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Digitale handleiding aanbestedingsleidraad KOMPAS light online 
Aanbestedingen architectendiensten 4e kwartaal 2009 
 
4 december 2009 – Bij de 2

e
 EU Aanbestedingendag, op 3 december in Amersfoort, werd KOMPAS 

light, digitale handleiding voor aanbesteding van architectendiensten gepresenteerd door het 
Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal. Tevens werden 
de resultaten van het onderzoek Aanbesteding van architectuuropdrachten sinds het BAO gepu-
bliceerd. De Rijksbouwmeester overhandigde het advies Europa en de architecten, Stand van za-
ken in de discussie over Europese aanbestedingen van architectendiensten aan de VNG, alvo-
rens zij haar advies over verbetering van de aanbestedingsproblematiek aan de minister van VROM 
zal uitbrengen. 
 
KOMPAS light 
Bij de 2

e
 EU Aanbestedingendag werd KOMPAS light, digitale handleiding voor aanbesteding 

van architectendiensten gepresenteerd door het Steunpunt. De handleiding is opgesteld in een 
brede samenwerking van de Rijksbouwmeester, Architectuur Lokaal, VNG, BNA, NEPROM,  
PIANOo/Ministerie van Economische Zaken en de Rijksgebouwendienst/Ministerie VROM.  
Bij de Aanbestedingendag is KOMPAS light ten overstaan van honderden opdrachtgevers, architec-
ten, adviseurs en inkopers breed onderschreven door deze partijen. Zij spraken de intentie uit,  
KOMPAS light voortaan als standaard te gebruiken bij het opstellen van aanbestedingsleidraden 
voor architectendiensten. De partijen bevelen het gebruik van KOMPAS light door andere opdracht-
gevers van harte aan. 
KOMPAS light is vanaf 14 december online op www.ontwerpwedstrijden.nl 
 
Aanbesteding van architectuuropdrachten sinds het BAO 
Het Steunpunt onderzocht alle Nederlandse aanbestedingsprocedures (nationaal en Europees) van 
architectendiensten die tussen 16 juli 2005 (inwerkingtreding BAO) en 1 november 2009 openbaar 
aangekondigd werden op de Aanbestedingskalender en/of TED. Onder een architectuuropdracht 
verstaat het Steunpunt een opdracht waarin om een architectonisch ontwerp wordt gevraagd (archi-
tectendiensten dan wel ontwikkelingsopdrachten met een ontwerpcomponent). Het onderzoeksrap-
port kunt u downloaden van www.ontwerpwedstrijden.nl 
 
Naar een betere aanbestedingspraktijk 
Jan Brouwer, vm. Rijksadviseur Infrastructuur, presenteerde voorstellen voor oplossingen van de 
aanbestedingsproblemen bij architectendiensten aan Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol. De 
Rijksbouwmeester bood het eerste exemplaar van het boek Europa en de architecten. Stand van 
zaken in de discussie over Europese aanbestedingen van architectendiensten aan de VNG aan. 
Zij zal de voorstellen van Brouwer betrekken bij haar advies aan minister Cramer van VROM. De 
publicatie bevat naast het advies van Brouwer, een inventarisatie van de problemen zoals die zijn 
opgetekend door het Steunpunt, verslagen van de gesprekken met publieke opdrachtgevers, archi-
tecten en adviseurs, interviews en een eerste kennismaking met KOMPAS light.  
De publicatie is uitgegeven door het Ministerie van VROM / Atelier Rijksbouwmeester in samenwer-
king met Architectuur Lokaal. U kunt het boek opvragen via info@rijksbouwmeester.nl 
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www.ontwerpwedstrijden.nl 
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