitvoerig gesproken met architecten, adviseurs en opdrachtgevers over hun kijk op het fenomeen Europees aanbesteden, de
problemen waar men in de praktijk tegen aanloopt en de
voorstellen die, in het kielzog van KOMPAS light, worden gedaan
ter verbetering. De belangrijkste conclusies die volgden uit de
verschillende discussies hebben mede aan de basis gestaan van
het advies van Jan Brouwer aan de Rijksbouwmeester. In de
hierna volgende verslagen treft u een selectie aan van hetgeen
besproken is tijdens deze bijeenkomsten. Het is een weergave in
een aantal fragmenten, waarin de belangrijkste onderwerpen
worden besproken.

Rondetafelbijeenkomst
Europees aanbesteden
Architecten
atelier Rijksbouwmeester
Den Haag, 23 september 2009

Roy Bijhouwer - Quadrat
Laurens Cobben - Jo Coenen & Co
Ernstjan Cornelis - Atelier PRO
Walter van Dijk - NL Architects
Hans Goverde - Kraaijvanger • Urbis
André Kempe - Atelier Kempe Thill
Pieter van Wesemael - Inbo
Jeroen de Willigen - De Zwarte Hond
Carel de Reus - voorzitter
Jan Brouwer - adviseur Rijksbouwmeester
Cilly Jansen - directeur Architectuur Lokaal
Michel Geertse - Architectuur Lokaal
Jeroen Mensink - verslaglegging
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Proces van aanbesteden
Carel de Reus

Jeroen de Willigen

Carel de Reus

Jan Brouwer
Pieter van Wesemael

Carel de Reus

André Kempe
Pieter van Wesemael
Hans Goverde
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‘Vanuit de opdrachtgever gedacht, is het proces van aanbesteding bedoeld om de hoogste creativiteit en de
hoogst mogelijke zekerheid te krijgen voor de laagste prijs. Vanuit Europa is bepaald dat wanneer de
overheid dat doet, de regels voor Europese aanbesteding moeten worden gevolgd. De invulling van dat
proces wordt door Nederlandse opdrachtgevers gemaakt. Die komen tot randvoorwaarden die door
architecten als zwaar worden ervaren. Is het type proces in jullie ogen een logisch proces om de hoogste
creativiteit binnen te halen met de grootst mogelijke veiligheid voor een opdrachtgever?’
‘Als je veiligheid en zekerheid vervangt door professionaliteit, dan is de methode op zich goed. Eerst de
uitvraag doen, dan selecteren en vervolgens gunnen is een prima proces. Daar kun je ook eisen bij stellen.
De vraag is alleen hoe je dat meetbaar maakt. Er is ook een keerzijde. Wanneer er al een voorfase is geweest
en de opdrachtgever daarna wordt gedwongen om Europees aan te besteden, dan is dit misschien niet de
beste methode.’
‘Behaalt de opdrachtgever geen pyrrusoverwinning? Deze wil creativiteit en vakmanschap binnenhalen en
de zekerheid dat het project goed wordt uitgevoerd. Maar de invulling van het proces is zo raar dat hij
waarschijnlijk niet krijgt wat hij wil.’
‘De vraag is ook of architectuur, waarbij de culturele component zo groot is, wel op dezelfde manier moet
worden aanbesteed als potloden en wc-papier.’
‘We moeten onderscheid maken tussen kwantitatieve en kwalitatieve eisen. Een aantal kwantitatieve zaken
in deze procedure, zoals prijs, ervaring en omzet, laat zich goed beoordelen. Maar de kern van het
probleem is dat wij geen standaardproducten leveren maar maatwerk. Iedere keer opnieuw moet je een
analyse maken van wat eigenlijk de opgave is. Ik maak nooit mee dat de opgave al glashelder is. Daarom
vind ik het proces eigenlijk niet zo gelukkig.’
‘Je kunt je afvragen waarom projectontwikkelaars nooit de procedure van Europese aanbestedingen
volgen. Waarschijnlijk omdat zij als opdrachtgever een goed beeld hebben van het veld van architecten en
dan gewoon de juiste architect voor de voorliggende opgave kiezen.’
‘Volgens mij gebeurt dit in de praktijk van aanbestedingen ook. Dan staat van tevoren al vast wie het moet
worden en dan wordt de procedure die kant op geduwd.’
‘Dat is de keerzijde van dit proces. Ieder proces heeft zijn eigen rationaliteit en zijn eigen schijnlogica die je
kunt manipuleren. En dat gebeurt dus ook.’
‘Wij maken opdrachtgevers mee die zich afvragen waarom ze die procedure moeten volgen. Ze hebben
bijvoorbeeld een relatie opgebouwd met een bureau en hebben daar vertrouwen in. Deze procedure sluit
uit dat de opdrachtgever zelf voor een architect kan kiezen. Daar komt nog bij dat het contact tussen
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opdrachtgever en architecten in deze selecties nagenoeg nihil is.’
‘Maar dan komen nieuwe partijen toch ook niet meer aan bod?’
‘Als we vinden dat jonge bureaus een kans moeten krijgen, dan is het in dat geval wel helemaal onmogelijk.’
‘Er is een nieuwe Nederlandse Aanbestedingswet in de maak, een aanvulling op de Europese. Daarin wordt
voorgesteld om alles volgens deze procedure aan te besteden, zelfs als het over kleine bedragen gaat. Als
we zover gaan, dan komt een jonge architect nooit meer in aanmerking.’
‘Dan ga je te kort door de bocht. Je ziet bij de Open Oproep in Vlaanderen jonge architecten geselecteerd
worden. Die groep hoeft niet per definitie te worden uitgesloten. Tenzij je hoge omzeteisen stelt.’
‘Is het wel zinvol om over de methode te discussiëren? Want die staat vast. Als je over de mogelijkheden
wilt discussiëren, dan moet je dat doen binnen de kaders die er zijn. Je kunt een discussie voeren over de
vraag waarom niet alles via open prijsvragen verloopt. Men is bang dat de beoordeling dan te veel werk
vergt, maar in het verleden was dit in Duitsland en Oostenrijk de gangbare procedure en viel het aantal
deelnemers per prijsvraag best mee. Mijn belangrijkste commentaar op de methode van aanbesteden en
op de leidraad is de mengelmoes van prijsvraag en onderhandelingsprocedure die het nu is. Wat wil de
opdrachtgever eigenlijk? Opdrachtgevers zijn zich niet bewust hoe belangrijk een goed programma van
eisen is en hoeveel voorwerk dat vergt. Het gevolg is dat je een niet echt goed voorbereide prijsvraag en
een slechte onderhandelingsprocedure krijgt, waarbij het honorarium heel sterk gewogen wordt. Dat
onderscheid moet helder worden en dat vergt bewustwording bij opdrachtgevers. Nu wordt de procedure
gebruikt om geld te besparen, om het programma van eisen helder te krijgen en om gratis ideeën op te
doen.’
‘Het honorarium moet natuurlijk ook een rol spelen, maar de overheid moet erop gewezen worden dat het
niet te zwaar moet wegen. Het honorarium van de architect staat niet in verhouding tot de prijs van het
gebouw. Dat besef is er niet.’
‘Dat heeft met de uitvrager te maken. Wie vraagt en wie beoordeelt? In heel veel van deze procedures, zelfs
die met professionele adviseurs erbij, worden de uiteindelijk beslissingen genomen door mensen die
nauwelijks inzage hebben in de werkelijke problematiek.’
‘Het gebeurt ook dat de selectie van architecten misbruikt wordt voor andere agenda’s. Bij overheidsgebouwen is dat steeds vaker aan de hand. Dan gaat het om onopgeloste zaken, niet alleen qua
programma van eisen, maar zelfs stedenbouwkundige onderwerpen. Dan wordt rustig voorgeschreven dat
in een plan met meerdere scenario’s rekening moet worden gehouden. De procedure wordt dan gebruikt
om een politieke beslissing te forceren. Vervolgens doe je als bureau twee of drie keer zoveel werk, alleen
maar om geselecteerd te worden.’
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‘Ik concludeer dat wij allemaal op zich begrip hebben voor het proces. Mits je dat goed invult en begint
met een duidelijke fase waarin de opdracht helder wordt geformuleerd.’
‘Als het proces meer richting een prijsvraag gaat, waar het meer om de kwaliteit van het ontwerp gaat, dan
zou ik aanbevelen de beoordeling van het programma van eisen en de selectie van architecten en van de
winnende architect door een vakjury te laten doen die, net als bij een prijsvraag, uit minimaal 30 procent
vakmensen bestaat.’
‘Bij een prijsvraag is het verplicht om – afhankelijk van de eisen – te zorgen voor deskundigheid in de jury,
maar bij een aanbesteding niet.’
‘Daarom is het van belang om prijsvraag en aanbesteding goed uit elkaar te houden en scherp te
definiëren. Richting prijsvragen gaan lijkt mij goed, want dan wordt die vakjury ook verplicht.’
‘Maar architecten moeten ook de hand in eigen boezem steken. Ik kom aanbestedingen tegen waar
sommige architecten hun werkzaamheden voor 100 euro per uur aanbieden en anderen voor 40 euro per
uur. Als gevraagd wordt om een visie, leveren sommigen bijna een definitief ontwerp! Wij moeten de
opdrachtgever bij selecties wel eens in bescherming nemen. Als een architect te veel heeft ingeleverd, dan
kijken we daar bij de beoordeling niet naar. Anders verpest je deze procedures.’
‘Daarmee kom je op een vormdiscussie. In welke vorm giet je deze architectenselecties? Vanuit mijn
ervaring zie ik drie manieren. Ten eerste, men kijkt naar de ervaring van het bureau. Bij de tweede vorm
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gebeurt hetzelfde, maar vindt tevens een persoonlijk gesprek plaats, waarbij over de visie op de opgave
wordt gesproken met een diepgang die op dat moment ook realistisch is. Niet alleen de ervaring telt dan,
maar ook of je een klik met elkaar hebt. De derde is de echte prijsvraag. Dan wil de opdrachtgever een
ontwerp van je zien. Ik heb daar principieel moeite mee. Het is onmogelijk dat je de opgave zo ver voor in
het proces al zo scherp hebt, dat een architect een ontwerp kan maken. Je mist interactie met de
opdrachtgever en je wordt gedwongen tot hoogstandjes. Je moet iets geks doen om op te vallen. Daar zit je
vervolgens aan vast, omdat je daarover ook de onderhandeling met elkaar voert. Hoe complexer de
opgave, hoe ongewenster dit is.’

Verschil tussen architectuur en stedenbouw
Pieter van Wesemael
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‘Ik ben meer stedenbouwkundige dan architect, daardoor heb ik in de praktijk veel minder met Europese
aanbestedingen te maken. Veel werk in dat veld wordt nog vaak in stukken geknipt om onder de Europese
aanbestedingsregels uit te komen. Dat is veel lastiger, want opdrachtgevers hoeven dan aan geen enkele
procedure te voldoen. Maar ze willen wel met de tijd meegaan en geen vaste verbanden meer voor
dienstverlening zoals in het verleden. Laten we onderscheid aanbrengen tussen architectuur- en
stedenbouwopgaven. In het veld van de stedenbouw is de Europese aanbesteding als procedure
momenteel onbetekenend.’
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‘Wij doen ook vooral stedenbouw en landschapsarchitectuur. Een programma van eisen is er vaak niet,
hooguit een ambitie. Het aanbestedingsproces is geen antwoord op de vraag van de opdrachtgever. Als het
gaat om een voorverkenning dan is dit geen goed instrument. Dat zie je ook terug in de leidraad, die is nu
heel erg op het ontwerpen van gebouwen gericht. Er zou ook zoiets voor stedenbouw moeten komen.’
‘Het probleem zit ’m dan in de uitvraag. Het gaat om een onderzoek of proces waarbij je nog op zoek moet
naar de formulering van de opdracht. Dan is er geen schoonheidswedstrijd mogelijk. Het zou goed zijn om
ons te organiseren als stedenbouwers en het hier eens apart te over hebben. Wij moeten soms 25 procent
van het honorarium investeren in het verkrijgen van de opdracht.’

Hoge eisen
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‘Laten we eens kijken naar de eisen waar architecten zoal mee te maken hebben. Vaak wordt een
accountantsverklaring gevraagd, terwijl de meeste architectenbureaus dit niet eens hoeven te hebben.
Er worden letterlijke referenties geëist die van de laatste drie jaar moeten zijn. En daar bovenop worden
eisen aan personele bezetting gesteld. Allemaal vanuit het idee dat de opdrachtgever daarmee de beste
kandidaten krijgt. Zijn deze randvoorwaarden lichtvoetiger te formuleren? Zodanig dat ze niet bijna
iedereen al op voorhand uitsluiten, maar je wel kan voorkomen dat er 300 inzendingen binnenkomen.’
‘Dat staat al erg goed beschreven in KOMPAS light. Door bijvoorbeeld prijsvraaginzendingen en ook nietgerealiseerde ontwerpen te laten meetellen als referentie. Door bij omzeteisen niet het wettelijke
maximumstandaard als minimum te gebruiken. Opdrachtgevers moeten worden bijgepraat over hoe een
architectenbureau economisch in elkaar zit. Het is een dienstverlener en niet te vergelijken met een
uitvoerende aannemer, die een veel hogere omzet heeft.’
‘De vraag is steeds, wil je puur selecteren of wil de opdrachtgever meer? Het onderscheid tussen prijsvraag
en architectenselectie moet heel helder worden. Als het puur over selectie gaat, dan moet je kiezen waar je
op dat moment ook daadwerkelijk op kunt kiezen. Soms is de verwachting te hoog. Een prijsvraag is geen
voorlopig ontwerp, maar het neerleggen van een visie. Het ontwerpproces begint daarna vanaf nul. Je bent
niet al half op weg, zoals veel opdrachtgevers lijken te denken tegenwoordig.’
‘Dat hangt er helemaal vanaf hoe de opdrachtgever dat zelf ziet. Als zijn programma van eisen heel precies
gemaakt is en de opdrachtgever een zorgvuldige overlegronde organiseert met colloquia en bovendien een
planning is opgesteld waarin je ook werkelijk een plan kan maken, dan is het wel mogelijk. Dat doen we in
Duitsland. Dan maken we na de eerste selectie een voorlopig ontwerp met een raming en alles erbij. Je
moet je wel afvragen of het wenselijk is, want het is heel veel werk. Maar als er een ontwerpvergoeding
tegenover staat, dan is het een wenselijke methode om tot een afgewogen keus te komen.’
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Walter van Dijk

‘Normaal maak je plannen en overleg je tussentijds met je opdrachtgever. In een prijsvraagsituatie of een
aanbesteding heb je dat niet. Dan doe je als architect allemaal aannames, die je daarna nog moet kunnen
bijstellen.’
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‘Waarom moeten we die jonge architecten zo nodig helpen? Zijn we niet juist op zoek naar verdere
professionalisering? Moeten bureaus niet juist groter worden om aanbestedingen beter aan te kunnen?
Het gaat mij er niet om kleine bureaus uit te sluiten. Toch geldt voor een deel dat de professionaliteit bij
jonge bureaus ver te zoeken is.’
‘Niet alleen jonge bureaus worden uitgesloten, maar ook bureaus die bewust klein willen blijven.’
In de jaren negentig reikten de bomen tot in de hemel en kregen kleine, jonge, hippe bureaus allemaal
opdrachten. Inmiddels is het risicomijdend gedrag explosief toegenomen. Als je dat wilt aanpakken moet
je werken aan het professionaliseren en opvoeden van die opdrachtgevende kant. Waar zijn ze eigenlijk
mee bezig? Behalve risico’s vermijden heeft de keus voor een architect ook een culturele kant.’
Maar niet alleen de opdrachtgevende kant, ook de opdrachtnemende kant moet professionaliseren. Kijk
naar Duitsland en Engeland, waar de grote bureaus veel verder zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van
duurzaamheid. Ik bedoel maar te zeggen dat het niet in alle gevallen wenselijk is om jonge bureaus te
willen.’
Maar het uitgangspunt van de discussie moet zijn dat de markt opener wordt. Het moet geen lobby worden
voor de grote bureaus en dat kleine bureaus vervolgens geen kans hebben, zoals nu het geval is.’
‘Dat is deels oplosbaar door combinatievorming. Veel meer jonge bureaus moeten de combinatie aangaan
met grotere partijen.’
‘Dit jaar waren er tot nu toe nul gunningen aan kleine bureaus. De gemiddelde omzeteis over de afgelopen
periode is een miljoen.’
‘Wij geven in ons advies enkele aanwijzingen. Wij vinden dat aanbestedingen breder toegankelijk moeten
zijn. Dat je bijvoorbeeld ervaring uit het buitenland mee moet kunnen nemen. En dat je ervaring voor een
baas mee moet kunnen nemen. Dat je niet per se exact hetzelfde soort gebouw moet hebben gemaakt,
maar dat het gaat om de ervaring met een zekere complexiteit.’
‘Het probleem is dat kwalitatieve eisen kwantitatief gemeten worden. Er wordt alleen gekeken naar
omvang en omzet.’
‘Wij, als stedenbouwkundigen, moeten dat tot onze taak gaan rekenen. Wij zitten namelijk vaak bij
architectenselecties.’
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‘Adviseurs zetten hoog in, anders lopen ze aansprakelijkheidsrisico’s. Het is wellicht de moeite waard om
in gesprek te gaan met verzekeraars om uit te zoeken hoe die risico’s worden afgedekt. Soms zit de “devil
in the detail”.’
‘Het is de wethouder die het grootste risico loopt. Anderen gaan in zijn plaats denken en daarom gaan
ambtenaren zijn risico plaatsvervangend afdekken. Adviseurs doen dat ook.’
‘Het meest bepalend zijn de adviseurs, zij kiezen heel vaak voor de opdrachtgever.’
‘Ik hoor juist dat de opdrachtgevers hoge eisen willen stellen en dat adviseurs gewillig ja knikken.’
‘Het is volgens mij andersom. Adviseurs adviseren die hoge veiligheid aan de opdrachtgever en die neemt
dat vervolgens over.’
‘De discussie is overal in Europa hetzelfde. Maar in andere landen zijn er mensen en organisaties die de
opdrachtgever ervan overtuigen dat minder veiligheid nog steeds veilig genoeg is.’
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‘In KOMPAS light staat in feite welke minimale eisen voortkomen uit Europese regelgeving. Daarnaast is er
een handleiding met uitleg hoe je op een goede manier architecten kiest.’
‘Door het administratieve deel van de aanbestedingsprocedure te standaardiseren en te automatiseren,
heb je daar eigenlijk geen omkijken meer naar. Vervolgens kunnen we ons concentreren op het veranderen
van de cultuur en ons bezighouden met de juiste inhoudelijke vragen. Het proces kan vervolgens efficiënt
en goed zijn, maar kent ook een beoordelingscomponent. Een jury die beoordeelt, doet dat nu vaak met
onvoldoende deskundigheid. Wat voor eisen zouden daaraan gesteld moeten worden?’
‘Minimaal 30 procent vakmensen, zoals de EU-richtlijn voorschrijft.’
‘Dat geldt nu alleen voor prijsvragen, niet voor aanbestedingen. Maar we stellen wel voor om dat ook voor
aanbestedingen te gaan doen.’
‘De opdrachtgever en de jury zouden samen moeten beoordelen, niet apart van elkaar.’
‘Maar er zijn nu zelfs jury’s zonder vakmensen, dat moet je ten eerste zien te voorkomen.’
‘Weigeren jullie wel eens om in een jury te gaan zitten? En vragen jullie vooraf naar de procedure? Soms
ben ik verbaasd om te zien dat er professionele architecten in de jury zitten bij procedures die niet in orde
zijn. Wij dringen er op aan dat de namen van juryleden vermeld worden in de procedure. Opdrachtgevers
zouden wat ons betreft de procedure moeten laten onderschrijven door de juryleden.’
‘Ik heb nog nooit geweigerd, maar had het wel een keer moeten doen. Ik probeer me wel altijd te
bemoeien met de procedure. Maar het is heel lastig om hoge eisen naar beneden te schroeven.’
‘Niet alleen juryleden, ook architecten zouden slechte procedures moeten boycotten.’
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‘Hoe denken jullie over het instellen van een arbitragecommissie voor aanbestedingen? Een rechtszaak is
een grote stap, de gang naar de rechter is vervelend.’
‘Een mediator zou inderdaad beter zijn. Of een gesprek met een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld vanuit
het atelier Rijksbouwmeester.’
‘Wij proberen na de selectieronde vaak een gesprek aan te gaan met de andere inschrijvers om over de
procedure te praten. Als architect wil je weten van de organiserende partij – gemeente en
managementbureau – wat ze willen bereiken. Je wilt eisen terugbrengen als te veel gevraagd wordt en
afstemming over het te leveren product, zodat je niet een wedloop met elkaar aangaat. Het is een vaak
gehoord misverstand dat tussen de opdrachtgever en de gegadigden geen contact zou mogen zijn.’
‘Ik ga alleen maar in een jury zitten als de geselecteerde partijen samen op een middag met de opdrachtgever mogen praten. Iedereen kan dan vragen stellen met iedereen erbij. Daar kunnen hele belangrijke
zaken uitkomen. Over de positie van de architect bij realisatie bijvoorbeeld. Het werkt erg goed om daar
met elkaar over te praten en indien nodig de opdrachtgever te overtuigen om zaken aan te passen.’
‘Wij hadden tijdens een selectie moeite met een deel van het contract. Het was onduidelijk wat er
afgeprijsd moest worden. Daar waren we het als gegadigden met elkaar over eens. We hebben vervolgens
een vertegenwoordiger aangewezen en die is namens ons allemaal gaan praten over verheldering met de
opdrachtgever.’
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‘Een keurmerk vind ik een slim idee. Ik ben benieuwd of zoiets te realiseren is. Het moet wel streng
bewaakt worden. Een keurmerk vanuit een publiekrechtelijke instantie is een goede stok achter de deur.’
‘Als de leidraad standaard wordt, dan kan de opdrachtgever besparen op adviseurskosten. En dan kunnen
ze dat geld besteden aan het schrijven van een goed ambitiedocument.’
‘Het probleem is dat gemeenten de kennis niet meer hebben om dat te doen. Daarom zijn die adviseurs
erbij gekomen. Maar ook architectenbureaus zouden dat kunnen doen, zo is het in Duitsland. Het is wel
een specialisme, want je moet de Europese regelgeving goed kennen.’
‘Het lijkt mij interessant wanneer architectenbureaus zich daarin verdiepen. Waarom zouden we dat er niet
bij kunnen doen?’
‘Dat doen we al, zeker de stedenbouwers onder ons. Als het binnen deze procedures gaat over de kwaliteit
van de invulling van je stedenbouwkundig plan, dan worden wij gevraagd om daar de randvoorwaarden
voor op te stellen.’
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‘Zou het bespreekbaar zijn om de houdbaarheidstermijn van referentieprojecten te verlengen? In Europese
wetgeving is geen houdbaarheidstermijn van drie jaar voorgeschreven, dat weet ik zeker. Dat is een
Nederlandse interpretatie. Op dit punt kunnen we met iets heel concreets schieten op wetgeving.’
‘Als het belemmerend is, zou je het aanhangig moeten maken.’
‘Dat gebeurt op dit moment ook. Brussel komt met een nieuwe wet op aanbesteding. Hier in Nederland
geldt dat dan voor potloden, wc-papier en architectonische diensten. Allemaal in één wet, die wordt
getoetst door juristen. Wij hebben nu gevraagd of je voor bepaalde zaken geen uitzondering kunt maken.
We willen graag beleidsruimte in de wet, zodat we aanbestedingen ook anders in kunnen zetten en andere
procedures kunnen volgen.’
‘Door bijvoorbeeld onderscheid te maken tussen producten en diensten.’
‘Is het een idee om dezelfde club van dat keurmerk ook in jury’s te laten plaatsnemen of aan jury’s te laten
leveren? Met een dergelijk keurmerk sta je al met één been in die procedure.’
‘Wij lopen nog vaak tegen een verschillende interpretatie van definities aan. Een school is een school,
maar een masterplan is niet helder gedefinieerd en voor iedereen hetzelfde. Dat kan alles zijn. Het
programma van eisen vind ik het meest diffuse gedeelte. Vaak ben je een speelbal tussen opdrachtgevers,
of de opdrachtgever weet het nog niet zo goed. Het programma van eisen zou een aparte fase moeten
worden.’
‘Ik heb liever geen programma van eisen, dat leidt alleen maar af. Zonder een gedetailleerd programma
van eisen vindt de selectie van een architect veel meer op essenties plaats. Ik zie liever dat de aandacht voor
het programma van eisen een beetje dempt. Het nodigt uit tot nodeloos ingewikkelde zaken.’
‘Voor ons is de investering die je moet doen en de vergoeding die daar tegenover staat heel belangrijk. Van
mij mag alles volgens deze procedure verlopen, zolang het leidt tot goede architectuur en wij er niet aan
ten onder gaan. Die vergoeding moet in verhouding staan tot de inspanning. Een ander punt is de
afhandeling. Zodra er is gekozen, is het moeilijk om een beoordeling op tafel te krijgen. We worden vaak
afgescheept, maar dat moeten we niet meer accepteren.’
‘En we willen dat graag in gewone mensentaal. Niet in wegingsfactoren of een matrix met cijfers, ook al is
dat voor de rechter wel acceptabel. De opdrachtgever is overigens verplicht om de keus te motiveren.’
‘En waarom mag je niet gewoon weten wat iedereen heeft aangeboden? Waarom bij aannemers wel, maar
bij architecten niet?’
‘Dat zou ook meteen een opvoedende taak hebben naar zowel de procedure als de deelnemers.’
‘Een alternatief is om het honorarium vooraf vast te stellen. Dat is plezierig voor de architect, want die kan
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vooraf beslissen. En het is plezierig voor de opdrachtgever, die zuiver op kwaliteit kan kiezen. Het zou ook
prettig zijn wanneer presentaties van bureaus openbaar zouden zijn. Dat is leerzaam en de acceptatie van
de winnaar is beter. Ik zou wel mee willen maken dat ook het beraad van de jury openbaar wordt gemaakt.’
‘Nog een laatste punt. Soms worden wij gevraagd voor dingen waar we niet competent voor zijn en
adviseurs voor nodig hebben. Maar vaak heeft de opdrachtgever dan zelf al adviseurs klaarstaan. Dan is het
ongepast om ons zoiets te vragen. Wij maken graag gebruik van andere competenties. Maar als het puur
over architectenkeuze gaat, dan is dat niet juist. Een ander probleem is dat we geen zeggenschap hebben
over de keus voor een adviseur.’
‘Voor een bepaald project hadden we een aantal adviseurs nodig. Maar al snel waren alle adviseurs op. Er
zijn meer architecten dan adviseurs om een team mee te vormen. Er zijn vaak niet meer dan tien
volwaardige teams te maken.’
‘Daaruit blijkt wederom de belangrijke vraag, gaat het om de keuze van een architect, dan is het plan niet
belangrijk, of gaat het om de keuze voor een plan, dan heb je adviseurs nodig.’
‘Ik zou aanbevelen om heel light in te steken in het voortraject met een visiepresentatie of een gesprek en
ook daarna de procedure light te houden. Wanneer ook het ontwerp een rol speelt, maak er dan een echte
prijsvraag van.’
‘Het opleiden van opdrachtgevers is ook een goed idee. Een heleboel gemeenten worstelen ook met die
aanbestedingsprocedures. Dit is een hele nieuwe praktijk, die zonder enige begeleiding geïntroduceerd is.
Het begint iedere keer met de vraag waar de opdrachtgever eigenlijk naar op zoek is.’
‘Toch zien we dat het al een beetje beter wordt in Nederland. We moeten gewoon blijven volhouden.’
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‘De beeldvorming is dat de opdrachtgever zoekt naar de meeste creativiteit en de meeste zekerheid over
realisatie, voor de laagste prijs. Daarbij worden adviseurs ingeschakeld om ze te helpen in te dekken tegen
fouten. Die adviseurs willen met grote stappen snel thuis zijn en gaan op hun beurt zo hoog mogelijk
zitten met hun randvoorwaarden. De uitkomst van dat aanbestedingsproces is grijs en weinig risicovol.
Herkennen jullie je in dit beeld?’
‘De opdrachtgever is niet alleen op zoek naar de meeste creativiteit. Meestal ook naar een partij die het
werk tot realisatie kan brengen, met voldoende capaciteit en technische kennis. Dat geldt zeker voor een
groter project. De prijs is in die beoordeling een relatief ondergeschikte factor.’
‘Bij architectendiensten gaat het ook om een culturele component, de kwaliteit van de gebouwde
omgeving. Dat is toch wat anders dan potloden en wc-papier?’
‘Het begint altijd met een gesprek met de opdrachtgever. In dat eerste gesprek gaat het ook over de
gewenste creativiteit. Daarna komen de afdeling Inkoop en de juristen erbij en die hebben alleen oog voor
“objectiviteit” en willen hun eigen inkoopvoorwaarden hanteren.’
‘Wij kunnen daar nauwelijks tegenwicht aan bieden. Neem bijvoorbeeld de onbeperkte aansprakelijkheid
bij inkoopvoorwaarden. Je kunt praten als Brugman, maar juristen halen dat er gewoon niet uit. Want dan
zijn werken moeilijk of niet te verzekeren.’
‘Projectontwikkelaars zullen nooit de procedure van de Europese aanbesteding hanteren. Krijgen ze
daardoor een slechtere prijs-kwaliteitverhouding dan een gemeente?’
‘Tijdens de vorige Aanbestedingendag zei Liesbeth van der Pol dat het zo prachtig zou zijn als al die jonge
architecten een kans zouden krijgen. Dat je 200 aanmeldingen zou krijgen en daar de optimale gegadigde
uit kon halen. Veel van mijn klanten, bijvoorbeeld schoolbesturen, moeten met krappe budgetten een
gebouw zien te realiseren. Moet je nagaan wat zo’n beoordeling kost! Nog los van de vraag of je het
maatschappelijk verantwoord vindt. Ik maak mee dat opdrachtgevers mij juist aansporen om ervoor te
zorgen dat er geen 200 aanmeldingen komen. Bovendien worden wij als adviseur ook gewoon in
concurrentie ingekocht en moeten wij efficiënt te werk gaan.’
‘Is dit een efficiënte manier? We sluiten jonge architecten en bureaus die bewust klein willen blijven
daarmee uit.’
‘Maar die partijen kunnen wel als combinatie inschrijven.’
‘Dit jaar zijn er nog geen gunningen aan combinaties geweest waarbij kleine architectenbureaus betrokken
waren.’
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‘Het moet op zich goed kunnen om de minimumeisen te verlagen. Maar bij Europese aanbestedingen gaat
het over het algemeen over grote projecten. Als je de eisen verlaagt, zijn er straks veel meer bureaus die
aan de eisen voldoen. Ik stel wel eens voor om te gaan loten, want je moet eindelijk terug naar vijf
gegadigden. Maar daar is eigenlijk niemand voor.’
‘Is er dan geen andere methode om te selecteren, bijvoorbeeld door gefaseerde aanbestedingen?’
‘Daar zijn wel mogelijkheden voor. Europese aanbestedingen maken onderscheid naar selectie van het
bureau en gunning van het project. Je kunt al in de selectiefase op de proceskwaliteiten van een bureau
beoordelen, zoals kostenbewust ontwerpen of duurzaamheid. Dat is wat je eigenlijk wil. Daarmee beperk
je ook het aantal gegadigden, maar op basis van de kwaliteiten van die partijen. En het is maatschappelijk
verantwoord.’
‘Maar hoe meet je dat? Wat vraag je dan precies van ze? Architecten kunnen de gevraagde visie op
duurzaamheid of samenwerking eenvoudig van internet halen.’
‘Europese aanbestedingen lijken stringenter dan ze zijn. Een paar strikte eisen, zoals solvabiliteit, zijn juist
in deze laagconjunctuur best handig. De subjectieve kwaliteiten kun je objectiveren door meer mensen te
laten toetsen. Net als in de gunningsfase op projectkenmerken.’
‘Voor duurzaamheid bestaan verschillende vormen van certificering. Daar kun je ook op toetsen.’
‘Dat is toch jullie vakgebied? Jullie moeten toch ook de subjectieve kant van de aanbesteding beoordelen
in plaats van alleen een bepaalde omzet of het aantal personeelsleden?’
‘Ik vraag me af of je een betere architect geselecteerd hebt wanneer iemand een beter verhaal over
duurzaamheid kan schrijven?’
‘Vroeger ging het gemeentebestuur met een bus door het land om gebouwen te bekijken. Van de vijf
mooiste bezocht men de architectenbureaus voor een gesprek. Dat proces moet je willen benaderen.’
‘Het hangt ervan af wat de opdrachtgever beoogt. Wat probeert de opdrachtgever te selecteren en hoe doet
hij dat? Er zijn heel veel verschillende manieren om dat transparant te doen, zonder kneuterige regels te
gebruiken en partijen uit te sluiten die je eigenlijk niet wilt uitsluiten. Het gaat erom of opdrachtgevers
goed opdrachtgeverschap laten zien. Wat willen ze selecteren? Met de bus rondrijden en het mooie plaatje
selecteren is op zich OK, maar alleen als dat ook is waar de opdrachtgever voor gaat. Wil je meer, dan moet
je niet alleen naar de mooie plaatjes kijken.’
‘Het valt of staat met het proces met je opdrachtgever voordat je de aanbesteding feitelijk start. Dan heb ik
een intensief gesprek over de opdracht en de soort architect die ze zoeken en hoe je dat wilt gaan doen. Als
er dan architectenlijstjes zijn, heb ik daar vanuit de procedurebegeleiding geen boodschap aan.
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Als we van tevoren de selectiecriteria bepalen, dan moet je ook kunnen accepteren dat daar iemand
uitkomt die niet op het lijstje staat, maar wel het best past bij de gestelde criteria. Van tevoren moet daar
duidelijkheid over zijn!’
‘De lastigste stap lijkt me het vertalen van de ambitie naar een aanbesteding. Hoe doen jullie dat?’
‘Het is heel lastig om de objectiviteit te garanderen. We moeten steeds weer streven naar transparantie,
objectieve beoordeling en besluitvorming in een markt die zeer concurrerend is.’
‘Maar bij het selecteren van een architect mag toch best ook subjectiviteit komen kijken? De afdeling
Inkoop wil dat liever niet, maar dan vraag ik als voorbeeld hoe ze de keuze uit drie schilderijen objectief
zouden organiseren.’
‘De goedkoopste zal dan wel het mooiste zijn!’
‘Daar ben ik het niet mee eens. Ik heb niet de ervaring dat mijn opdrachtgevers van de afgelopen jaren op
zoek zijn naar de goedkoopste.’
‘Mijn ervaring is dat gemeentelijke instellingen meestal de goedkoopste kiezen, maar schoolbesturen niet.
Als je politiek moet verantwoorden dat je niet de goedkoopste hebt genomen, dan heb je als bestuurder
veel uit te leggen.’
‘Soms kan de goedkoopste, bijvoorbeeld in het geval van een armlastig schoolbestuur, toch ook gewoon
de beste keuze zijn?’
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‘Het probleem van het beoordelen van architectenbureaus zit ’m vooral in de selectiefase. Hoe kom ik van
veel naar de vijf die het best passen bij de opgave zonder te vragen om een ontwerp? Het is heel belangrijk
dat de opdrachtgever tevreden is met en vertrouwen heeft in die selectie van vijf.’
‘Maar wat is feitelijk het belangrijkste? Dat de opdrachtgever tevreden is of dat hij krijgt wat het best bij
hem past? Dat kunnen twee verschillende dingen zijn. De opdrachtgever is vaak niet deskundig. Jullie
moeten in een dialoog proberen uit te zoeken wat de opdrachtgever echt wil.’
‘En een ambitiedocument laten opstellen en praten over de criteria waarop je een architect gaat kiezen.’
‘Maar dat doen wij ook. Het is niet mijn ervaring dat wij de bovenkant van de mogelijkheden opzoeken.
Wij adviseren de opdrachtgever in de keuze voor een architect. In een dialoog proberen we de ambitie te
formuleren en dan de objectieve criteria op te stellen. Dat blijft een spanningsveld, want een ontwerp is
subjectief.’

Hoge eisen
Cilly Jansen
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‘Het Steunpunt constateert vanuit zijn onderzoek naar de aanbestedingspraktijk dat de tien bedrijven aan
wie de meeste opdrachten worden gegund grote bureaus zijn. Het valt op dat vooral door commerciële
adviseurs de bovenkant van de eisen worden opgezocht. Jonge en bewust kleine bureaus worden daardoor
uitgesloten.’
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‘Het gaat om verbreding van de markt, niet om jonge architecten per se allemaal grote en belangrijke
gebouwen te laten maken. Maar als je momenteel voor een stadhuis in aanmerking wilt komen, moet je in
de afgelopen jaren minstens een aantal stadhuizen gebouwd hebben. Waarom worden dit soort letterlijke
referenties toch geëist?’
‘Het is ook onzin om dergelijke eisen te stellen.’
‘In veel gevallen vraagt de opdrachtgever om een letterlijke referentie. Wij gaan dan vaak de discussie aan,
want het kan best zijn dat een architect die vijf ziekenhuizen heeft gebouwd ook een school kan bouwen.
Die eis kan je anders omschrijven.’
‘Je kunt bijvoorbeeld voorstellen aan de opdrachtgever om naar een soortgelijk gebouw te vragen.’
‘Ik hoor al heel lang de klacht dat jonge en kleine bureaus geen kans krijgen. Maar volgens mij is er in
procedures voldoende mogelijkheid om te gaan samenwerken. De opdrachtgever wil gewoon zekerheid.’
‘Dat initiatief is kansrijker wanneer het vanuit de kant van de opdrachtgever wordt geïnitieerd. Grote
bureaus zitten, zeker in deze markt, niet op samenwerking met kleine bureaus te wachten.’
‘Er lijkt een autonoom proces gaande, waarbij randvoorwaarden steeds verder worden opgeschroefd. Maar
jullie beweren eigenlijk het tegendeel.’
‘Wij hebben dit jaar een aantal brieven gehad van Architectuur Lokaal. Dat leidt tot discussie en overleg.
Sommige dingen scherpen we aan, andere worden we het niet over eens. Maar we zijn wel in gesprek met
elkaar. Wij willen op een respectvolle manier met architecten omgaan, maar ook wij zitten in een zeker
keurslijf.’
‘Stel dat we de eisen verlagen en we krijgen de volgende keer 48 aanmeldingen. Hoe ga je dan, met
voldoende aandacht, terug naar een redelijk aantal? Wij moeten het ook voor een bepaald bedrag doen.
Als er meer gegadigden worden toegelaten, dan is de opdrachtgever ook een veel hoger bedrag aan zijn
adviseur kwijt.’
‘Maar gerelateerd aan de aanneemsom valt dat bedrag toch nog steeds mee?’
‘Het gaat niet alleen om de uren van de adviseur, ook die van de opdrachtgever. Zeker wanneer daar een
hele commissie voor in het leven geroepen is.’
‘De opdrachtgever zoekt vijf architecten die een gebouw kunnen maken. Als we de eisen versoepelen,
houden we straks tien of meer architecten over die allemaal de hoogste score hebben. Hoe stuur je er dan
vijf naar huis zonder dat er bezwaar wordt gemaakt?’
‘Je kunt ook kijken naar subjectieve criteria. Ik werk zelf al enige tijd met een zogenaamd referentiebord,
waarop architecten iets van hun eigen werk op een A2-paneel laten zien. Daarnaast is er natuurlijk ook een
aantal minimumrandvoorwaarden waar ze aan moeten voldoen. Wat je dan nog mist is de architect zelf, de
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persoon. Ik ben me bewust dat je er vijf kunt overhouden waarvan er twee horken zijn en drie heel goed
kunnen communiceren. Maar bij een selectie van vijf, houd je voldoende keuzemogelijkheden over.’
‘In KOMPAS light staat in feite de basis van de Europese regelgeving en wordt toegelicht wat redelijke eisen
zijn in dit proces van aanbesteden. Daarmee zijn we een beetje op de stoel van de adviseurs zitten. Zien
jullie dat als een bedreiging? We hebben geprobeerd een basisdocument op te stellen, zonder veel fouten.
Dat is ook gemakkelijk voor inschrijvers, want het is altijd hetzelfde.’
‘Een bedreiging zou kunnen zijn dat een ondeskundige opdrachtgever met dit document in handen denkt
deskundig te zijn. We gebruiken allemaal onze eigen methodes. En die lijken hierop, dus ik zie geen
probleem.’
‘Zouden jullie dit ook gaan gebruiken?’
‘Ik vind onze eigen leidraden al zeer helder. Ik heb KOMPAS light doorgenomen, maar daarin staat ook
nog niet de oplossing hoe je van veel naar vijf gaat. Het zet wel helder uiteen wat alle redelijke
mogelijkheden zijn binnen Europese aanbestedingen.’
‘We hebben allemaal onze eigen leidraad, met een eigen kleur. Als het gaat over de procesgang, van veel
naar vijf, dan zie ik niet zoveel licht tussen de schepen. Jullie hebben vaak meer vanuit de architect en de
architectuur geredeneerd, bij ons gaat het meer over procesbeheersing en de belangen van de
opdrachtgever.’
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‘Ik zeg altijd heel nadrukkelijk dat ik geen ontwerp wil in de selectiefase. Toch komen altijd vier van de vijf
architecten met een plan. Ik merk dat opdrachtgevers ertoe neigen om dan voor een ontwerp te kiezen.
Wij wijzen er dan op dat we een architect zouden kiezen en geen plan. Waarom spreken die architecten
nou niet eens met z’n allen af dat ze geen ontwerp gaan maken, maar alleen een visie geven als dat
gevraagd wordt. Ze verpesten het voor zichzelf.’
‘Ik ben er principieel op tegen dat een architect een ontwerp gaat maken zonder eerst een paar keer
contact te hebben gehad met zijn opdrachtgever. Zonder overleg kun je toch geen plan maken?’
‘Zelfs als wij expliciet zeggen dat we geen maquette willen, krijgen we nog van vier van de vijf architecten
een maquette.’
‘Dan moet je duidelijk aangeven dat je ze daarop uitsluit.’
‘Dat is de omgekeerde wereld. Jullie vragen nu aan ons om die architecten op te voeden. In al onze
selectieprocedures hebben we bilateraal overleg van een uur met een aantal huishoudelijke mededelingen
aan het eind. Eén daarvan is, we willen geen maquette en geen ontwerp. En toch gebeurt het.’
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‘Mijn ervaring is juist dat architecten die een ontwerp op tafel leggen, het vaak juist niet worden. Omdat ze
al de foute richting opgaan, of omdat de opdrachtgever zich gepasseerd voelt. Jullie vragen veel meer
aandacht voor de selectiefase, maar de gunningsfase is de periode waarin architecten geld en energie
stoppen. Juist daar moet je professioneel mee omgaan.’
‘Vaak zijn beoordelingscommissies zonder vakmensen. Soms mag de bevolking zich uitspreken. Soms
lopen die beoordelingen in procedures door elkaar. Hoe kijken jullie daar tegenaan?’
‘Bij een prijsvraag is het heel goed om een vakjury te hebben. Bij een aanbesteding vraag ik mij dat af. Vaak
winnen we dan wel advies in, bijvoorbeeld bij een stedenbouwkundige.’
‘Wij streven er vaak naar om twee onafhankelijke architecten in de selectiecommissie op te nemen, naast
de wethouder of een ambtenaar als vertegenwoordiger van de gebruikers. De wethouder is meestal al snel
klaar, terwijl die architecten vaak nog uren doorpraten. Overigens zijn die gesprekken wel heel zinvol.’
‘Het is sterk afhankelijk van wat je gevraagd hebt. Als het een ontwerpwedstrijd is, dan moet je een vakjury
hebben. Bij visiepresentaties vind ik het wat anders. Regelmatig nodigen we wel de stedenbouwkundige
uit. Het gaat uiteindelijk om een helder verhaal. Als je een ander nodig hebt om dat verhaal te begrijpen,
dan kun je je afvragen of je wel de juiste architect hebt.’
‘Het hang ook van je ambitie af. Gaat het om een school en moet het vooral goedkoop of ben je op zoek
naar een architectonisch icoon?’
‘Vaak informeer ik na de visiepresentaties naar het onderbuikgevoel. Vaak hebben vier van de vijf
commissieleden dezelfde architect op de eerste plaats staan en die andere heeft diezelfde architect dan op
nummer twee. Dan ben je er eigenlijk al uit. En daarna gaan we de lijstjes invullen.’
‘Ik maak bijna niet mee dat iedereen zijn lijstje maakt en inlevert en dan gewoon afwacht wat er uitkomt.’
‘Als ook een prijsaanbieding gevraagd is, dan moet je de enveloppen gesloten houden tot de beoordeling
achter de rug is. Anders gaat de prijs toch een rol spelen in de beoordeling.’
‘Ik ben altijd degene die alles invult tijdens beoordelingen. Tijdens de presentatie krijg ik de aanbiedingsenveloppen, de beoordelaars krijgen de prijzen nog niet te zien. Het is belangrijk om na de beoordeling
met je opdrachtgever te toetsen of de uitkomst klopt met hun onderbuikgevoel. Die cijfermatige invulling
moet geen harde leidraad zijn, maar het helpt je wel op weg om helderheid te krijgen.’
‘Of schakel de prijs als beoordelingscriterium uit en laat ons als adviseurs bepalen wat een marktconform
honorarium is. Dan weet iedereen waar hij aan toe is. Anders krijg je bureaus die hongerig zijn, die heel
erg duiken en hun aanbieding eigenlijk niet op een nette manier kunnen waarmaken. Dat sluit je dan uit.’
‘In de weg- en waterbouw wordt de gemiddelde prijs bepaald en mag je als inschrijver niet meer dan een
bepaald percentage afwijken van die prijs.’
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‘In deze assertiever wordende maatschappij, die door de crisis ook nog veel harder is geworden, wordt de
competitie steeds heviger. Architecten stappen na aanbestedingsprocedures steeds vaker naar de rechter.
Is het een idee om een lichtere vorm van klachtenbehandeling in het leven te roepen, zoals arbitrage of
het werken met mediators?’
‘Er is een reden waarom die drempel zo hoog wordt gelegd en de stap naar de rechter nogal groot is. Als je
die drempel verlaagt, krijg je nog meer procedures en veel langdradiger aanbestedingsprocessen.’
‘Ik denk dat partijen eerder geneigd zijn om naar de rechter of naar een arbitragecommissie te stappen als
ze er al heel veel geld en energie in gestopt hebben.’
‘Een veelgehoorde klacht van architecten is dat ze na de beoordeling een keurige brief krijgen waarin staat
dat ze niet gekozen zijn omdat ze 22,3 punten hebben gehaald. Maar dat zegt ze niets. Je moet de wil
hebben om uit te leggen wat er aan de hand is. Dan is de ontvankelijkheid ook vele malen groter.’
‘Bij mijn meest recente procedure heb ik met de beoordelingscommissie de tijd genomen om te
formuleren waarom partijen het niet geworden zijn. Daar vang je veel mee af. Vervolgens bellen
architecten nog wel, maar dan leg je het nog eens uit en accepteren ze dat ze het niet geworden zijn.’
‘Dan straal je ook transparantie uit en is de eventuele discussie achteraf ook veel makkelijker te voeren.
Ook voor ons is het goed wanneer we onszelf dwingen tot meer openheid. Je moet de keus goed kunnen
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onderbouwen en ook bij de opdrachtgever op zoek gaan naar zijn argumenten.’
‘Ik vraag aan elk commissielid om over een bepaald criterium een korte toelichting te schrijven.’
‘Het effect van mediation zou, omgekeerd geredeneerd, ook kunnen zijn dat je de zorgvuldigheid van de
opdrachtgever juist niet in de hand werkt. Want er is immers toch een mediator?’
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‘Ik denk aan een voorstel voor een keurmerk voor aanbestedingen. Te verstrekken door een officiële
instantie, wellicht gekoppeld aan PIANOo.’
‘Wie zou dat dan moeten doen? En wat is de rechtsgeldigheid van zoiets?’
‘En wat waarborg je ermee?’
‘Er wordt gedacht aan een onafhankelijk instituut. Vergelijkbaar met de KOMO-certificering.’
‘Stel dat je alleen adviesbureaus certificeert, hoe ga je dan om met individuele gemeenten die hun eigen
aanbesteding doen?’
‘Ik heb een voorkeur voor een keurmerk voor het proces en niet voor bureaus. Ook omdat het proces deels
afhankelijk is van de invulling door de opdrachtgever. Daarom kan ik me een keurmerk voor het proces
goed voorstellen, want dat draagt bij aan goed opdrachtgeverschap.’
‘Om nog even terug te komen op de vraag of het een effectief proces is. Ik denk dat wanneer je aan
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opdrachtgevers en de dienstverleners en aanbieders van Nederland zou voorstellen om de Europese
aanbestedingsregels af te schaffen, iedereen zou staan te juichen. Niet omdat het dan weer niettransparant wordt, maar vanwege de rompslomp en de juridificering. Daar willen we allemaal wel vanaf.’
‘Ik vraag me nog steeds af wat het doel van het keurmerk is. Is het een keurmerk voor ons als
adviesbureaus? Ik zie er vooralsnog voor ons geen voordeel in.’
‘Het doel is professionalisering van aanbestedingsprocedures, daar worden nog steeds fouten in gemaakt
en eisen in gesteld die helemaal niet gesteld mogen worden.’
‘Ik zou liever werken met een vorm van toetsing van procedures en niet met een verplicht keurmerk voor
adviesbureaus. Ook iemand die maar één keer een aanbesteding doet zou die leidraad moeten kunnen
gebruiken en advies kunnen vragen.’
‘Jullie geven aan dat het soms beter wordt als je partijen een aantal keren aanschrijft. Wij hebben er ook
van geleerd als we reacties kregen. Ik zou zeggen, houd elkaar op die manier scherp, dat werkt beter dan
een keurmerk.’
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‘Er is veel onbehagen over de procedures van Europees aanbesteden, vooral bij architecten. Zij hebben het
idee dat de procedures vooral een dure flipperkast zijn. Een veelgehoorde klacht is dat kleine en jonge
bureaus niet meer mee kunnen doen. Opdrachtgevers zijn op zoek naar de meeste creativiteit, de hoogste
zekerheid dat het project ook wordt gerealiseerd, en als het kan voor de laagste prijs. Hoe kan het dan toch
nog zo vaak mislopen? En is het wel zo dat met deze Europese aanbestedingen de opdrachtgever
uiteindelijk het beste project krijgt voor de beste prijs? Ik maak wel eens de vergelijking met
ontwikkelaars. Die volgen nooit dit soort idiote procedures, terwijl die er ook belang bij hebben om de
beste kwaliteit voor de laagste prijs te krijgen.’
‘Vanwaar de kwalificatie “idiote procedure”? Ik zie geen verschil tussen een goede aanbestedingsprocedure
en een Europese aanbestedingsprocedure.’
‘Maar een Europese aanbesteding is gebonden aan regels. Zijn dat nu de juiste regels?’
‘Ik zou onderscheid willen maken tussen de Europese regels en wat de Nederlandse publieke
opdrachtgever daar soms van maakt. Ik krijg deze vraag ook vaak vanuit mijn eigen organisatie en die daag
ik dan uit om mij aan te geven wat ze anders zouden willen doen wat binnen de Europese wetgeving niet
zou mogen. Tot nu toe heeft nog niemand mij iets kunnen aanwijzen. Ik zie wel dat er heel veel
mogelijkheden zijn die niet gebruikt worden.’
‘Neem als voorbeeld de hoge omzeteisen.’
‘Als je die te hoog stelt, dan ben je gewoon een slechte inkoper. Dat heeft niks met deze procedure van
Europese aanbestedingen te maken.’
‘Laten we niet de Europese regelgeving ter discussie stellen, maar de manier waarop er mee wordt
omgegaan.’
‘Maar er is een voorliggende vraag die ik aan de orde wil stellen. We begrijpen dat het moet, maar is het
niet inmiddels een wapen geworden waarmee de opdrachtgever allang niet meer krijgt wat hij in het
optimale geval zou willen hebben?’
‘De procedure is inmiddels zelf een doel geworden en geen middel om je doel te bereiken.’
‘Maar die regelgeving is er gekomen om de concurrentie te vergroten. Nu blijken 80 tot 90 procent van de
opdrachten te gaan naar een betrekkelijk kleine groep bureaus.’
‘Zou dat dan niet gebeuren als deze regels niet gevolgd hoefden te worden?’
‘Wij willen juist dat die regels zodanig worden toegepast dat ze de markt opener maken. Wij krijgen toch
de indruk dat de opdrachtgever vooral zekerheid zoekt en hoge eisen stelt, zodat ze in ieder geval een groot
bureau krijgen in de veronderstelling dat die de opdracht waarschijnlijk wel aankan.’

40 | Europa en de architecten | Rondetafelbijeenkomst Opdrachtgevers

Ministerie van VROM | atelier Rijksbouwmeester

Chris van Heel

Carel de Reus
Harrie Bosch

Hans Versluijs

Harrie Bosch

Chris van Heel
Cilly Jansen
Jan Brouwer
Hub Keulen
Hans Versluijs
Carel de Reus

Chris van Heel

Ministerie van VROM | atelier Rijksbouwmeester

‘Tijdens de eerste gesprekken binnen onze gemeente bleek men al een duidelijk beeld te hebben van de
architect die ze wilden voor het gemeentehuis. Die wilde de gemeente liever gewoon rechtstreeks
benaderen. Het is immers een creatief proces, dus waarom zou je dat niet mogen doen? Bestuurlijk was dat
lastig. Maar waarom zou je dat niet doen? Nu moet je een hele procedure organiseren en die kost heel veel
uren en papier.’
‘Voelen jullie je als bestuurders wel eens belemmerd door deze procedure?’
‘Ik vind het in sommige gevallen echt van de gekken dat het moet. Soms wordt een constructie bedacht,
waarbij sommige dingen wel worden aanbesteed en sommige dingen niet. Dat zijn kronkelwegen om bij
het resultaat uit te komen waar je naar zocht.’
‘Wij hadden voor ons proces redelijk minimale eisen gesteld, zowel financieel als qua ervaring. Kleine
bureaus waren welkom om mee te doen, mits ze zouden samenwerken. Toch was er maar één combinatie
met een kleiner bureau. Natuurlijk zoek je als opdrachtgever enige zekerheid. Maar ook met die minimale
criteria die wij gesteld hadden bleek dat heel goed te doen. Ik heb dus niet zoveel last gehad van die
regelgeving. Het hangt ervan af hoe je het zelf toepast.’
‘We zouden de vrijheid moeten hebben om het niet te hoeven doen, of op een aangepaste manier te
mogen doen. Ik denk ook wel dat we als opdrachtgever te vaak op zeker varen en het ingewikkelder maken
dan op grond van regelgeving nodig is. Daardoor houd je alleen de grote over, terwijl je soms ook met
kleinere partijen kan werken. En het heeft het effect dat de techniek – de harde randvoorwaarden zoals
omzet – zwaarder gaat wegen dan de visie.’
‘Als je niet uit de hand kunt gunnen, dan ga je een procedure in. Omdat je uiteindelijk wilt kunnen
selecteren, moet je ambitiedocumenten maken. Je moet je werk goed doen als opdrachtgever.’
‘Meestal is er helemaal geen ambitiedocument en is het vooral een technische procedure.’
‘Wij vinden het uitspreken van de ambitie door de opdrachtgever erg belangrijk. Hoe kun je anders een
architect kiezen? Niet alleen op mooie plaatjes.’
‘Maar dat staat toch los van de procedure? Je moet als opdrachtgever toch sowieso die ambitie hebben?’
‘Mijn ervaring is dat die ambitie het doorslaggevende criterium is bij de uiteindelijke keuze.’
‘De kritiek die wij horen is dat die ambitie bestuurlijk wel wordt uitgesproken, maar daarna komt het
proces bij een inkoopdienst die gewend is om potloden aan te besteden. En die komt met al die
randvoorwaarden en juridische eisen die ervoor zorgen dat die ambitie bijna niet meer bereikt kan worden
omdat heel veel bureaus al op voorhand worden uitgesloten.’
‘In die ambitie staan vaak de zachte eisen. Met een heleboel van die eisen kunnen wij als vakspecialisten
wel wat, maar de juristen en de rekenaars niet.’

Europa en de architecten | Rondetafelbijeenkomst Opdrachtgevers | 41

Bas Oosterom

Jan Brouwer
Henk Nij Bijvank

Hub Keulen

‘Ik denk dat het besef wel langzaam doordringt. Maar als opdrachtgever zoek je naar enige zekerheid.
De werkwijze van zo’n procedure komt er dan voornamelijk op neer dat je bezig bent om partijen uit te
sluiten. Om die enkele rotte appel eruit te houden ga je eisen opstellen, waarbij je de lat onnodig hoog
gaat leggen en heel veel kinderen met het badwater weggooit. Criteria en eisen worden geformuleerd
vanuit de angst dat het fout kan gaan. Wat kan je dan als reële indicatoren gebruiken om die zekerheid te
krijgen? Vaak wordt voor een omzeteis gekozen, maar daar zijn best alternatieven voor te bedenken.
Je moet goede indicatoren toepassen, zodat partijen zich kunnen onderscheiden op de voor henzelf
relevante eisen en criteria.’
‘Ik neem aan dat u allemaal in uw beoordelingscommissie mensen opneemt die verstand hebben van
architectuur en stedenbouw?’
‘Toen wij begonnen met het proces voor de bouw van een nieuw stadhuis, werden we geconfronteerd met
de Europese regelgeving ten aanzien van aanbesteding. Dat gebeurt in een sfeer van een heel strak keurslijf
dat over de gemeente heen daalt. De gemeente kiest dan voor zekerheid. Eerst kies je een adviseur met
kennis van zaken, die op de hoogte is van Europese regelgeving en op de hoogte van de marges die daarin
denkbaar zijn. De adviseur mag niet falen, want je wilt als gemeente niet falen. Dus gaan alle partijen
zichzelf indekken.’
‘Werken jullie bewust met een extern bureau?’
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‘Ook een gemeente als Almelo heeft niet de expertise in huis om een forse aanbesteding als deze zelf te
doen. Het is wel een heel bepalende factor in het proces geweest. Als ik bij aanvang de kennis had gehad
die ik vandaag heb, was ik wel geholpen geweest.’
‘Het valt mij op dat een aantal van dit soort aanbestedingen wordt neergelegd bij een inkoopbureau van de
gemeente. Dat vind ik een volkomen verkeerde ontwikkeling, want ik vind dat de opdrachtgever de
ambitie het beste zelf kan verwoorden. Dat moet je nooit aan een inkoopbureau overlaten. Ik vind ook dat
ze geen doorslaggevende rol van betekenis moeten krijgen in de beoordeling en bij de selectie van de
architect. Ze mogen wel ondersteunend zijn, zoals een adviseur.’
‘Dat is toch vanzelfsprekend? Een inkoopbureau is toch altijd een procesbegeleider en nooit inhoudelijk
verantwoordelijk?’
‘Dat blijkt in de praktijk helaas niet vanzelfsprekend.’
‘Soms zitten adviseurs zelfs met stemrecht in de commissie.’
‘Als je kijkt naar gemeenten, dan zie je de rol van deze bureaus steeds sterker worden. Die zijn geneigd om
alles naar zich toe te trekken. Ik ben tegen die ontwikkeling.’
‘Ik ben inkoopadviseur en geef altijd duidelijk aan dat ik alleen adviseer. Ik koop niets in en ik heb geen
tekenbevoegdheid. Ik vraag om input en help met de procedure, maar zit niet in de beoordelingscommissie. Ik verzamel wel kennis over de markt, die ik voor kan leggen aan de opdrachtgever en hoef
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daarom geen extern bureau in te huren. Ik vind het zonde dat iedereen gelijk aangeeft dat het noodzakelijk
is om een extern bureau in te huren.’
‘Ik ben er ook tegen om alles bij een extern bureau neer te leggen, maar in zo’n proces van beoordeling is
het wel handig om externe deskundigheid in te huren.’
‘Wij mochten recent een aanbesteding doen namens onze school, maar tegelijk ook namens de gemeente.
De vastgoedafdeling van de gemeente wilde gelijk een externe consultant inhuren. Na een korte discussie
is besloten om deze buiten de deur te houden, omdat deze op beide trajecten invloed ging uitoefenen.
Inkoopadviseurs gaan over het proces, de inhoud ligt bij anderen.’

Hoge eisen
Carel de Reus
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‘Stel je wilt als opdrachtgever dat er meer bureaus kunnen inschrijven. Hoever moet je dan gaan in je
randvoorwaarden? Je wilt ook geen 200 inschrijvingen. Maar zijn de eisen te zwaar, dan houd je nog maar
vijf bureaus over.’
‘Als we praten over een stadhuis van 80 miljoen, dan praat ik over een ander project, met een andere
impact naar de burger toe, dan een school. Die impact wil ik wel tot uitdrukking laten komen. Dat kan
ertoe leiden dat er misschien eisen worden gesteld die wat disproportioneel lijken in de ogen van
architecten, maar die wel relevant zijn voor de opdrachtgever.’
‘Toch kennen we een aantal kleine architectenbureaus met internationale naam en faam die zelf niet groot
willen worden maar wel de kwaliteit hebben.’
‘Er bestaat een misverstand over het risico voor een opdrachtgever bij een architectenopdracht. Dat is heel
anders dan het risico bij een bouwopdracht. Wij moeten de opdrachtgever er vaak op wijzen dat een eis
best lager kan. Maak het vooral simpeler en maak een goede risicoanalyse. De wisselwerking met je
adviseur is heel belangrijk. Of deze nu intern of extern is, dat maakt niet zoveel verschil.’
‘Ik denk dat het verschil wel van belang is. Ik zie sommige externe adviseurs zichzelf zo belangrijk maken
en zoveel uren willen schrijven, dat ze de procedure ontzettend complex maken waar het niet nodig is. Ik
loop tegen adviseurs aan die zeggen dat in een aanbestedingsprocedure contact met de leveranciers niet is
toegestaan. Dat is onzin!’
‘Maar dan gaat het over de kwaliteit van de adviseurs. Ik kan me voorstellen dat een kleine gemeente de
expertise niet heeft en dan wel naar een externe adviseur moet stappen.’
‘Ik zie heel vaak dat de adviseur – die kost dan bijvoorbeeld 25.000 euro voor een project van 2 miljoen –
tamelijk gemakzuchtig wordt geselecteerd. Maar als je een adviseur voor zo’n grote opdracht kiest, moet je
dat met de zorgvuldigheid doen van die twee miljoen en niet met de zorgvuldigheid van die 25.000 euro.’
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‘Wat je wilt is een goede analyse van het risico, zodat je een afweging kunt maken op basis van je risico’s.
Stel dat het honorarium voor een stadhuis in totaal twintig manjaren betreft en het moet binnen een jaar
af, dan zoek je dus een bureau met een bepaalde omvang.’
‘Maar als ook een bouwkundig tekenbureau wordt ingeschakeld, hoeft dat bijvoorbeeld weer niet.’
‘Waarmee maar weer is aangetoond dat inkoop altijd maatwerk is.’
‘Ik heb het als handig ervaren om bij het opstellen van de eisen een aantal architecten te betrekken.
Weliswaar gelden voor sommige aspecten nog steeds zware eisen, maar daar heb je dan over nagedacht.’
‘Naarmate een opdracht groter is, is het logisch om het aspect ervaring een grotere rol te laten spelen.’

KOMPAS light
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‘Zou het niet handig zijn om als lokale overheid advies te kunnen inwinnen bij het formuleren van
aanbestedingen? Bij een expertisecentrum, bijvoorbeeld gekoppeld aan PIANOo, dat met een keurmerk
tevens goedkeuring aan procedures zou toekennen?’
‘Dat vind ik een heel goed initiatief. Maar wat ik jammer vind, is dat er niets wordt gedaan met de partijen
die er een potje van maken. Van mij mag het nog wel een stap verder gaan en mogen ook sancties worden
uitgedeeld.’
‘Ik vraag me af of je zou moeten toetsen. Dat is wel heel erg streng en biedt nog geen garantie dat het dan
goed is. Het blijft maatwerk.’
‘Ik zou het niet gaan formaliseren, dan wordt er nog weer een schakel tussengevoegd waar we de schuld
aan kunnen geven als het niet goed gaat. Een kenniscentrum is heel goed, maar houd de
verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever.’
‘Mocht het tot een rechtszaak komen, dan is het grote voordeel voor een aanbestedende dienst dat je kunt
aantonen dat je het van tevoren hebt laten toetsen. Dat kan zekerheid bieden. Nu gaan aanbestedende
diensten daarvoor naar adviseurs. Waar ik moeite mee heb, is dat het een invuloefening via internet wordt.
Want dan ontken je dat er kennis voor nodig is.’
‘Het past in geen enkele vorm van kwaliteitsdenken om elke casus vooraf goed te laten keuren. Het kenniscentrum kan wel informatie aanreiken en bijvoorbeeld stimuleren om jonge architecten kansen te geven.
Maar de opdrachtgever moet het uiteindelijk zelf doen, op eigen verantwoordelijkheid en zonder stempels.’
‘De suggestie wordt gewekt dat het keurmerk toetst op goed of fout. Volgens mij gaat het veel meer om
bewustwording van de consequenties van keuzes. Een eis is op zich niet goed of fout. Soms kun je een hele
hoge eis prima motiveren. Een expertisecentrum zou heel goed zijn, maar dan moet het vooral investeren
in communicatie. Het moet de boodschap overbrengen dat eisen lager kunnen en procedures makkelijker.’
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‘Een kenniscentrum zou goed zijn. Nu doet iedereen maar wat en zijn er maar weinig goede voorbeelden
beschikbaar. Iedereen doet elkaar na zonder zich af te vragen of het eigenlijk wel goed is.’
‘KOMPAS light zou ook weer niet te veel als een belastingformulier moeten functioneren, want er zit ook
heel veel maatwerk in procedures.’
‘Jullie hebben ook een verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Dat
is een belangrijk cultureel aspect. Dat kun je niet aan maar tien architectenbureaus overlaten.’
‘Een vraag vanuit de andere kant, hoe herken je als opdrachtgevers nu welke bureaus waar goed in zijn?
Wordt er vanuit architecten nagedacht over een keurmerk, of hoe ze zichzelf kunnen benoemen? Dat je als
opdrachtgever weet, binnen de architectenwereld heeft die architect die status, zeg 2 of 5 sterren?’
‘Binnen de BNA is wel geprobeerd om tot een kwaliteitslabel te komen, maar dat bleek niet bespreekbaar.
En wij weten ook dat sommige architecten boter op hun hoofd hebben. Als er bijvoorbeeld een visie
gevraagd wordt, maken architecten gewoon een compleet plan.’
‘Dat moet je niet toelaten. Wij hebben dit jaar twee aanbestedingen gedaan waarbij we duidelijk hadden
aangegeven dat we geen maquette wilden. Toch heeft één architect het gepresteerd om in beide
aanbestedingen met een maquette aan te komen. En beide keren hebben we die maquette buiten de
beoordeling gelaten.’

Arbitrage
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‘We zien ook dat partijen assertiever worden en procedures harder. Tegen de uitkomst van een procedure
wordt vaker geprocedeerd. Zou een klachtenprocedure of een arbitragecommissie een oplossing kunnen
zijn, in plaats van de gang naar de rechter?’
‘Zou het bijvoorbeeld een goed idee zijn om een stuk of vijftien mediators te koppelen aan dat
expertisecentrum?’
‘Uiteindelijk is het eindstation altijd de rechter. In de meeste gevallen is het alleen maar een extra stap.
Opdrachtgevers zouden ook zo professioneel moeten zijn om gemaakte fouten te erkennen.’
‘Als je kijkt naar het aantal rechtszaken, dan valt dat bij architectenaanbestedingen nog heel er mee. En
vaak is de uitslag ook goed bespreekbaar met architecten.’
‘Architecten hebben behoefte aan een transparant proces en hechten waarde aan een heldere
argumentatie in plaats van een cijfer.’
‘Daar kan nog veel in gewonnen worden. Bepaalde beoordelingsmethoden vragen er bijna om. Als je heel
gedetailleerd criteria gaat vertalen naar scores met twee cijfers achter de komma, dan nodig je uit tot
klagen. Dergelijke scores geven een grote mate van schijnnauwkeurigheid.’
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‘Ik zou daar ook het liefst vanaf willen. Ik werk veel liever zonder cijfers, maar met een gesprek waarin je
tot conclusies komt.’
‘Architecten zouden graag zien dat minstens de helft van de beoordelaars uit deskundigen bestaat.’
‘De helft lijkt me een beetje veel.’
‘Maar stel dat de opdrachtgever vooral een zo goedkoop mogelijk gebouw wil, waarbij hij de architectuur
niet zo belangrijk vindt?’
‘Er is een relatie tussen de ambitie die je hebt als opdrachtgever en de beoordelingscommissie die je
samenstelt. Als architectuur belangrijk is, dan formeer je een zware commissie met experts.’
‘Als de inhoudelijke visiebeoordeling van een gebouw van enige importantie is, moet je natuurlijk de
juiste inhoudelijke mensen aan tafel hebben.’
‘En de raadpleging van de bevolking? Daar gaat het ook wel eens mis in het proces. Is dat in een
aanbesteding in te bedden?’
‘Dat is een probleem wanneer je alleen om een visie vraagt. Want als je de bevolking wilt laten meekiezen,
dan gaat het er feitelijk om welke ze het meest aantrekkelijk vinden. Dat kan eigenlijk alleen als je ook om
een ontwerp vraagt.’
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‘Maar zelfs als je een ontwerp vraagt; beelden zijn maar beelden. Het gaat toch ook om inpassing in de
omgeving, functionaliteit, et cetera?’
‘Moet je dat aan de burger vragen, of vraag je de burger alleen iets over de verschijningsvorm?’
‘Als je de burger wilt laten meebeslissen, dan moet je hem ook een stem geven. Burgers willen best een
stem uitbrengen, maar willen wel weten wat er dan mee wordt gedaan. Dat kan alleen bij een
ontwerpselectie, niet bij een visieselectie. Maar aanbestedingen gaan echter vaak over het kiezen van een
architect, niet van een ontwerp.’
‘Het hangt ervan af hoe je de opdracht in de markt zet. Als je maar van tevoren heel helder bent, zowel naar
de architecten als naar de burgers, over wat je ermee gaat doen en in welke mate het wel/niet meeweegt.’
‘Wij hebben ervoor gekozen burgers de gelegenheid te geven om hun verwachtingen kenbaar te maken
aan de architecten, voordat de laatste drie gegadigden aan de slag gaan met het schetsontwerp voor het
nieuwe stadhuis.’

Jonge architecten
Harrie Bosch
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‘Kregen jonge architecten vroeger dan echt ook de grotere opdrachten? Als wij een wat kleinere opdracht
hebben, kiezen we voor een wat kleinere partij. Maar grotere gebouwen gingen ook in het verleden toch
niet snel naar kleine bureaus?’
‘Dat gebeurde wel degelijk. De Rijksbouwmeester had een zekere macht om gebouwen van het Rijk toe te
wijzen, ook aan kleine of jonge architectenbureaus. De Rijksbouwmeester zou dat nog wel willen, maar
die mogelijkheid is er niet meer. In het voorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet wil de minister zelfs het
drempelbedrag eruit halen en alles Europees aanbesteden. Wij hebben gepleit voor beleidsruimte om het
ook anders te kunnen doen bij dit soort culturele zaken. Juist daar zouden jonge architecten bij gebaat zijn.’
‘Dat geldt overigens niet alleen voor architecten. Je moet gewoon professioneel kunnen inkopen en
daarbij moet je rekening houden met het betreffende vakgebied.’
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Resultaten van winnaars
aanbestedingsprocedures
Een selectie uit winnaars van aanbestedingsprocedures
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Gemeentehuis Brummen
ADP Architecten, Amsterdam
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Sociëteit Vindicat, Groningen
De Zwarte Hond, Groningen en Rotterdam
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Stadskantoor Venlo
Kraayvanger • Urbis, Rotterdam
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Stadskantoor/bibliotheek Deventer
Neutelings Riedijk Architects, Rotterdam
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Markiezaat College, Bergen op Zoom
RAU, Amsterdam
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Interview
Naast de rondetafelbijeenkomsten zijn er ook enkele individuele
gesprekken gevoerd. Vier interviews met sleutelfiguren geven een
beeld van Europese aanbestedingen vanuit het perspectief van de
voorzitter van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA), de
directeur van PIANOo (Expertisecentrum Aanbesteden voor
overheidsopdrachtgevers), de wethouder Ruimtelijke Ordening en
Wonen van Almere en de stadsbouwmeester van Haarlem.
Achtereenvolgens reageren Jeroen van Schooten, Wouter Stolwijk,
Adri Duivesteijn en Max van Aerschot op de problemen rondom
Europese aanbestedingen van architectendiensten en de voorgestelde oplossingen.

Jeroen van Schooten is voorzitter van de BNA en directeur bij Meyer en Van Schooten
Architecten in Amsterdam. FOTO: BERT NIENHUIS
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Jeroen van Schooten
Voorzitter Bond van Nederlandse Architecten (BNA), Amsterdam

Wat is er sinds de Europese Aanbestedingendag van vorig jaar veranderd?
‘Het onderwerp leeft. Meerdere instanties, waaronder de BNA, houden zich intensief bezig met de lobby
voor betere aanbestedingsprocedures. Een aantal zaken is al ten goede gekeerd. Het is waarneembaar dat te
hoge omzeteisen bespreekbaar zijn. We krijgen ook beter uitgelegd dat men niet naar letterlijke
referenties, maar naar competenties moet vragen. En dat moeten we blijven doen. Complexiteit zit ’m niet
altijd in de grootte van een gebouw. Als opdrachtgever moet je goed bedenken wat je zoekt, wat je nodig
hebt en probeer daar vervolgens om te vragen. Vraag niet naar een letterlijke referentie, maar vraag naar
ervaring met de achterliggende competenties. Vraag je af wat je van je architect verwacht bij de opdracht
die je gaat uitschrijven. Dan word je het best bediend.’
Hoe formuleer je dat wat je zoekt vervolgens in een uitvraag?
‘Goed opdrachtgeverschap kost tijd, ook van de opdrachtgever. Als een opdrachtgever geen tijd wil
investeren, dan heb je een probleem. Maar als je als opdrachtgever een gebouw gaat neerzetten dat vijftig
jaar het beeld bepaalt in een gemeenschap, neem dan de tijd om dat goed voor te bereiden. Als je dat goed
doet, loop je dat later weer in omdat je minder hoeft over te doen. Je moet als opdrachtgever goed
aangeven wat je zoekt, zodat de markt ook kan reageren. Als de opdrachtgever een duidelijke vraag stelt,
weet je als architectenbureau ook of de opgave interessant voor je is en of je ervoor in aanmerking komt.
Een aantal zaken kan de opdrachtgever best vragen, bijvoorbeeld een bepaalde omvang, omdat je
zekerheid en continuïteit verlangt. Maar dat moet niet gevraagd worden om met grote stappen snel thuis
te zijn, maar omdat dit in relatie tot die opdracht ook verantwoord opdrachtgeverschap is. Vervolgens
moet je een visie vragen voor een voorselectie en maak je een eerste schifting. De beste vijf nodig je daarna
uit voor een ontwerpvoorstel – tegen een redelijke vergoeding uiteraard.’
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Hoe ga je van veel naar vijf gegadigden, zonder al te veel tijd en moeite? Veel opdrachtgevers en
adviseurs worstelen met deze vraag.
‘Dat moet in relatie staan tot de opgave. Als het om een belangrijke opgave gaat, die zeer beeldbepalend is,
dan kan “geen tijd” wel eens geen argument zijn. Alsof je wel een heel mooi gebouw wilt, maar er niets
voor wilt doen. Daarvoor is het opdrachtgeven voor een gebouw een te serieuze aangelegenheid. Het zou
goed zijn wanneer opdrachtgevers gewoon eens gingen kijken op bureaus. Combineer bijvoorbeeld een
visiepresentatie met een bureaubezoek. Een bezoek is vaak waardevoller dan een blik in de boeken.’
Vaak wordt beweerd dat de procedure op zich OK is, maar dat het misgaat bij de invulling ervan.
Hoe komt dat?
‘Architecten moeten niet denken dat het pas begint als zij uitgenodigd worden. Er gaat een heel traject aan
vooraf. Als uiteindelijk wordt besloten een gebouw te gaan maken, realiseren opdrachtgevers zich pas dat
ze een Europese aanbesteding moeten volgen. De meeste overheidsdiensten hebben heel weinig ervaring
met aanbesteden en zijn bang om het fout te doen. Dan wordt er een adviesbureau bijgehaald. Die wordt
zelf ook in concurrentie aanbesteed. Uiteindelijk gaat het naar de goedkoopste adviseur. Dat is de start van
het project. Het adviesbureau stelt vervolgens hoge omzeteisen en letterlijke referenties om zo snel
mogelijk van veel naar vijf te komen. Dan ben je als opdrachtgever transparant en controleerbaar te werk
gegaan en voldoet de procedure aan Europese regelgeving. Als we dat voortraject niet veranderen, dan
komt het met de selectie van architecten nooit goed. Het begint met de selectie van een adviesbureau. Dat
zou niet alleen op prijs, maar ook op inhoudelijke gronden moeten gebeuren. Hoe komt een partij tot de
juiste keuze voor een architect? Een tweede belangrijke stap is om ook adviesbureaus uit te leggen dat ze
op competenties moeten selecteren en niet alleen op omzeteisen. Een elegante oplossing zou zijn dat je
daar met elkaar een debat over hebt. Dat is heel erg moeilijk, want de overheid kent vele vertegenwoordigers en de adviesbureaus zijn niet georganiseerd in een brancheorganisatie en daardoor moeilijk te
bereiken. Daarom is het initiatief van zo’n aanbestedingendag heel erg goed.’
Zou er een centraal informatiepunt moeten komen voor aanbestedingen?
‘Ik ben voor een kenniscentrum Europees aanbesteden en ik zou voorlopig verplicht willen stellen dat alle
procedures daar ter goedkeuring worden voorgelegd. Daardoor dwing je iedereen om zich te melden en
weet je wie je aan moet spreken. Dan hoef je niet achteraf boze brieven te sturen, maar kun je vooraf
overleg met elkaar voeren. Alle partijen zijn welwillend, iedereen ziet dat er iets moet gebeuren. Als je
elkaar de problemen kunt uitleggen, kom je tot gewogen oplossingen. Na verloop van tijd kan dat
verplichtende karakter er dan waarschijnlijk weer vanaf.’
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Waar zou dat centrum moeten worden ondergebracht?
‘Dat moet niet te gekleurd overkomen. Dus beter niet bij de BNA, want wij zijn de partij die de belangen
van de architect behartigt. Ik denk eerder aan Architectuur Lokaal of PIANOo. Maar daar is veel mankracht
voor nodig. Het centrum moet wel zelfstandig blijven, zodat het een autoriteit zal zijn waar de
opdrachtgever vooraf de aanbestedingsprocedure kan voorleggen. Het centrum kan dan controleren of de
doelstelling ook verwoord is in de procedure die wordt gevolgd.’

Dit gesprek tussen Jeroen van Schooten en Jeroen Mensink
vond plaats op 22 oktober 2009 ten kantore van de BNA
in Amsterdam.

Zouden jonge architecten de kans moeten krijgen om in aanmerking te komen voor aanbestedingen?
‘De overheid heeft belang bij nieuwe, jonge aanwas die een sterke volgende generatie kan worden. Dat lukt
alleen wanneer ze de kans krijgen. Overheidsopdrachten zijn daarvoor uitermate geschikt, maar je moet
helpen om de risico’s voor de opdrachtgever te beperken. Stel selecties bijvoorbeeld open voor
combinaties van een jonge architect met ervaren ingenieurs- of architectenbureaus. Vroeger hebben jonge
bureaus de kans gekregen omdat ze door de Rijksbouwmeester geselecteerd werden. Dat zijn nu grote,
ervaren bureaus. Dat systeem van talentontwikkeling is door de Europese aanbestedingscyclus onmogelijk
geworden.’
Zal KOMPAS light helpen om tot betere procedures te komen?
‘Het is een goed initiatief, en de BNA is nauw betrokken bij de totstandkoming van de uiteindelijke versie.
Het is een goede methode voor de opdrachtgever om de eerste stap te zetten in een aanbestedingsprocedure. En als dat bijna de zekerheid geeft dat de goedkeuring van het kenniscentrum aanbesteden
daarop volgt, dan lijkt mij dat helemaal prima. De BNA heeft drie jaar geleden een werkmap gepubliceerd
die opdrachtgevers informeert over hoe ze tot een goede procedure komen. Dit lijkt me een mooie
opvolger.’
Tot slot, nog een laatste aanbeveling?
‘Ik zou vooral graag zien dat publieke opdrachtgevers het weer leuk gaan vinden om de kans te krijgen om
te gaan bouwen en daar ook de verantwoordelijkheid voor nemen. Nu zijn ze, door de Europese
aanbestedingsregels, vooral bang voor een tik op de vingers en krijgen ze bijna nooit een compliment.
Maar zonder goede opdrachtgever krijg je geen goed gebouw. Zie het niet als een last, maar als een
fantastische buitenkans. Eens in de zoveel tijd komt de mogelijkheid dat je een publiek gebouw mag
maken. Geniet daarvan!’
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Interview

Wouter Stolwijk is directeur van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden voor
overheidsopdrachtgevers.
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Wouter Stolwijk
PIANOo, Den Haag
Waarom wordt gewerkt met Europese aanbestedingen? Wat is het nut?
‘Europese aanbestedingen zijn bedoeld om de markt binnen Europa open te breken, maar het effect op het
grensverkeer is marginaal. Ik vermoed dat het wel op regionaal niveau effect heeft, waardoor meer buiten
de eigen gemeente of provincie wordt ingekocht. De doelstelling – geen protectionisme – is goed,
waardoor bestuurders niet met elke euro overheidsgeld economische politiek kunnen bedrijven. Dat
aanbestedingen drempels kennen is ook voor de hand liggend. De eisen aan procedures zijn momenteel
stevig en kleine bedrijven komen moeilijk aan bod, vooral als de opdrachtgever ervaring en omvang van
het bedrijf zwaar laat meewegen bij zijn selectie. Maar soms is de schaal van de opdracht ook gewoon te
groot om met kleine partijen te werken.’
Is er verschil tussen het aanbesteden van architectendiensten en van wc-papier of potloden?
‘Elke aanbesteding is anders, dat geldt ook voor ICT, schoonmaakdiensten en schoolboeken. De aandacht
voor regels plus de angsten die zijn ontstaan door de bouwenquête brengen mee dat men zich vergeet te
verdiepen in de markt die wordt benaderd. Je moet een beeld hebben van het veld en begrijpen wat je als
aanbesteder zoekt. Men moet nu opeens vooraf bedenken wat men wil en dat gaan opschrijven en dan afwachten wat voor voorstellen er terugkomen. Maar je moet heel goed begrijpen hoe de markt in elkaar zit.
Wie is waar sterk in, wat voor opdrachten heeft iemand in het verleden gedaan? Elk product, levering of
dienst heeft een specifieke context. Daar moet je je in verdiepen, dan vallen die regels wel mee. Het is mijn
hypothese dat wanneer je commercieel denkend, objectief, integer en transparant en met gezond verstand
een aanbesteding ingaat zonder iets te weten van de regels, je voor 95 procent al binnen die regels blijft.’
Waarom is de juridische kant van het aanbesteden zo dominant geworden?
‘Dat vraag ik me ook diepgaand af. Andere landen zijn professioneler als het gaat om inkopen. De
bouwenquête heeft grote gevolgen gehad voor de verhoudingen. Ook gebruikten bestuurders voorheen
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hun inkoopbudgetten voor politieke doelen. Onder bepaalde voorwaarden mag dat, bijvoorbeeld om
werklozen of gehandicapten te bevoordelen. Maar je mag je buurgemeenten niet benadelen. Europese
regelgeving heeft de procedure echter helemaal naar het juridische getrokken. Dat is jammer. Men is
vooral bezig om geen fouten te maken uit angst voor rechtszaken. Maar aanbesteden betekent volgens
Van Dale gewoonweg inkopen met concurrentiestelling. Veel overheden, opdrachtgevers en bestuurders,
dreigen uit het oog te verliezen dat het een commerciële zaak is. Je wilt de beste spullen, of de beste
diensten voor de beste prijs.’
Vaak wordt beweerd dat met de procedure op zich niets mis is. Toch zijn er veel klachten over de
uitwerking. Wat gaat er dan mis?
‘Je moet commercieel denken, je moet niet starten vanuit de regels. Je moet je gezonde verstand gebruiken
en opschrijven wat je wilt en pas in een later stadium juristen daarbij betrekken. Juristen zijn belangrijk als
je contracten af moet sluiten en als de uitvraag in procedure is om ervoor te zorgen dat alles netjes
verloopt. Maar dan pleit ik er nog voor om altijd zelf te blijven nadenken. Aanbesteden is slechts secundair
een juridisch vraagstuk. Inkoop wordt in Nederland door bestuurders en topmanagers nog maar zelden van
strategisch belang beschouwd. Een gezonde, concurrerende economie heeft een scherp inkopende
overheid nodig. In het bedrijfsleven is dit in de afgelopen dertig jaar wel gebeurd. Als je die resultaten van
scherp inkopen kan vertalen naar overheidsbudgetten, dan is het te verwachten effect gigantisch.
We hopen dat de nieuwe Aanbestedingswet voor rust gaat zorgen in de huidige discussie, zodat we ons
kunnen gaan richten op de inrichting van deze processen.’
Hoe zou een goede procedure eruitzien voor het kiezen van een architect?
‘Dat moet je in fases doen. Je moet eerst een goed beeld krijgen van de opgave, een algemeen idee van wat
je als opdrachtgever zoekt. Dan moet je de ambitie helder verwoorden. Bij een overheidsopdracht zoals een
nieuw ministerie, praat je algauw over een investering van 100 miljoen. Dan mag je toch wel wat besteden
om de uitvraag helder te krijgen? Dan weet je van tevoren wat voor soort gebouw je kunt maken, bij deze
bepaalde marktomstandigheden en met die gegeven mogelijkheden.’
En daarna? Wat is dan de volgende stap en wie moet die zetten?
‘Dat is lastig. Dan moet je die kennis over het veld en over de opgave verwoorden in de aanbesteding, van
een ambitiedocument naar de uitvraag. Ik ben zelf niet gespecialiseerd in specifieke markten, daar zijn
deskundigen voor. Het ligt natuurlijk voor de hand niet te gaan gunnen op prijs, maar de kwaliteit terdege
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mee te wegen. Dus kiezen voor EMVI, de economisch meest voordelige inschrijving. Ook ligt een openbare
procedure niet erg voor de hand. Dit leidt al snel tot veel te veel offertes en dus hoge kosten voor
architecten en voor de aanbestedende diensten die de offertes immers allemaal moeten beoordelen. De
niet-openbare procedure is daarom beter. Verder heb je bij architecten ook nog de procedure van het
uitschrijven van een prijsvraag, die in bepaalde gevallen interessant is. Maar je moet natuurlijk ook je
gezond verstand gebruiken en je bijvoorbeeld afvragen hoe een private partij dat zou doen. Ik vind het
essentieel dat we maatschappelijk efficiënt opereren. Je moet jezelf als overheid niet tekortdoen, noch in
termen van geld, noch in termen van kwaliteit. En bureaus moet je niet onnodig opzadelen met veel werk.’

Dit gesprek tussen Wouter Stolwijk en Jeroen Mensink
vond plaats op 21 oktober 2009 ten kantore van PIANOo
in Den Haag.

Heeft de overheid niet een bredere taak, waarbij ook de culturele component een rol speelt?
De Rijksbouwmeester heeft altijd voor een divers architectuurklimaat gezorgd door opdrachten te
spreiden en nieuwe bureaus de kans te geven.
‘Als je van de focus op de regels afstapt en naar een focus op de markt gaat, dan hoort daar ook de
aandacht voor kwaliteit bij. Als je inhoudelijk op de hoogte bent, kun je ook je ambities beter verwoorden.
Dan gaat het opeens over goed in plaats van groot. De beste bedrijven hebben een gevulde orderportefeuille. Daarnaast heb je bedrijven die inhoudelijk matig zijn maar slim in procedures, waardoor ze
aan alle eisen weten te voldoen. Richt je aanbestedingsprocedure daarom zodanig goed in dat je bij het
beste bedrijf met de scherpste prijs uitkomt. Als de opdrachtgever weet waar hij over praat en de juiste
vraag stelt, kan hij ook selecteren op de culturele component.’
We zijn nu een weg ingeslagen waarbij een paar bureaus overblijven en nieuwe en kleine bureaus
geen kans meer krijgen.
‘Ik vind dat ook kleinere en minder ervaren bureaus opdrachten zouden moeten kunnen binnenhalen.
De overheid doet zichzelf tekort als dat niet zou kunnen. Maar hoe dat in deze markt vormgegeven moet
worden, daar kan ik hier niet een-twee-drie antwoord op geven. Ik zou daar graag verder over willen
nadenken met mensen die de markt goed kennen.’
Tot slot, nog een laatste aanbeveling?
‘We moeten vooral doorgaan op de ingeslagen weg. We hebben overlegvormen gecreëerd en platforms
opgezet. We moeten langer nadenken over een goede manier om vanuit een geïnformeerde positie tot de
juiste randvoorwaarden aan de gegadigden te komen. We moeten procedures met gezond verstand
inrichten en daarna door juristen laten nalopen. En zeker niet vanuit de regeltjes beginnen.’
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Adri Duivesteijn is wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen in Almere.
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Adri Duivesteijn
Wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen in Almere

Hoe zouden gemeenten in het ideale geval moeten opereren bij architectenselecties?
‘Daarvoor moet ik eerst uitleggen hoe ik tegen de ruimtelijke ordening aankijk en de positie van de
gemeente daarin. Gemeenten hebben baat bij het vormen van coalities met stakeholders, met partijen die
blijven. Bijvoorbeeld beleggers die niet alleen een project ontwikkelen, maar vervolgens ook zelf een
belangrijk deel daarvan verhuren. Die partijen zouden preferente posities moeten krijgen. Net als
corporaties, die ook meestal eigenaar blijven van de gebouwen die ze ontwikkelen. En vanuit de overtuiging dat mensen de stad maken, moet ook de burger zélf voorrang krijgen, in de vorm van particulier
opdrachtgeverschap, collectief opdrachtgeverschap of mede-opdrachtgeverschap. Dat is essentieel omdat
je als bestuurder uit bent op een ecologisch, sociaal en economisch duurzame ontwikkeling van je stad.
Dan moet je kiezen voor partijen die niet gaan voor de snelle winst, maar voor de eindgebruikers; partijen
die ook verantwoordelijkheid nemen voor de lange termijn, en zich duurzaam aan de stad verbinden.
Daarbij hoort dat je op een andere manier na gaat denken over architectenselectie, de keuze voor de
stedenbouwer en de architect. Dan moet je geen aanbesteding organiseren waarbij het indifferent is wie
daarop intekenen en vervolgens kijken naar de laagste prijs. Ik vind dat je een voorkeur voor partijen en
dus ook voor architecten moet kunnen uitspreken. Het gaat bij uitstek om een artistieke en een culturele
keuze. Zowel bij stakeholders als bij architectenbureaus zou je twijfels moeten hebben of je wel openbaar
aanbesteed. Ik ben er een voorstander van om eerst voor jezelf een aantal primaire keuzes te maken. Die
betreffen ofwel de stakeholder, ofwel de artistieke kwaliteit van de architect. En dan is het nog maar de
vraag wanneer je een openbare aanbesteding en wanneer je een onderhandse aanbesteding doet.’
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Staat Europese regelgeving een dergelijk proces niet in de weg?
‘Het aanbesteden is momenteel een geslachtloos wezen. Alsof je neutrale criteria zou kunnen formuleren –
in de zin van volumes, prijzen en minimum eisen – terwijl het bij de architect gaat om het vormgeven van
een ogenschijnlijk neutraal iets, maar dan op een zodanige manier dat er als het ware een levend
organisme ontstaat. De vorm waarin je dat doet zal telkens anders zijn, daar moet je een heel bewuste
keuze voor maken. Ik verzet me ten principale tegen het feit dat je als opdrachtgever altijd een open
situatie moet creëren waarbij iedereen mag meedingen. Als je kiest voor een openbare aanbesteding, dan
moet je heel goed weten waarom je dat doet. Anders moet je kiezen voor andere vormen van aanbesteden,
onderhands of niet-openbaar.’
Dat lijkt met de nieuwe Aanbestedingswet lastiger te worden. Het voorstel is om ook onder het
huidige drempelbedrag verplicht te stellen alles openbaar of niet-openbaar aan te besteden.
‘Daar ben ik het niet mee eens, daar moet je van kunnen afwijken. Ik zou een pleidooi willen houden voor
wetgeving die zou borgen dat je op basis van intellectuele en artistieke argumenten selectieve keuzes moet
kunnen maken als bestuurder. Als bestuur ben je de opdrachtgever die het primaat heeft om daarin
beslissingen te nemen. Als dat niet selectief kan, dan moet je de afweging maken met welke
randvoorwaarden je wilt aanbesteden. Vervolgens moet je de criteria verengen tot wat ik de artistieke
keuzes noem. Ik zie procedures waarbij duurzaamheid belangrijk gevonden wordt, maar waar inschrijvers
al de helft van de punten kunnen scoren met het netjes indienen van de gevraagde stukken. Terwijl je in
dat geval nog maar één criterium zou moeten hanteren, namelijk duurzaamheid.
Ambtenaren hebben de neiging om alles te objectiveren, maar hebben niet in de gaten dat het
objectiveren leidt tot een rekenpartij aan de andere kant van de tafel. Dat is het probleem van het
schijnobjectiveren in combinatie met het calculerend gedrag van de inschrijvers. Dat is een waarschuwing
die ik graag wil geven. Hoe minder criteria je meegeeft, hoe dichter je bij de kwaliteit komt die je zoekt.
Alleen dan selecteer je werkelijk op kwaliteit.
Nog een ander punt, waar bijna net zoveel gevaar in schuilt, is de wijze waarop de gemeente zelf de
inzendingen van een aanbesteding beoordeelt. Bijvoorbeeld op de factor architectuur. Als je dat door een
individuele ambtenaar laat beoordelen in het systeem van punten, dan krijg je iets heel vreemds. Als het
gaat om de beoordeling moet je je afvragen of de beoordelingscommissie niet gewoon discretionaire
bevoegdheid moet krijgen. Ik ben voorstander van commissies die subjectief zijn en niet met een bureau-
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cratisch systeem met punten werken. Dat leidt alleen maar tot juridificering. Je moet een beoordelingscommissie hebben van deskundigen, die de technische beoordeling weliswaar aangereikt krijgt, maar zelf
op artistieke gronden keuzes maakt.’

Dit gesprek tussen Adri Duivesteijn, Jan Brouwer en Jeroen
Mensink vond plaats op 28 oktober 2009 op het stadhuis
van Almere.

Dan moet je taal gebruiken om uit te leggen wat je bedoelt, in plaats van punten?
‘We moeten naar een kwalitatieve beoordeling in plaats van een kwantitatieve beoordeling. Waarbij
experts met elkaar in conclaaf gaan en tot een oordeel komen. Dat doet per definitie meer recht dan dat
bureaucratische proces. Je hebt ook die technische analyse nodig, maar dat is wat anders dan dat je daar
een waardering aan gaat koppelen.’
Is het belangrijk dat ook jonge architecten kansen krijgen? Is dat ook een artistieke keus?
‘Dat zou moeten, dat is vanzelfsprekend. Die hoge omzetcriteria die jonge architecten uitsluit, daar sta ik
helemaal niet achter. Een hele goede jonge architect zal zich, zodra hij een grote opdracht krijgt,
associëren met een bureau met voldoende ervaring.’

Toch krijgen nu eigenlijk alleen de grote bureaus alle opdrachten.
‘Het conservatisme is groter geworden en de marktwerking dominant. Zelfs corporaties zijn marktpartijen
geworden. De marktwerking wordt heilig verklaard, waardoor jonge bureaus niet meer aan de bak komen.
Het is zo’n ontkenning van het feit dat het bestuur ook een eigen verantwoordelijkheid heeft!’
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Interview

Max van Aerschot is architect en sinds 2008 stadsbouwmeester van Haarlem.
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Max van Aerschot
Stadsbouwmeester Haarlem

Wat is de rol van de stadsbouwmeester in Haarlem bij het selecteren van architecten?
‘Als stadsbouwmeester is een van mijn opdrachten het college van burgemeester en wethouders te
adviseren bij architectenselecties. De stadsbouwmeester is ook inhoudelijk verantwoordelijk voor de
afdeling Stedenbouw en Ontwerp. Als het gaat om selecties van ontwerpbureaus, heb ik gemerkt dat de
vraag toch vaak neerkomt op “geef maar een naam”. Maar waar het om draait is het selecteren van de bij de
opdrachtgever, in dit geval de gemeente, horende ontwerper. Voor een stadsbouwmeester is dit gegeven
bij uitstek een kans om na te denken over zijn rol waar het gaat om het selecteren van ontwerpers en
bureaus. Je moet als stadsbouwmeester niet alleen kijken wat er zich binnen je stadsgrenzen afspeelt,
maar ook een mening formuleren over het onderwerp selecties. Waar zitten al die opdrachten die door
lokale overheden worden geformuleerd richting architecten en stedenbouwers? En wat betekenen die
opdrachten voor de stad? Gemeenten trokken zich heel lang niets aan van rijksbeleid en meenden zelf wel
te weten wie ze de ontwerpopdrachten moesten geven. In zekere zin houd ik een pleidooi voor (Europese)
aanbestedingen. Maar die Europese aanbesteding is zijn doel volledig voorbij geschoten. De uitwerking
van het protocol is faliekant mislukt.’
Wat gaat er mis?
‘Ik zie dat er heel erg vanuit een technisch en juridisch denken wordt geformuleerd en moet constateren
dat de uitkomst eigenlijk niet beantwoordt aan het doel dat werd beoogd. Het doel is het vinden van de
passende ontwerper – architect c.q. stedenbouwer – binnen een redelijke, objectieve selectieprocedure. En
met de redelijkheid dat iedereen aan bod kan komen.’
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Waarom is die juridische kant zo zwaar gaan wegen? Is men bang voor rechtszaken?
‘Angst, jazeker. Angst voor dingen die men mogelijk niet onder controle heeft. En dat staat de hele
ontwikkeling en ordening van de stad in de weg. De krampachtigheid die ontstaat omdat je bang bent dat
je het niet beheerst, dat het proces door je vingers weg zou glippen, is zo heftig en verlammend. Daarom
vind ik die Vlamingen zo geweldig, zo weergaloos ontnuchterend, met hun fantastische fenomeen van de
Open Oproep1.’
Klopt het dat jullie ook aan een voorstel voor een dergelijke procedure werken?
‘Ik heb de wethouder en onze directie voorgesteld om voor Haarlem de mogelijkheden van die Open
Oproep te onderzoeken. Dan ben je eerst uren bezig om uit te leggen wat de problematiek van het
aanbesteden is en waarom je de Open Oproep voorstelt. Ik ben van mening dat de kern van het idee achter
de Open Oproep heel waardevol is en heb tot op heden nog niet gehoord waarom het niet zou kunnen hier
in Haarlem of in de rest van het land. Ik ga mijn uiterste best doen om over ongeveer een half jaar een
model voor Haarlem te introduceren, gebaseerd op de Open Oproep in Vlaanderen. We zijn heel dicht bij
een voor ons ideaal model, maar ik kan er nog niet te veel over vertellen. We zetten momenteel de puntjes
op de i. In de inzendingen van een Open Oproep zie ik ook materiaal voor tentoonstellingen, waarmee je
tevens het debat met de stad op gang brengt.’
De Open Oproep in Vlaanderen wordt overspoeld met inzendingen. Stel het lukt in Haarlem om de
Open Oproep in te voeren en er komen 200 inzendingen. Maakt de stadsbouwmeester dan ook een
voorselectie, net als de Vlaams Bouwmeester?
‘In 1994 hadden we in Haarlem de prijsvraag voor het “Hofje van de 21e eeuw”. Daarop kwamen 200
inzendingen. Nou en? Dan hang je ze allemaal op, loopt de hele jury er langs en heb je na afloop een
prachtige tentoonstelling! Noud de Vreeze en ik hebben gesuggereerd om een forum van stadsarchitecten
op te richten, die je voor dit soort selecties raadpleegt. Daarnaast is een mogelijkheid om selecties te
bespreken in onze Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (sinds 2008 vervanger van de Welstand- en
Monumentencommissie). Deze groep komt bijna elke week bij elkaar en kan voor een selectie gemakkelijk

1 De Vlaams Bouwmeester heeft in Vlaanderen de Open Oproep geïntroduceerd. Vlaamse gemeenten laten, op vrijwillige basis, de
voorselectie van architecten voor hun opdrachten over aan de Vlaams Bouwmeester. De uiteindelijke selectie gebeurt in samenspraak. Het meest opvallende van deze procedure is dat er geen minimumeisen worden gesteld aan de inschrijvers en de oproep
met recht open genoemd wordt.
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een uurtje langer blijven. Dat gebeurt dan ongeveer twintig keer per jaar. Een forum met stadsarchitecten
organiseren is wel wat meer werk, maar levert een breed gezelschap op met een brede kijk. Je moet die
selectie niet bij één persoon neerleggen.’
Nu is er een drempelbedrag voor Europees aanbesteden, maar de minister van Economische Zaken
zou dat graag willen schrappen.
‘Het zou vreselijk zijn wanneer die drempel verdwijnt. Binnen het vastgestelde structuurplan voor Haarlem
zijn wij bijvoorbeeld 25 gebiedsvisies aan het opstarten. Daarbij kijken we goed naar het drempelbedrag
voor een Europese aanbesteding. We willen bureaus voor kleine studieopdrachten benaderen, bij voorkeur
op een Open Oproep basis. Dat kan nu al omdat het honorarium onder het drempelbedrag blijft. Zo
kunnen we ontwikkelingen die stagneren in hele korte tijd een enorme versnelling geven door voor een
klein bedrag een studieopdracht uit te laten voeren. Ik moet er niet aan denken dat dit niet meer mag. Dan
stagneert alles!’
Hoe verhoudt de stadsbouwmeester zich tot de politiek?
‘Er lijkt een misverstand te zijn dat de politiek – en dan met name de wethouder – de architectenbureaus
zou moeten selecteren. Maar ik merk dat wethouders juist op zoek zijn naar kennis om ze te helpen kiezen.
Stadsbouwmeesters zijn de juiste partij voor dat advies. Dan ben je ook de waan van de dag kwijt, want het
kan zijn dat een wethouder er maar vier jaar zit. Ik zou een vurig pleidooi willen houden voor alle
historische steden in Nederland om een stadsbouwmeester aan te stellen met een formele rol om het
college inhoudelijk te adviseren over ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit. Ik ben ook erg voor
actief grondbeleid, waarbij de overheid zelf positie in de stad inneemt en zelf beslist wie er mag
ontwikkelen. De Wet voorkeursrecht (Wvg) is een fantastisch middel om je positie als overheid te kunnen
handhaven in zo’n stad. Ik hoop dat wanneer de gemeente weer actief grondbeleid zou invoeren, er tegen
die tijd een adequaat nieuw model bedacht is voor Europees aanbesteden, dat veel meer lijkt op het
voorbeeld van de Open Oproep. Waarin je een duidelijke vraag uitzet naar de markt, in dit geval de
ontwerpende disciplines, en vervolgens reacties krijgt op die vraag. Van daaruit kun je dan selecteren op
kwaliteit en op andere criteria dan in Europese aanbestedingen worden gevraagd.’
Nu worden vaak hoge omzeteisen gesteld en letterlijke referentieprojecten gevraagd.
‘Kijk naar onze architectuurgeschiedenis en je zult verrast zijn door de manier waarop bepaalde gebouwen
tot stand zijn gekomen. Gebouwen waar we nu apetrots op zijn, maar die heden ten dage niet meer via een
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Dit gesprek tussen Max van Aerschot en Jeroen Mensink
vond plaats op 9 november 2009 ten kantore van de
Stadsbouwmeester in Haarlem.
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Europese aanbesteding bij die architecten terecht zouden komen. Dan kom je voorbeelden tegen die de
hele systematiek van deze Europese aanbesteding in één keer onderuit schoffelen. Hoe het wel zou
moeten? Met lef, durf, vertrouwen en intuïtie. Dingen die ongelooflijk ongrijpbaar zijn. Bij architectenopdrachten komt heel veel emotie kijken, zoals binding met een plek, herkenning. Woorden die ik mis in
dat format van de Europese aanbesteding zoals het nu werkt. Ontwerp heeft ook een culturele kant. En je
moet ook iemand een kans kunnen gunnen.’
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Zoals bekend vloeit de noodzaak van het proces van Europese
aanbestedingen voort uit Europese wetgeving. Hoofddoelstelling
van die regelgeving was (en is) het bevorderen van een betere
marktwerking en concurrentie. De traditionele methode waarbij
de opdrachtgever zelf, op basis van vertrouwen, een architect
koos, voldeed niet aan de doelstellingen uit de nieuwe
regelgeving. De publieke opdrachtgever is daarom nu verplicht om
boven het door de overheid vastgestelde drempelbedrag zijn
voorgenomen opdracht openbaar aan te kondigen en af te
wachten wie er gaan reageren.
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In tijden van
economische crisis
is de lijst van
geïnteresseerden
lang

Ondanks de goede intenties leidt het Europese aanbesteden van architectendiensten in de huidige praktijk
tot veel onvrede. Hoewel architecten zich het meest lijken te roeren – zowel onderling als in de media –
zijn het ook de opdrachtgevers – in dit geval vooral de lokale overheden – die ontevreden zijn over de gang
van zaken. Een van de gevolgen is een enorme groei van juridische procedures, die niet alleen veel tijd en
inspanning kosten, maar ook zorgen voor een verknoeiing van gemeenschapsgeld en een verscherping van
de tegenstellingen tussen architecten onderling en tussen architecten en opdrachtgevers. Dit is schadelijk
voor het Nederlandse ontwerpklimaat, zowel op de lange als korte termijn.
Vanwege de breed gedragen onvrede en de mogelijke gevolgen voor de pluriformiteit van de Nederlandse
architectuur, alsook voor de kwaliteit van het opdrachtgeverschap en de ruimtelijke inrichting van ons
land, heeft de Rijksbouwmeester het initiatief genomen de processen rond de Europese aanbesteding van
architectendiensten te onderzoeken en te analyseren en vervolgens te komen tot een advies voor
verbetering. Daarvoor is onder meer de Regiegroep Aanbesteden opgericht, waarbinnen de VNG, de
NEPROM, de BNA, PIANOo, het ministerie van Economische Zaken en Architectuur Lokaal participeren.
Dit advies, opgesteld op basis van gesprekken met opdrachtgevers, architecten en adviesbureaus, geeft
inzicht in de uitkomsten van het onderzoek en doet tevens een aantal aanbevelingen voor de toekomst van
het Europees aanbesteden van architectendiensten. Op voorhand moet hierbij wel worden gesteld dat er
twijfels zijn of het recente wetsvoorstel inzake een nieuwe Aanbestedingswet – die nu in voorbereiding is –
voldoende aanknopingspunten biedt om de problemen rond de Europese aanbesteding van architectendiensten het hoofd te bieden.

Ik constateer het volgende:
• De aanbestedingsprocedure is een tijdrovend proces. Hoewel de voorschriften niet zeer complex zijn,
kiest de opdrachtgever er bij gebrek aan kennis en ervaring met het Europees aanbesteden veelal voor de
diensten van adviesbureaus in te schakelen.
• De opdrachtgever vertaalt het gevoel respectievelijk de wens van zekerheid over de architectenkeuze
meestal in hoge minimumeisen.
• Het proces van selectie is betrekkelijk ingewikkeld en in tijden van economische crisis is de lijst van
geïnteresseerden meestal lang.
• Bij het stellen van minimale eisen in de selectieprocedure – overigens een wens van verschillende
architecten – zullen vele bureaus zich aanmelden. Bij het stellen van zware, buitenproportionele eisen
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zullen er veel uitsluitingen zijn. In beide gevallen is het de vraag of dit ten goede komt aan de bedoelde
stimulans van marktwerking en concurrentie. Dit belemmert de pluriformiteit van de architectuur.
• De kwaliteit van de architectuur en van de stad en het landschap is een belangrijke culturele graadmeter.
De beoordeling hiervan heeft een aantal subjectieve aspecten. Daardoor is de beoordeling van
inschrijvingen van architectendiensten niet eenvoudig in objectieve cijfers oplosbaar. In een aantal
gevallen in het verleden is al gebleken dat het geven van cijfers naast een wat meer subjectieve tekst
problemen kan opleveren.
• Aanvullend worden door architecten problemen naar voren gebracht als: hoge omzeteisen, hoge
ervaringseisen, weinig kansen voor jonge architecten, weinig kansen voor kleine bureaus, veel kansen
voor de kleine groep grote bureaus, veel administratieve en financiële rompslomp, onduidelijke
selectiemethodes en onredelijke vergoeding voor gestelde eisen. Deze problemen zullen verderop, in de
bijlage, nader worden toegelicht.

Weinig kansen
voor jonge
architecten en
kleine bureaus

Op basis van de onderzoeksresultaten en de analyses geef ik u graag de volgende punten ter
overweging mee:
1 Bouw het huidige Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden om tot een expertisecentrum voor
aanbestedingsprocedures van architectendiensten.
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden is ruim een decennium bezig met de
bestudering van de problematiek van prijsvragen en aanbestedingen. Vooral het afgelopen jaar is veel
expertise verkregen aangaande de problemen bij de Europese aanbestedingen. Het is verstandig om dit
Steunpunt in te schakelen bij de opstelling van de aanbestedingsleidraden en te gebruiken als adviesloket
voor opdrachtgevers. In overleg met het ministerie van Economische Zaken en PIANOo dient bezien te
worden hoe het Steunpunt kan worden omgevormd tot een expertisecentrum voor aanbestedingsprocedures voor architectendiensten. Een dergelijk expertisecentrum kan zeker in het voortraject veel goed
werk doen en zodoende mogelijke problemen voor zijn. Daarnaast is het een goede waarborg voor het
uniform verstrekken van goede informatie: centraal en helder. Het verdient aanbeveling een
expertisecentrum te voorzien van een aantal senior adviseurs met veel kennis van de praktijk (van
aanbesteden) die gemeenten en andere publieke opdrachtgevers in de startfase op afroep kunnen bijstaan.
Het zal wel nader onderzoek vergen of de adviezen vanuit een expertisecentrum vrijblijvend of bindend
moeten zijn.
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2 Creëer binnen het expertisecentrum de mogelijkheid om klachten te deponeren en stel mediators aan om de
klachten te begeleiden.
Op dit moment komen bij het Steunpunt al vragen en klachten binnen over de voorwaarden die gesteld
worden door de uitschrijvers van prijsvragen en aanbestedingen. Het Steunpunt geeft op grond van deze
ervaringen ook adviezen aan uitschrijvers die veelal leiden tot betere uitgangspunten. Indien het
Steunpunt wordt omgevormd tot een expertisecentrum dan is dit ook de meest logische plek voor de
klachtenafhandeling. Het expertisecentrum dient dan wel uitgebreid te worden met een aantal mediators
die de behandeling van de klachten begeleiden. Na afhandeling van deze klachten kan een aanbestedingsleidraad alsnog zijn definitieve vorm krijgen. Het is het overwegen waard om goedgekeurde leidraden van
een keurmerk te voorzien.

3 Bouw mediation in en voorkom/verminder zo problemen na afloop van de gunningsprocedure.
Tijdens de zogenaamde Alcatelperiode kan bezwaar worden gemaakt tegen de einduitslag. Bij onenigheid
volgt nu meestal een gang naar de rechter; doorgaans een duur en tijdrovend proces dat de onderlinge
verhoudingen niet ten goede komt. Om het aantal gerechtelijke procedures zo veel mogelijk te beperken,
zou het voorgestelde expertisecentrum ook de rol van mediator op zich kunnen nemen, natuurlijk indien
betrokken partijen hiermee akkoord gaan. Kan geen overeenstemming worden bereikt, dan blijft de gang
naar de rechter altijd nog mogelijk.

4 Creëer in specifieke gevallen mogelijkheden voor afwijking van de wettelijke procedures en geef daarmee ruimte
aan de belangrijke bijdrage die de ontwerpende disciplines leveren aan het Nederlandse cultuurlandschap.

Breid het
expertisecentrum
uit met mediators
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Architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur leveren een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke
inrichting van Nederland en het Nederlandse cultuurlandschap. Zij zijn onderdeel van de cultuur. Deze
bijdrage is dermate belangrijk dat een speciale positie van aanbestedingen op deze terreinen wenselijk is.
Er zou beleidsruimte moeten worden gecreëerd om in bepaalde gevallen de wettelijke procedure niet van
toepassing te verklaren.
Bij de vaststelling van de Nederlandse Aanbestedingswet zou rekening moeten worden gehouden met deze
gedachte. Te denken valt hierbij aan de renovatie of herbestemming van belangwekkende gebouwen,
waarbij de oorspronkelijke architect wordt ingeschakeld. Ook bij opdrachtgevers blijkt dat zij in een aantal
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gevallen zouden willen afzien van de Europese aanbestedingsregels en in zeer specifieke gevallen een
andere procedure voor de architectenkeuze zouden willen toepassen.

5 De problemen met Europese aanbestedingen komen niet alleen voor in ons land. Het verdient aanbeveling om
het specifieke probleem van de architectendiensten voor te leggen aan de Europese Commissie.
Ook elders in Europa worstelt men met de aanbesteding van architectendiensten. Ik denk hierbij onder
andere aan de zogenaamde Open Oproep in Vlaanderen. Het is verstandig, wellicht samen met andere
landen, de problematiek in Brussel aan te kaarten.

6 Geef ruimte aan jonge architecten om zich te ontplooien, bijvoorbeeld via een wildcard-methode.
Binnen de huidige praktijk van Europees aanbesteden wordt veel voor zekerheid gekozen. Voor jonge en/of
startende bureaus leidt dit vaak tot een minimalisering van de kansen op een opdracht. Dit komt de
veelgeroemde pluriformiteit van de Nederlandse architectuur alsook de toekomst van het architectuurklimaat niet ten goede. Om jonge architecten meer kansen te geven om zich te ontplooien, is het denkbaar
om bij bepaalde aanbestedingen wildcards te verstrekken. Dit is ook interessant wanneer een
opdrachtgever een ruimere keuze wenst bij een architectenselectie. Het bieden van voldoende kansen aan
jonge bureaus is van belang voor de ontwikkeling van de architectuur en ondersteunt de kwaliteit van de
gebouwde omgeving op een zo breed mogelijke manier. Ook opdrachtgevers willen graag nader onderzoek
naar de mogelijke wildcard-methode. Na de selectieprocedure dient er een oplossing te worden gevonden
voor de minimumeisen waaraan de jonge architect niet voldoet. Een voorstel tot samenwerking of het
vormen van een combinatie behoort dan tot de mogelijkheden. Overigens zou deze wildcard ook kunnen
worden ingezet voor een andere categorie architecten die via de minimumeisen niet zouden doordringen
tot de gunningsprocedure, zoals de oudere architect zonder een grote bureauorganisatie.

7 Zorg bij aanbestedingsprocedures voor een inzichtelijke procedure, heldere communicatie, een begrijpelijke
verantwoording en een zorgvuldige beoordeling. Zorg voor vakbekwame jury’s.
Europese aanbestedingsprocedures vragen om een inzichtelijke procedure, heldere communicatie, een
begrijpelijke verantwoording en een zorgvuldige beoordeling. Heldere afspraken hierover en borging
hiervan is een noodzaak. Vooral de beoordeling is gebaat bij een hoge dosis vakinhoudelijke kennis en een
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Het is denkbaar
wildcards te
verstrekken
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Europees
aanbesteden:
geen doel op zich
maar een middel

begeleiding door een goed secretariaat. Laat het merendeel van de jury’s uit specialisten op het gebied van
architectuur en stedenbouw bestaan die in staat zijn breed, scherp en integraal te adviseren. Vul dit aan
met andere relevante expertise.

8 Breng de leidraad voor aanbestedingen van architectendiensten, KOMPAS light, breed en goed onder de
aandacht en neem de hierin opgenomen aanbevelingen mee.
De nieuwe leidraad voor aanbestedingen van architectendiensten, KOMPAS light, komt beschikbaar op het
internet. Doel van de leidraad is een vereenvoudiging van de praktijk van aanbesteden en een versterking
van de doelmatigheid. In het document wordt op systematische wijze het proces van aanbesteden
doorlopen, inclusief relevante aanbevelingen per fase. De leidraad kan interactief worden gebruikt. Nieuwe
of gewijzigde aanbevelingen kunnen op een eenvoudige manier worden toegevoegd. De toepassing van de
nieuwe leidraad inclusief de aanbevelingen is een van de belangrijkste stappen om te komen tot het
opstellen van voor alle partijen aanvaardbare voorwaarden. Het verdient dan ook aanbeveling zo veel en zo
goed mogelijk onder de aandacht te brengen van alle betrokken partijen. Want hoewel het Rijk op het vlak
van Europees aanbesteden niet heel veel kan doen – het is ook en vooral een zaak van lagere overheden en
publieke opdrachtgevers – ligt er wel een taak om de voorlichting te stroomlijnen en zo goed mogelijk te
maken. Doe de zaken die je kan, zo goed als je kan. Nota bene: ondanks het feit dat deze aanbevelingen in
deze brief niet worden herhaald, zijn ze dan ook onomstotelijk deel van dit advies.
De Rijksbouwmeester kan samen met de Regiegroep een stimulerende rol vervullen om het draagvlak van
de leidraad te verbreden en die leidraad periodiek te actualiseren.
Dan rest mij nog de oproep om bij iedere aanbesteding, zo ook de Europese, goede krachtige ambities te
formuleren en op grond daarvan de meest passende procedure in te richten. We zijn er beiden van bewust
dat Europees aanbesteden geen doel op zich is, maar een middel om gebouwen te realiseren die recht doen
aan de culturele ambities van een opdrachtgever en zodoende een positieve bijdrage leveren aan de
kwaliteit van de gebouwde omgeving.
Jan Brouwer
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BIJLAGE ADVIES JAN BROUWER

Toelichting op
problematiek Europese
aanbesteding van
architectuuropdrachten
Omzeteisen
Omzeteisen worden vaak niet gerelateerd aan de
omvang van de – veelal onvolledige – opdrachten.
Ook de fasering en de doorlooptijd van de
projecten worden vaak niet in de eis betrokken.
Aan samenwerkende bureaus worden nogal eens
zwaardere omzeteisen gesteld. De achterliggende
reden is niet duidelijk. Soms worden er ook
gedetailleerde opgaven gevraagd voor de diverse
ontwerpcategorieën. In een aantal gevallen wordt
een extreme financiële analyse van het bureau
gevraagd op het gebied van de liquiditeit, de
solvabiliteit en de winstgevendheid.

Hoge ervaringseisen
De ervaringseisen worden dikwijls in de
minimumeisen opgeschroefd om zodoende een
verhoogd toelatingscriterium te kunnen hanteren
om op een eenvoudige manier een vijftal bureaus te
selecteren uit een grote groep. Veel architecten
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worden bij voorbaat uitgesloten omdat er geen
duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen
noodzakelijke ervaring en de geëiste ervaring als
beoordelingscriterium. Vaak worden ervaringen
vereist van gelijksoortige gebouwen als die in de
procedure aan de orde zijn. Gelijksoortigheid
betreft dan de functie, de omvang en de bouwsom.
Meestal wordt geëist dat de referentieprojecten zijn
opgeleverd. Volgens de BAO mag alleen worden
gevraagd naar referenties van de afgelopen drie jaar.
In de praktijk is deze termijn vaak onrealistisch.
De doorlooptijd van projecten is meestal langer.
De vraag naar vergelijkbare referenties is nuttiger
dan het vragen naar identieke referenties.
Creativiteit en vakmanschap kan op verschillende
manieren worden aangetoond.

Jonge architecten en kleine bureaus
Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat jonge
architecten vooral via de gestelde minimumeisen
worden uitgesloten. Ook bureaus met een – vaak
bewuste – beperkte omvang krijgen weinig
opdrachten via de Europese aanbestedingsprocedures. De samenwerking met anderen geeft
wel mogelijkheden, maar vaak zijn die samenwerkingen nogal kunstmatig. Het is te betreuren
dat op die manier de ontwikkeling van jonge
architecten en dus van de architectuur van de
toekomst wordt geblokkeerd. Dan zijn er nog de
bureaus die bewust een beperkte omvang kiezen
(maar vaak hoogstaande architectuur afleveren) en
worden uitgesloten door te hoge omzeteisen.
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Kansen voor bekende bureaus

Vergoedingen

Door de omzet- en ervaringseisen op te schroeven
ontstaat het risico dat de meeste opdrachten bij de
grote bureaus terechtkomen. Ook dit bevordert niet
een gevarieerd landschap in de Nederlandse
architectuur. Het is voor een kleine groep grote
bureaus veel eenvoudiger om aan de kwantitatieve
en kwalitatieve eisen te voldoen. Het kan niet de
bedoeling zijn dat op deze wijze het merendeel van
de opdrachten door de hoge minimumeisen alleen
bij deze bureaus terechtkomen.

Iedereen ziet de redelijkheid in van een vergoeding
voor minstens een deel van de door de aanbieder te
maken kosten. Als het gaat om de keuze van een
architect op basis van een visie dan zijn de kosten
beperkt. Gaat het echter om een ontwerp, waarbij
ook nog een kostenraming en een maquette zijn
vereist dan zijn de kosten vaak hoog, vooral omdat
de architect derden moet inschakelen.

Administratieve rompslomp
Voor opdrachtgevers is het belangrijk om te weten
of de opdracht naar een opdrachtnemer gaat die
financieel gezond is. De vraag is op welke wijze dit
verifieerbaar is. De ‘eigen verklaring’ biedt een
goede mogelijkheid om de rompslomp te
verminderen. Geen rapporten van accountants en
dergelijke, maar eigen waarnemingen tijdens de
selectiefase. De gegevens van de eigen verklaring
kunnen tijdens de inschrijvingsfase worden
geverifieerd via verklaringen van specialisten.

Selectiemethode
Door de opdrachtgever dient duidelijkheid te
worden verschaft inzake de selectiemethode en
vooral ook inzake de samenstelling van de
commissie. Het is ook voor de opdrachtgever van
het grootste belang dat de selectie leidt tot het
gewenste resultaat. De aanbevelingen in de leidraad
geven diverse suggesties op dit gebied.
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KOMPAS light
Digitale handleiding voor
aanbesteding van
architectendiensten
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Cilly Jansen
directeur Architectuur Lokaal

Veel (lokale) overheden treden slechts sporadisch op als opdrachtgever
voor een architect. Een gemeente bouwt bijvoorbeeld niet elk jaar een
nieuw gemeentehuis, school, museum of brandweerkazerne. Daardoor
hebben veel overheden weinig ervaring met het aantrekken van een
architect en ontbreekt het ze aan de nodige kennis. Toch gaat het vaak
om omvangrijke bouwprojecten, zowel ruimtelijk als financieel, die
jarenlang deel zullen uitmaken van stad of dorp. En dus van de dagelijkse
omgeving voor mensen die er zullen wonen en werken, voor kinderen
die er naar school gaan.
Het is daarom van groot belang dat de opdrachtgever voorafgaand aan
het formuleren van een opdracht, eerst zijn ambitie bepaalt: wat wil ik,
wat is mijn visie bij de opdracht, wat wil ik bereiken met het
architectonische ontwerp, wat zijn de functionele kaders en welk politiek
draagvlak is aanwezig? Vervolgens kan worden bepaald welke procedure
het beste past bij de opdracht. Dat is niet vrijblijvend, er zijn immers
Europese regels voor aanbestedingen en prijsvragen.
De Europese regels zijn in 2005 in Nederland ‘vertaald’ in het BAO, het
Besluit Aanbestedingsregels Overheidsopdrachten. Dat is nog wennen, zo
is de afgelopen jaren gebleken. Elders in dit boek is beschreven wat er de
afgelopen jaren mis blijkt te zijn gaan. Daarom heeft Architectuur Lokaal,
in afstemming met de Rijksbouwmeester, VNG, BNA, NEPROM, PIANOo
en het ministerie van Economische Zaken, in de Regiegroep Aanbesteden
van de Rijksbouwmeester de handleiding KOMPAS light ontwikkeld: een
digitale standaard die voor alle partijen de nodige vereenvoudiging en
transparantie biedt.
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De aanbestedingspraktijk
KOMPAS light bouwt voort op KOMPAS bij prijsvragen en meervoudige opdrachten (1997). Die handleiding
bleek, met de inwerkingtreding van het BAO medio 2005, achterhaald. Vervolgens ontstond een wildgroei
aan aanbestedingsleidraden voor architectendiensten, waarvan het karakter steeds sterker werd bepaald
door juridische formuleringen, bureaucratisch taalgebruik en boekhoudkundige rekenmethoden voor
beoordeling. Hoewel de regelgeving juist gericht is op een transparante markt en eerlijke concurrentie,
werd soms het tegendeel bereikt. De procedure ging een eigen leven leiden. Daarmee raakte de kernvraag,
welke architect de beste zou zijn voor die specifieke opgave vanuit de gestelde ambities, uit het zicht. Dat
resulteerde niet zelden in teleurstelling en frustraties bij alle partijen, rechtszaken, mislukte
aanbestedingsprocedures en vernietiging van soms wel zeer veel maatschappelijk kapitaal. Kleinere
architectenbureaus haken bij voorbaat af, jonge talenten zijn bij voorbaat uitgesloten.

Hoog tijd voor actie ter verbetering
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden, dat in 1997 door zes ministeries, de VNG en
de brancheorganisaties van ontwerpers, projectontwikkelaars, corporaties, adviseurs en bouwers bij
Architectuur Lokaal werd ondergebracht, zette in 2009 daarom verschillende acties in gang.
Als eerste werd de website www.ontwerpwedstrijden.nl vernieuwd. Daarop zijn, naast alle prijsvragen die
werden aangemeld bij het Steunpunt, nu ook alle aanbestedingen voor architectendiensten en projectontwikkelingsopdrachten met een ontwerpcomponent sinds de inwerkingtreding van het BAO
opgenomen. Voor zover te achterhalen – hoewel verplicht, worden de gunningen zelden gepubliceerd –
zijn daarbij ook de resultaten gepubliceerd. De Nederlandse Aanbestedingskalender werd als belangrijkste
bron voor de nodige informatie gebruikt; de informatie werd zo nodig vergeleken met de informatie van
TED, de Europese aanbestedingskalender.
Vanaf mei 2009 is elke aanbestedende dienst die een opdracht op de Aanbestedingskalender aankondigde
door het Steunpunt aangeschreven, waarbij aanbevelingen voor verbetering van de procedures worden
gedaan. De aanbevelingen zijn vervolgens gepubliceerd op de website van het Steunpunt. Daarop werd in
de meeste gevallen positief gereageerd door de aanbestedende diensten. Zo is een goed beeld van de
aanbestedingspraktijk in Nederland ontstaan. De analyse van alle procedures sinds 2005 is gepubliceerd op
de website en, wellicht belangrijker, de gegevens konden dienen als basis voor verbetering vanuit de
praktijk. Gebleken is dat vooral vereenvoudiging en eenvormigheid van de procedures nodig was. Met
normaal taalgebruik, niet meer eisen en juridificering dan nodig, transparantie en vooral: toelichtingen en
aanbevelingen. Het wiel hoeft niet bij elke procedure opnieuw te worden uitgevonden.
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Wat is KOMPAS light?

Openbare aankondiging
• Publieke leidraad

KOMPAS light is een digitale, vereenvoudigde handleiding waarmee aanbestedende diensten zo eenvoudig
mogelijk hun procedure voor een goede (Europese) aanbesteding voor architectendiensten kunnen maken.
Daarbij wordt er uiteraard van uitgegaan dat een architectuuropdracht altijd maatwerk is, terwijl een aantal
zaken domweg standaard zijn. KOMPAS light verschaft helderheid door een duidelijke vertaling van de
wettelijke (minimum)vereisten en voorziet in toelichtingen en actuele jurisprudentie. De digitale
handleiding gaat uit van de minimale vereisten. Er wordt voorzien in toelichtingen vanuit de problemen
die zich in de praktijk hebben voorgedaan, en de aanbevelingen bieden handvatten om de procedure nog
beter in te richten. Uiteindelijk gaat het er om tot een procedure te komen die een evenwichtige balans
biedt tussen de belangen van de opdrachtgever (doelmatigheid en kostenbeheersing) en de architect
(toetreding en beperking werkdruk).
Voordeel van de digitale leidraad is dat deze regulier kan worden geactualiseerd al naar gelang de praktijk,
de regelgeving en de jurisprudentie zich ontwikkelen. De actualisering zal door de partijen uit de
Regiegroep Aanbesteden worden bewaakt. Deze organisaties bevelen KOMPAS light van harte aan en
hopen dat hiermee een nieuwe standaard is ontstaan die in de plaats van al die verschillende leidraden zal
komen – zowel te gebruiken door de opdrachtgevers als door hun adviseurs.

Selectiefase
• Aanmelding
• Minimumeisen
• Selectiecriteria
• Selectiecommissie
Selectie van minimaal 5 inschrijvers
Gunningsfase (2e fase)
• Inschrijving
• Gunningscriteria
• Beoordelingscommissie
Gunning aan 1 inschrijver
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Hoe werkt KOMPAS light?
Wie een aanbestedingsprocedure wil opzetten, kan voortaan online zijn aanbestedingsleidraad opstellen
vanuit www.ontwerpwedstrijden.nl. KOMPAS light werkt als een belastingformulier. De handleiding loopt
de procedure stap voor stap door, en gaat uit van een aanbestedingsprocedure die verloopt volgens het
schema hiernaast.
Wie KOMPAS light wil gebruiken, kan zich aanmelden en inloggen met de eigen gegevens. Eerdere
procedures kunnen worden bewaard en nieuwe procedures kunnen tussentijds worden opgeslagen om er
een volgende dag verder aan te werken. Wanneer de procedure niet in één keer als geheel wordt gemaakt,
maar gedeeld in een selectieleidraad en een gunningsleidraad, kunnen de relevante gegevens van de
selectieleidraad voor de gunningsleidraad worden gebruikt. Per onderdeel voorziet de handleiding in
toelichtingen en aanbevelingen. Wettelijk verplichte passages zijn al ingevuld, zodat de aanbestedende
dienst zich kan concentreren op de zaken die voor deze specifieke opdracht van belang zijn. Bij het
opstellen van de leidraad kan gemakkelijk worden doorgeklikt naar de artikelen uit het BAO die van
toepassing zijn en naar actuele jurisprudentie. Ook wordt voorzien in een standaardaanmeldingsformulier
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voor gegadigden in de selectiefase, en een standaardinschrijvingsformulier voor de gunningsfase. Na het
invullen van de digitale handleiding is het eindresultaat een volledige leidraad met bijlagen en standaardformulieren, die bij de aankondiging van de opdracht aan de gegadigden beschikbaar kan worden gesteld.

Voordat u begint
Voordat de aanbestedingsleidraad aan de hand van KOMPAS light wordt opgesteld, is het van belang dat op
grond van de ambities en de opgave wordt bepaald welke procedure het beste past bij de opdracht. Daartoe
moet u als aanbestedende dienst enkele belangrijke beslissingen nemen.

Europees aanbesteden of niet?
De eerste vraag is: moet uw opdracht Europees worden aanbesteed of kunt u volstaan met een
onderhandse meervoudige opdracht? Het antwoord hangt af van twee factoren:
1. Bent u een aanbestedende dienst in de zin van het Europees aanbestedingsrecht?
2. Is de waarde van uw opdracht gelijk aan of meer dan de vastgestelde Europese drempelwaarden?
KOMPAS light biedt de nodige informatie om deze vragen te beantwoorden.

Aanbesteding of prijsvraag?
Bepaal eerst wat u zoekt voor uw bouwproject: zoekt u een geschikt architectenbureau om een ontwerp te
maken, zoekt u een geschikt ontwerp, of zoekt u een combinatie van geschikte architect en geschikt
ontwerp? Het antwoord op deze vraag is bepalend voor de procedure die u kiest.
Het BAO voorziet in twee aanbestedingsprocedures en een prijsvraagprocedure. Bovendien zijn er allerlei
tussenvormen tussen het kiezen van een architect en het kiezen van een plan zoals de visiepresentatie op
basis van het programma van eisen en de locatie.
Een aanbestedingsprocedure dient om het meest geschikte architectenbureau te selecteren. Bij een
‘zuivere’ aanbestedingsprocedure kunt u niet om een concreet ontwerp voor uw bouwopdracht vragen.
Een prijsvraag is een procedure die tot doel heeft de aanbestedende dienst een plan of ontwerp te
verschaffen dat na een openbare oproep tot deelname door een jury wordt geselecteerd, al dan niet met
toekenning van prijzen. Wanneer u zowel een geschikte architect als een geschikt ontwerp zoekt, kunt u
gebruikmaken van een besloten prijsvraag met voorafgaande architectenselectie conform de niet-openbare
aanbestedingsprocedure. Een dergelijke besloten prijsvraag wordt ook wel meervoudige opdracht
genoemd.
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KOMPAS light is een handleiding voor het opstellen van een leidraad voor een aanbestedingsprocedure
voor architectendiensten, eventueel met elementen van een prijsvraag in de gunningsfase. Het Steunpunt
streeft er naar om in de loop van 2010 een geactualiseerde digitale handleiding voor prijsvragen te kunnen
publiceren.
Volledige leidraad of gesplitste leidraad?
KOMPAS light gaat uit van één leidraad voor de gehele aanbestedingsprocedure. Dit is in de praktijk niet
altijd mogelijk. Als u besluit om de aanbestedingleidraad te splitsen in een selectie- en een gunningsleidraad, voorziet KOMPAS light ook in deze mogelijkheid. Bij het opstellen van de gunningsleidraad kunt
u eenvoudig verder werken met de gegevens die u eerder in de selectieleidraad heeft opgenomen.

Politiek draagvlak?
Het is van groot belang voor een goed verloop van een aanbesteding dat het benodigde politieke draagvlak
goed is geregeld. Betrek de politiek van begin af aan bij de procedure zodat tijdens de procedure en bij de
te nemen besluiten geen misverstanden ontstaan.
Wanneer u deze vier vragen heeft beantwoord, en u Europees gaat aanbesteden, dan kunt u zich
aanmelden via www.ontwerpwedstrijden.nl en logt u in op KOMPAS light om uw aanbestedingsleidraad op
te stellen.

Vakwerk
KOMPAS light biedt wellicht de mogelijkheid voor gemeenten om de aanbestedingsprocedure weer vaker
zelf ter hand te nemen. Toch blijft het vakwerk om als goede opdrachtgever een goede opdracht uit te
schrijven, en kan het nodig zijn externe deskundigheid in te roepen voor (onderdelen van) de procedure.
Het zou een misverstand zijn te veronderstellen dat ‘iedereen’ aan de hand van KOMPAS light zonder meer
een fantastische aanbesteding opzet. Of, zoals een opdrachtgever zich verwonderd afvroeg: ‘Het is toch
merkwaardig dat voor allerlei beroepen een kwalificatie nodig is; voor architecten is er bijvoorbeeld een
nieuwe Wet op de architectentitel op komst, maar inkopen: dat mag iedereen.’ Een architectenopdracht is
een ‘intellectuele creatieve dienst’. Dat is iets anders dan het inkopen van potloden, waarvan prijs en
kwaliteit eenvoudig kunnen worden bepaald. Het op de juiste wijze toepassen van de aanbestedingsregels
moet zorgvuldig gebeuren, in de eerste plaats met betrekking tot de opgave, maar zeker ook aangaande de
belangen van zowel de opdrachtgever als van de architect. En dan zijn er nog voorwaarden voor een goed
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verloop van een aanbestedingsprocedure: kennis van de regels, heldere en proportionele criteria, goede
communicatie tussen opdrachtgever en aspirant-opdrachtnemer en tenslotte transparante besluitvorming
zonder inmenging van de politiek.

Dynamische handleiding
Wie gebruikmaakt van KOMPAS light kan zijn aanbestedingsleidraad voorafgaand aan de aankondiging
voor advies voorleggen aan het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur
Lokaal. Deze helpdesk biedt zo nodig ook hulp bij het invullen van KOMPAS light.
Het opstellen van een aanbestedingsleidraad blijft wel maatwerk. De verantwoordelijkheid voor de
aanbestedingsleidraad berust daardoor uiteraard altijd bij de aanbestedende dienst. KOMPAS light is
uiteindelijk niet meer dan een model aan de hand waarvan een leidraad voor architectendiensten kan
worden opgesteld – het is op zichzelf dus geen aanbestedingsleidraad.
En ten slotte is KOMPAS light een dynamisch document voor en van iedereen die met aanbestedingen te
maken heeft. De samenstellers hebben zich voorgenomen de handleiding regulier onder de loep te nemen
om KOMPAS light permanent actueel te houden. Ervaringen met het gebruik van KOMPAS light en andere
reacties zijn daarbij altijd welkom.
KOMPAS light is vanaf 14 december 2009 te vinden op www.ontwerpwedstrijden.nl.
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Colofon
Deze uitgave van het atelier Rijksbouwmeester is tot stand gekomen in samenwerking met Architectuur
Lokaal. De Rijksbouwmeester adviseert de regering over het architectuurbeleid en de rijkshuisvesting. Het
atelier Rijksbouwmeester is onderdeel van het Ministerie van VROM. © Rijksoverheid | December 2009
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