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BNA: Overheid, neem  
het voortouw, ga paritair  

Tijdens een recente bijeenkomst met MKB-Nederland hield Fred Schoorl, directeur 

Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) een kritisch betoog over 

aanbestedingen. Daarop besloot de Vaste Kamercommissie EZK (Economische Zaken en Klimaat) 

om 16 mei 2018 een rondetafelbijeenkomst te organiseren over het Programma Beter 

Aanbesteden en de praktijk. Resultaat: Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) gaat de VNG 

aansporen om dit programma te omarmen.

Tekst Renson van Tilborg, BNA

BNA-directeur Fred Schoorl: “Disproportionele aanbestedingen zijn dagelijkse kost; architectenbureaus zien er geen brood meer in. Het kost dienstverleners enorme 

inspanning en de verdiensten zijn miniem, als ze er al zijn.”



→
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Aanbestedingen

K
amerlid Joba van den Berg (CDA) wist 

de centrale vraag goed te verwoor-

den: “De overheid zou de meest  

geliefde opdrachtgever moeten zijn, 

maar dat lijkt niet het geval te zijn.” Andere 

kamerleden vroegen zich af waarom actuele 

overheidsdoelen (sociaal, duurzaamheid,  

innovatie) nauwelijks gerealiseerd worden. 

Op naar paritaire voorwaarden

Naast onze lobby in Den Haag gaan we  

binnenkort om de tafel met Hub Keulen van 

Fontys/NEVI en NLingenieurs om, conform de 

Actieagenda Beter Aanbesteden, tot paritaire 

voorwaarden te komen. De brancheorganisa-

ties focussen vooral op de praktische knel-

punten die ondernemers ondervinden: hoge 

tenderkosten, kleine kans op opdracht, wild-

groei aan onevenwichtige voorwaarden, prijs-

druk, clusteren. “Een overheid die niet luistert 

en eenzijdig disproportionele voorwaarden 

oplegt, is geen aantrekkelijke bruid”, aldus 

Matthijs Huizing, trekker van Beter Aanbeste-

den. 

Ongezonde aanbestedingscultuur 

Schoorl vindt de onlangs gepresenteerde  

Actieagenda Beter Aanbesteden een positieve 

stap: “De voornaamste knelpunten in de aan-

bestedingspraktijk worden benoemd en van 

aanbevelingen en acties voorzien. Voor aanbe-

steden geldt dat de aanbestedingscultuur en 

-praktijk nog fors verbeterd kunnen worden, 

zeker ook voor intellectuele dienstverleners, 

zoals architecten, ingenieurs en andere  

partijen uit de creatieve industrie.”

Het grote probleem zijn vooral de incidentele 

aanbesteders op decentraal niveau. Blijkbaar 

is deze groep niet bekend met de Gids Propor-

tionaliteit of niet in staat/bereid deze goed 

toe te passen. Schoorl: “Als een juridische  

verplichting niet werkt, biedt een vrijblijvend 

programma dan soelaas? Juist incidentele en 

onwelwillende aanbesteders lijken niet aange-

haakt bij het Programma Beter Aanbesteden. 

Dat baart zorgen.”

Marktwerking: het werkt niet 

Opdrachtgevers en opdrachtnemers praten 

tegenwoordig over de problematiek. Dat is  

positief. Maar dat vertaalt zich nog altijd  

onvoldoende naar proportionele selecties. 

Schoorl: “Disproportionele aanbestedingen 

zijn dagelijkse kost; architectenbureaus zien 

er geen brood meer in. Het kost dienstverle-

ners enorme inspanning en de verdiensten 

zijn miniem, als ze er al zijn. Er is geen  

‘verdienmodel’.” 

De markt functioneert in die zin niet goed. De 

belangrijkste knelpunten:

Toegankelijkheid overheidsopdrachten

De geschiktheidseisen bij de meeste architec-

tenselecties zijn veel te specifiek. Dat betreft 

vooral ervaringseisen, die haaks staan op de 

Gids Proportionaliteit. Voor een school-

directeur is ervaring met scholenbouw een  

essentiële kerncompetentie. En de in te  

dienen referentie moet ook voldoen aan aller-

lei aanvullende voorwaarden (omvang, aantal 

Advies van BNA aan staatssecretaris Keijzer 

•  zet in op handhaving van de Gids proportionaliteit; 

•  ga als overheid meer werken als ‘launching customer’; 

•  zorg dat incidentele en onwelwillende aanbesteders worden aangehaakt; 

•  zorg dat de VNG meegaat met paritaire voorwaarden. 

En niet in de laatste plaats: de borging van de actie-agenda is zeer gebaat bij aanhaking 

van andere partijen dan de welwillende en professionele partijen.
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Twintig tips voor beter aanbesteden

Een goede aanbesteding haalt het beste uit de markt. En dan 

leidt een aanbesteding tot het beste eindresultaat. Zo wordt 

aanbesteden efficiënter én leuker. Zo opent het Manifest Be-

ter Aanbesteden voor aanbestedingen van architecten en con-

structeurs. Wij geven hier een samenvating. Op de website 

van BNA is de gehele versie te downloaden.

Aanbesteden van architecten en constructeurs werkt beter als:

•  de opdrachtgever weet wat hij wil;

•  de ambities realistisch zijn; 

•  de eisen passend zijn;

•  de subjectieve klik met een bureau is meegenomen;

•  de aanbestedingsprocedure  proportioneel en transparant is;

•  de kosten voor de inschrijvende partijen zo laag mogelijk zijn.

Hoe kan het beter?

Algemeen

1.  Het is in het belang van alle betrokken partijen dat de  

aanbesteding goed wordt voorbereid. 

2.  De opdracht is duidelijk beschreven. Minimaal: ruimtelijke, 

functionele en technische ambities, in combinatie met het  

beschikbaar budget. 

3. De ambities zijn realistisch.

4.  Vooraf is duidelijk waartoe de procedure dient; wil de  

opdrachtgever een ontwerp, plan of partner selecteren?  

Kwaliteit of laagste prijs?

5.  De selectieleidraad maakt duidelijk wat er in de gunningsfase 

gevraagd, beoordeeld en vergoed wordt.

6.  Een capabele beoordelingscommissie borgt de kwaliteit van de 

inhoudelijke beoordeling.

7.  Om inzicht te krijgen in de financieel-economische draagkracht 

van de inschrijver wordt bij voorkeur gewerkt met de eigen 

verklaring.

8.  Ruimere aansprakelijkheid dan aansprakelijkheid conform DNR 

is geen selectie- of gunningscriterium.

9. De procedure is proportioneel.

Selectiefase

10.  Er wordt geselecteerd op basis van de competentie van  

gegadigden. Referentie-eisen zijn helder geformuleerd.

11.  Beide partijen hebben er belang bij dat opgevoerde referentie-

projecten aansluiten bij de aanbesteding. Een reële termijn  

bedraagt 7 tot 10 jaar.

12. Hetzelfde geldt voor de schriftelijke tevredenheidsverklaring.

13.  De aanbestedende dienst vraagt in de selectiefase vooral Eigen 

Verklaringen.

14.  De selectie wordt - met een schriftelijke en heldere motivatie 

– gecommuniceerd richting de bureaus die niet zijn geselec-

teerd voor de gunningsfase.

Gunningsfase

15.  Naast vakmanschap zijn factoren als de persoonlijke klik en 

communicatieve vaardigheden van groot belang.

16.  Een aanbesteding is bij voorkeur niet louter een papieren  

exercitie. 

17.  Een redelijke vergoeding voor de aanbesteding is passend.

18.  De gevraagde inspanningen worden helder omschreven en 

strak gehandhaafd; een ontwerpvisie bijvoorbeeld is geen V.O.

19.  Bij gunning op basis van EMVI is het raadzaam niet alleen te 

kijken naar de prijs, maar ook veel waarde toe te kennen aan 

kwalitatieve criteria. 

20.  De gunning wordt – met een schriftelijke en heldere motivatie 

– gecommuniceerd richting de bureaus die de opdracht niet 

hebben gekregen.

gebruikers, type opgave – nieuwbouw,  

verbouw, uitbouw). Deze hardnekkige praktijk 

belemmert de toegang tot overheidsopdrach-

ten voor start-ups en kleine bureaus en creëert 

een vechtmarkt. Bureaus gaan tot het uiterste, 

niet alleen om de opdracht te verwerven maar 

vooral ook om de referentie veilig te stellen. 

BNA-jurist Michel Geertse: “Wie niet jaarlijks 

een nieuwe scholenbouwopdracht verwerft, 

loopt uit zijn referenties en kan morgen niet 

meer meedoen aan aanbestedingen in deze 

deelmarkt. Terwijl je eigenlijk naar competen-

ties vraagt.”

Tenderkosten

Architecten lopen op tegen stijgende tender-

kosten. Architecten moeten steeds meer (ont-

werp)werk verrichten voor hun inschrijving. 

Daar staat zelden een vergoeding tegenover, 

hoewel de Gids Proportionaliteit dat wel voor-

schrijft. Geertse: “En als er al een vergoeding 

geboden wordt, dekt die slechts een fractie 

van de kosten. Vaak wordt formeel een ‘visie-

presentatie, niet zijnde ontwerp’ gevraagd. Er 

wordt geen vergoeding geboden, want er 

wordt geen ontwerp gevraagd. Feitelijk komt 

een visiepresentatie toch neer op ontwerp-

werk. De architect moet zijn ontwerpoplossing 

toelichten en visualiseren. Gunningscriteria 

sturen vaak op een uitgewerkt ontwerp (bij 
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De keuze van BNA
Dit artikel is onderdeel van het gast- 

hoofdredacteurschap van BNA-direc-

teur Fred Schoorl voor deze uitgave. 

voorbeeld om duurzaamheidsprestaties te  

onderbouwen).”

De gezamenlijke inschrijfkosten overstijgen 

regelmatig de opdrachtwaarde. Geertse vindt 

dat maatschappelijk onverantwoord. “Ruimte 

om inschrijfkosten te compenseren is meestal 

minimaal. De opdracht wordt in de regel  

gefaseerd opgedragen. Regelmatig schrijft een 

architect in op een volledige opdracht om na 

het gereedkomen van het voorlopig ontwerp of 

definitief ontwerp te horen dat hij klaar is. De 

opdrachtgever stapt over op een andere bouw-

organisatievorm, de aannemer neemt het 

stokje over van de architect.” 

Prijs dominant

Bij architectenselecties is de beste prijs- 

kwaliteitsverhouding het dominante gun-

ningscriterium. Formeel ligt het zwaartepunt 

bij kwalitatieve criteria, maar vaak geeft de 

laagste prijs toch eenzijdig de doorslag. Dat 

belemmert kwalitatieve oplossingen en inno-

vatie en ondermijnt het verdienmodel van de 

branche. De oorzaken zijn legio. Soms zijn de 

kwalitatieve criteria onvoldoende onderschei-

dend. Vaak biedt de gunningsmethodiek de 

mogelijkheid om de prijs doorslaggevend te 

maken, indien een inschrijver maar genoeg 

duikt onder de honorariumbiedingen van zijn 

concurrenten. Dat gebeurt met enige regel-

maat, weet Geertse:  “Deze praktijk zet ook de 

collegialiteit en sociale verhoudingen in de 

branche onder druk. De opdrachtgever eindigt 

regelmatig met een inschrijver die niet zijn 

voorkeur had. Het is voor opdrachtgevers juri-

disch lastig om een extreem lage inschrijving 

terzijde te leggen.” 

Inkoopvoorwaarden

Architecten worden geconfronteerd met een 

wildgroei aan inkoopvoorwaarden. Iedere  

opdrachtgever heeft zijn eigen voorwaarden, 

die vrijwel altijd afwijken van de standaard 

leveringsvoorwaarden in de branche 

(DNR2011). Geertse: “Voor iedere afzonderlij-

ke aanbesteding moeten architecten de in-

koopvoorwaarden minutieus doornemen en 

overleggen met de verzekeraar in hoeverre  

afwijkende aansprakelijkheidsbepalingen  

verzekerd kunnen worden tegen acceptabele 

condities. Dat is omslachtig, kostenverhogend 

(aanvullende premies) en leidt tot onzeker-

heid (lang niet alle risico’s kunnen door de 

architect verzekerd of beheerst worden). Even-

wichtige, paritaire voorwaarden zijn dringend 

gewenst. Dat creëert eenduidigheid, zekerheid 

en kostenbesparing.” 

Met name de gemeentelijke inkoopvoorwaar-

den gebaseerd op de VNG Model Algemene 

Inkoopvoorwaarden leveren problemen op. De 

ongelimiteerde aansprakelijkheidsgrondslag 

conform het Burgerlijk Wetboek en de aanvul-

lende vrijwarings- en boeteclausules worden 

niet (volledig) gedekt door de gangbare  

beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheids-

verzekeringen en is ook niet goed aanvullend 

te verzekeren. Geertse: “Dergelijke bepalingen 

verschaffen de opdrachtgever slechts schijn-

zekerheid en zadelen architecten op met extra 

kosten en niet te verzekeren en nauwelijks te 

beheersen risico’s. Ook de regeling voor 

IE-rechten is problematisch. Het VNG-model 

gaat uit van volledige en onvoorwaardelijke 

overdracht en/of afstand doen van alle au-

teursrechten door de architect. Dat wijkt af 

van de handreiking in de Gids Proportionali-

teit (mogelijkheid licentie onderzoeken) en 

raakt de kern van het businessmodel van het 

architectenbureau. We hebben toenadering 

gezocht naar de VNG om tot evenwichtigere 

voorwaarden te komen, mede in het licht van 

de acties van de Actieagenda Beter Aanbeste-

den. De VNG houdt tot nu toe de boot af.” 

Lerend vermogen

Er is onvoldoende lerend vermogen bij archi-

tectenselecties. Geertse: “Een aanbesteding 

is helaas meestal een papieren procedure, 

met beperkte formele contactmomenten. De 

mogelijkheden van interactie voorafgaand, 

tijdens en na de aanbesteding worden niet of 

nauwelijks benut. Dat belemmert slimmer 

aanbesteden. Architecten zien ook graag meer 

dialoog tijdens de inschrijvingsfase, zeker als 

de inschrijving om ontwerpwerk vraagt.  

Architecten vinden vooral de onderbouwing 

van het gunningsvoornemen ondermaats. In 

de praktijk krijgen ze alleen een scorematrix 

met een summiere toelichting.”

Fred Schoorl: “Als een juridische verplichting niet werkt, biedt een vrijblijvend programma dan soelaas?”


