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Achtergronden KOMPAS Prijsvragen 

• KOMPAS light Architectendiensten (2009, 2011, 
2013) 

• Verouderd papieren KOMPAS Prijsvragen (1997) 

• Groeiende interesse prijsvragen (circa 2011/12) 

• Populariteit Vlaamse Open Oproep 

• NL varianten Open Oproep (Rotterdam!) 

• Wildgroei en misstanden bij aanbestedingen en 
prijsvragen 



Prijsvragen en aanbestedingen 
architectuur 

  

Groen = aanbestedingen architectuur (blauw = architectendiensten, rood werken met ontwerp), paars 
= ontwerpwedstrijden 



Doelstellingen KOMPAS Prijsvragen 

• Uniformering 

• Prijsvraagprocedure ‘EU-proof’ 

• Kansen voor jong talent/kleine bureaus 

• Proportionaliteit: terugdringen transactiekosten & 
onredelijke deelnamevoorwaarden 

• Redelijke vergoeding/prijzengeld 

• Prijsvraag als volwaardig alternatief voor 
aanbesteding (plan vs partner, definitie opdracht) 

 





Drie principiële keuzes 

• Projectprijsvraag of ideeënprijsvraag? 

• EU, openbaar of besloten? 

• Welke procedure (KOMPAS prijsvragen ondersteunt 5 
‘voorgeprogrammeerde’ procedures)? 

 

Op basis van deze keuzes worden procedurele opties 
beperkt (bij voorbeeld, bij een ideeënprijsvraag 
kunnen geen ervaringseisen gesteld worden) 

 



‘Voorgeprogrammeerde paden’ 

• Open Oproep obv Portfolio 

• Open Oproep obv Visie 

• Open Oproep obv Loting 

• ‘Franse’ prijsvraag 

• Traditionele prijsvraag 



Open Oproep obv Portfolio 

• Technisch-juridisch: niet-openbare prijsvraag 

• Geïnspireerd op Vlaamse Open Oproep 

• Geïnteresseerde architecten dienen portfolio in met 
3 eigen projecten  

• Obv portfolio’s kiest commissie 3-5 deelnemers voor 
prijsvraag 

• Beoordeling door jury & redelijke 
vergoeding/prijzengeld 



Open Oproep obv Visie 

• Technisch juridisch: prijsvraag in twee rondes 

• In eerste ronde dienen deelnemers beknopte 
visie in: 2/3 A4 tekst en 1 A3 referentiebeelden. 

• Op basis van visies selecteert jury beperkt aantal 
deelnemers om visie in 2de ronde uit te werken 
tot volledige inzending 

• Redelijke vergoeding/prijzengeld 

• 1ste ronde anonieme beoordeling, 2de ronde niet 
per se. 



Open Oproep obv Loting 

• Technisch-juridisch: niet-openbare prijsvraag 

• Geinteresseerde architecten melden zich aan 

• Middels loting wordt beperkt aantal deelnemers 
geselecteerd voor prijsvraag 

• Doet niemand, juridisch wel mogelijk (wellicht een 
optie voor hele kleine en eenvoudige opgaven) 

• Beoordeling door jury & redelijke 
vergoeding/prijzengeld 

 

 

 



‘Franse’ prijsvraag 

• Technisch-juridisch: niet-openbare prijsvraag 

• Ontleent aan gangbare praktijk architectenselecties 
Frankrijk 

• In principe net een niet-openbare aanbesteding, 
waarbij gunningsfase ingericht is als besloten 
prijsvraag 

• Anonieme beoordeling door een jury, redelijke 
vergoeding/prijzengeld. 

• Ontwikkeld als alternatief voor complexe EU 
aanbesteding (plan vs partner, definitie opdracht) 

 



Traditionele prijsvraag 

• Technisch-juridisch: openbare prijsvraag 

• Iedereen dient gelijk een ontwerp in 

• Beoordeling (anoniem) door jury 

• Geen vergoeding, wel redelijk prijzengeld 

• Niet de voorkeur bij een openbare/EU prijsvraag, 
maar juridisch wel mogelijk 



Voorbeelden 

Open Oproep Herbestemming Tivoli (Oud-Utrecht) 
Open Oproep Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) 
Open Oproep Bouwen op Elkaar (gemeente Den 
Haag) 



Discussiepunten 

• Open Oproepen in KOMPAS Prijsvragen gaan uit van 
prijsvraag als grondvorm, de huidige Rotterdamse 
Open Oproep gaat uit van een aanbesteding 

• In KOMPAS Prijsvragen is de voorselectie onderdeel 
van de (niet-openbare) procedure, bij de 
Rotterdamse Open Oproep is de voorselectie een 
voorportaal van een meervoudig onderhandse 
aanbesteding 



Tweede ronde 
 
 

Europees aanbesteden  
met het protocol 
 
Laura Melissen gemeente Rotterdam 
Simone Drost Drost + van Veen architecten 
Simone van den Brink ABC Nova 

15.30 – 16:00 



Derde ronde 
 
 

Onderhands aanbesteden 
met het protocol 
 
Mijntje Vervoort AIR Foundation / Architectenplatform 
Jeroen de Bok gemeente Rotterdam 



Discussie  
 
 

Verbreding protocol 
& andere 
contractsvormen 
 
Laura Melissen gemeente Rotterdam 



LEERGANG SUCCESVOL AANBESTEDEN 

Ontwikkelcompetities Nieuwe Stijl 
gemeente Leeuwarden 
28 mei, Fries Museum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duurzaam aanbesteden, Nijmegen 
26 juni, Faculteit Educatie HAN, LIAG 

Watercampus (in aanbouw), coöperatie GEAR  


