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Minder en kleinere aanbeste-
dingen voor architectendien-
sten en werken met ontwerp 
 Sinds Q2 2012 werden meer 

geïntegreerde opdrachten aan-
besteed dan ‘traditionele’ ar-
chitectendiensten. Na 2,5 jaar 
(in Q4 2015) waren er voor het 
eerst weer meer architecten-
diensten (15) dan werken met 
ontwerp (18). Dat is in Q3 2016 
weer het geval, met 11 aanbe-
stedingen van architectendien-
sten en 5 werken met ontwerp. 

 Sinds 2009 is het totaal aantal 
aanbestedingen voor zowel 
diensten als werken met een 
volledige architectuuropdracht 
in één kwartaal niet zo laag ge-
weest als nu (16). 

 De opdrachten die in Q3 2016 
zijn aanbesteed zijn behalve 
minder, ook kleinere opdrach-
ten. 27% van de architecten-
diensten (opdrachtwaarde tot 
€ 209.000) en 80% van de wer-
ken met ontwerp (opdracht-
waarde tot € 5.225.000) betreft 
nationale procedures. 

 Het aantal Europese procedu-
res (opdrachtwaarde boven ge-
noemde bedragen) is sterk af-
genomen t.o. v. Q3 2015 (-59%) 
en Q3 2014 (-65%).   

Kwartaalbericht 14 oktober 2016  
 

Minder volledige ontwerpopdrachten, meer competities 

http://ontwerpwedstrijden.nl/dotAsset/84adec33-1237-4760-9cdc-64633cd6b3ea.pdf
http://ontwerpwedstrijden.nl/bibliotheek/downloads/160118%20vierde%20kwartaalbericht%2015.pdf


Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden is ondergebracht bij Architectuur Lokaal, 
Tussen de Bogen 18, 1013 JB Amsterdam, T 020 - 5304000, http://www.ontwerpwedstrijden.nl 
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garantie gerealiseerd

KOMPAS 
 In Q3 2016 zijn de toelichtingen en aanbevelingen van de handleidingen KOMPAS voor prijsvragen, 

ontwikkelcompetities en architectendiensten aangepast aan de gewijzigde Aanbestedingswet 2012. 
 

Eigen verklaring 
 Per 1 juli 2016 is gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument verplicht. Hiermee 

wordt beoogd de administratieve lasten voor alle partijen zoveel mogelijk te beperken.  
 Lastenverlichting blijft een punt van discussie. In september 2016 publiceerde de Commissie van Aan-

bestedingsexperts haar Advies 181 (28 april 2016), waarin zij adviseert dat de aanbestedende dienst 
niet mag verlangen dat een ondernemer bij zijn verzoek tot deelneming gegevens en inlichtingen op 
andere wijze verstrekt, indien deze gegevens en inlichtingen in de eigen verklaring gevraagd kunnen 
worden. 

Prijsvragen  
 In Q3 2014 en Q3 2015 wordt 

uitvoering van ca. 30% van de 
winnende inzendingen van prijs-
vragen gegarandeerd (donker-
groen). Q3 2016 is dit 18%. 

 Het daadwerkelijk aantal realisa-
ties bij prijsvragen ligt hoger dan 
vooraf was gegarandeerd. 

 Bij prijsvragen met gegaran-
deerde uitvoering is in de regle-
menten geen informatie opge-
nomen over schadeloosstelling 
als het project alsnog niet wordt 
uitgevoerd. 

 

Nieuwe (prijs)vragen 
 Q3 2016 zijn vier (op een totaal van negen) ontwerpprijsvragen uitgeschreven die betrekking hebben 

op brede maatschappelijke vraagstukken en waarbij samenwerking in multidisciplinaire teams wordt 
aanbevolen. 

 Deelnemers aan deze vier prijsvragen ontvangen een vergoeding ter hoogte van € 5.000 tot € 15.000 
voor uitwerking van hun inzending in de tweede ronde. De winnaars ontvangen een geldbedrag voor 
verdere ontwikkeling van het concept na afloop van de prijsvraag. In twee gevallen volgt daarna een 
opdracht. 

Ontwikkelcompetities 
 Het aantal ontwikkelcompetities 

stijgt van 5 in Q3 2014 naar 7 in 
Q3 2015 en naar 9 in Q3 2016 9. 

 Bij ontwikkelcompetities wordt 
vooral de biedingprocedure ge-
hanteerd, waarbij de uitschrijver 
overdracht van grond of vast-
goed garandeert. 

http://www.ontwerpwedstrijden.nl/
mailto:info@ontwerpwedstrijden.nl
http://ontwerpwedstrijden.nl/kompas/
https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/sites/commissievanaanbestedingsexperts.nl/files/adviezen/160428_-_advies_181_-.pdf

