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Stapeling kerncompetenties aan banden gelegd
legd……………………………………….
Neergaande lijn
 De trend van minder architectuuropdrach-
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ten wordt voortgezet. Dit kwartaal werden
40 nieuwe architectuuropdrachten aangekondigd. In 2012 werden nog 62 aankondigingen geplaatst. In 2013 waren dit 46, in
2014 42.
 Ruim een kwart (28%) van de procedures
betrof een nationale aanbesteding.
 In tegenstelling tot eerdere jaren is (nog)
geen van de aanbestedingen stopgezet.
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Tijd tussen aankondiging en
sluitingsdatum

Termijnen
 De gemiddelde tijd tussen aankondiging en
sluitingsdatum is bij architectendiensten
(openbare procedure) gemiddeld 45 dagen.
Bij de niet-openbare procedure is dit 38.
Bij werken met ontwerp is de termijn 68 dagen, bij de openbare procedure en 30 bij de
niet-openbare procedure.
 Van de Q2 aangekondigde aanbestedingen
ligt de sluitingsdatum bij 15% in de bouwvak.
Bij architectendiensten is dit 27%, bij werken
met ontwerp 8%.
 In de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn
(2014/24/EU) worden de minimumtermijnen
verkort naar 35 dagen (openbare procedure)
en 30 dagen (niet-openbare procedure).
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Meer rijksopdrachten, minder adviseurs
 Het rijk is verantwoordelijk voor een kwart van de aanbestede architectuuropdrachten. Dat is een
aanzienlijke stijging ten opzichte van het tweede kwartaal in eerdere jaren (2014 17%, 2013 13%, 2012
10%).
 Decentrale overheden nemen de helft (20) van de architectuuropdrachten voor hun rekening. Onderwijsinstellingen en overige opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor het resterende kwart.
 De inzet van adviseurs is gehalveerd bij de aanbestedingen van architectendiensten (27% tegenover
meer dan 50% in de voorgaande jaren). Met name (onervaren) onderwijsinstellingen die optreden als
bouwheer maken gebruik van de diensten van adviseurs.
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Beoordeling referentieprojecten nader ingekaderd
 In de praktijk lopen veel opdrachtnemers in de architectuursector op tegen een stapeling van voorwaarden met betrekking tot vereiste referentieprojecten.
 Sinds april 2013 bepaalt de Gids Proportionaliteit dat verplichte referenties getoetst moeten worden aan
de hand van kerncompetenties, waarbij geldt één referentie per kerncompetentie (voorschrift 3.5G).
De Gids geeft geen nadere informatie over wat een kerncompetentie behelst en geen expliciete voorschriften met betrekking tot referenties in het kader van de selectiecriteria. Het gevolg in de praktijk:
veel aanbestedingen kennen een stapelingen van voorwaarden onder de noemer kerncompetentie én
beoordeling van referenties op meerdere kerncompetenties in de nadere selectie.
 Op 8 juni 2015 publiceerde de Commissie van Aanbestedingsexperts een advies dat meer duidelijkheid
geeft over kerncompetenties. De Commissie stelt in dit advies dat het stapelen van competenties bij referentieprojecten niet mag indien deze ook met losse referenties aangetoond kunnen worden (overweging 5.3.8)
 Tevens stelt de Commissie in dit advies dat niet alleen de voorschriften, maar ook de toelichtingen van
de Gids Proportioneel gerespecteerd moeten worden, tenzij er een grond is om gemotiveerd af te wijken. Dit betekent dat de kerncompetentiegedachte ook van toepassing is op de selecitecriteria in de nadere selectie (overweging 5.4.2)

Rapportages Commissie van Aanbestedingsexperts

 Stapelen competenties bij referentieprojecten mag niet als deze ook los getoetst kunnen worden (5.3.7)
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 http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/sites/default/files/adviezen/150122%20%20Advies%2052.pdf
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Nationale aanbestedingombudsman
Op 8 juni 2015 heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts haar tweede periodieke rapportage (maart
2014 – maart 2015) gepubliceerd. Enkele opvallende zaken:
 Het aantal klachten dat voorgelegd wordt aan de Commissie groeit
 De commissie ontving 102 klachten (178 deelklachten) en publiceerde 40 adviezen
 Aanbestedende diensten klagen niet over deelnemers aan aanbestedingen.
 Ondernemers klagen vooral over de gunningscriteria en de beoordeling van de biedingen (42) en de
uiteindelijke gunningsbeslissing en motivering daarvan (36). Ook ergert de markt zich aan gebrekkige
communicatie (29) en bestek- en contractsvoorwaarden (28).
 Iets minder dan de helft van de klachten werd ingediend op een moment dat een advies van de Commissie (nog) invloed kon hebben op het (verdere) verloop van de procedure.
 De 40 gepubliceerde adviezen (80 deelklachten) bestempelen 29 deelklachten als gegrond en 50 als
ongegrond. Bij 1 deelklacht kon de gegrondheid niet vastgesteld worden.
 De commissie concludeert dat het aantal niet-ontvankelijke klachten afneemt. De proactieve houding
van opdrachtnemers – eerst de klacht voorleggen bij het klachtenloket van de aanbestedende dienst alvorens naar de commissie gestapt wordt- is verbeterd.
Informatie Michel Geertse, info@ontwerpwedstrijden.nl
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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