Persbericht 3 oktober 2011

Proportionaliteit op de agenda

Aanbestedingen architectuuropdrachten 3e kwartaal 2011
Ook in de zomer nam het aantal aanbestedingen van architectuuropdrachten af. Voor het eerst
sinds langere tijd werden architectuuropdrachten in het 3e kwartaal weer vaker traditioneel in de
markt gezet in plaats van als geïntegreerd contract. Relatief nam het aantal professionele, proportionele openbaar aangekondigde architectenselecties toe, echter de gemiddelde omzeteis voor
architectendiensten steeg. D&B aanbestedingen lijken minder goed te verlopen.
Het Rijk heeft de afgelopen maanden werk gemaakt van de gewenste verbetering van de aanbestedingspraktijk. Het publiceerde nieuwe inkoopvoorwaarden, een consultatiedocument Gids
Proportionaliteit en een nieuwe uniforme eigen verklaring.
Minder aanbestedingen
De in de voorgaande kwartalen geconstateerde krimp van het aantal aanbestedingen zette in het
3e kwartaal door. Er waren er 40 nieuwe aanbestedingen, vooral onderwijsgebouwen (53 in het 3e
kwartaal 2010). De afname is gelijkelijk verdeeld over architectendiensten (-21%) en werken met
volwaardige ontwerpcomponent (-29%). De nationale aanbesteding blijft impopulair voor architece
tendiensten (-62,5%) ten opzichte van het 3 kwartaal 2010.
Het Steunpunt registreerde twee afwijkingen ten opzichte van de voorgaande kwartalen 2011.
Traditionele aanbestedingen (24) winnen terrein terug op de geïntegreerde aanbestedingen (17).
Hiernaast is de gemiddelde omzeteis bij traditionele aanbestedingen sterk toegenomen:
€ 947.619 (+53% ten opzichte van het 3e kwartaal 2010). Dit moet niet gezien worden als een
teken dat het met de proportionaliteit van aanbestede architectendiensten opeens veel slechter
gaat. De gemiddelde omzeteis wordt voornamelijk vertekend door een aantal grote integrale ontwerpopdrachten. Het aantal professionele, proportionele architectenselecties blijft groeien. Een
eerste inventarisatie van D&B aanbestedingen doet het Steunpunt vermoeden dat in deze procedures relatief veel fouten gemaakt worden.
Aanbestedingsbeleid in beweging
Tal van brancheorganisaties hebben zich in de laatste week van september uitgesproken voor een
spoedige behandeling van de nieuwe Aanbestedingswet in de Tweede Kamer. Toch staat het
aanbestedingsbeleid niet stil. Het in juni gepubliceerde ARVODI 2011, de nieuwe Rijksinkoopvoorwaarden, stelt dat deze algemene voorwaarden minder geschikt zijn voor architectenopdrachten.
Ook is het consultatiedocument Gids Proportionaliteit gepubliceerd. Deze gids beschrijft op welke
onderdelen van de aanbesteding het proportionaliteitsbeginsel betrekking heeft en legt een duidelijke relatie tussen proportionaliteit en motiveringsplicht. De verwachtingen van veel ondernemers(organisaties), met name het MKB, zijn hooggespannen. Het is echter nog niet duidelijk hoe
de Gids Proportionaliteit zich in definitieve vorm zal verhouden tot de nieuwe Aanbestedingswet.
Tenslotte heeft het rijk besloten om per 1 oktober de BIBOB-verklaring voor rijksopdrachten te
schrappen, vooruitlopend op de nieuwe Aanbestedingswet. Daarvoor in de plaats komt één uniforme eigen verklaring voor alle uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. Dit moet de administratieve lasten beperken.
3e EU Aanbestedingendag
Op 24 november organiseert Architectuur Lokaal de 3e EU Aanbestedingendag om verder bij te
dragen aan professionalisering, uniformering en vereenvoudiging van het aanbesteden van architectuuropdrachten. Informatie en programma zijn te vinden op www.ontwerpwedstrijden.nl
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