
1 Vooraleer van start te gaan met een architectuurwedstrijd zullen we 
als opdrachtgever een goede projectdefinitie1 uitwerken die door de 
deelnemers  gerespecteerd moet worden. 

2 We zullen onze architectuurwedstrijden faseren. Na een open kandi-
datuurstelling zullen we een beperkte selectie van architecten4 uitnodi-
gen om een wedstrijdontwerp voor te bereiden.

3 We zullen duidelijk omschrijven wat onze verwachtingen zijn zowel 
voor de kandidatuurstelling als van een later wedstrijdontwerp.2 Over-
bodige administratieve formaliteiten3 zullen we vermijden. We zullen 
duidelijke maximale formaten/schalen en eisen vastleggen voor het 
wedstrijdontwerp. Deze eisen zijn bindend.  

4 We zullen er naar streven om het ereloon van de opdracht niet als 
belangrijk gunningscriterium5 te laten gelden. 

5 Als bouwheer voorzien we een redelijk prijzengeld om te verdelen on-
der de wedstrijdkandidaten. Dit prijzengeld fixeren we in verhouding 
met de omvang en grootte van het project, de verwachtingen van het 
wedstrijddossier en het aantal geselecteerde kandidaten.6 

6 Van zodra we de wedstrijd bekendmaken, maken we eveneens de 
leden van de jury bekend. We doen hierbij alle nodige inspanningen 
om de jurysamenstelling  neutraal, vakbekwaam en objectief samen te 
stellen.7

7 Als opdrachtgever zullen we het juryverslag nadien bekendmaken8 en 
respecteren. 

Ontwerpwedstrijden versterken kwalitatieve 
architectuur in Vlaanderen. Ze nodigen het 
architectenbedrijf uit de grenzen van hun creativiteit 
te verleggen en te streven naar constante innovaties 
en verbeteringen.

De architectensector wil deze kwaliteit verder 
nastreven maar vraagt duidelijker randvoorwaarden 
voor architectuurwedstrijden.

Een belangrijke aanzet hiertoe werd reeds 
gegeven door de ‘Open Oproep’ van de Vlaamse 
Bouwmeester. 

Met deze convenant willen we ook andere 
opdrachtgevers oproepen om de ontwerpomgeving 
van de architect te versterken.

Dit kan door 7 randvoorwaarden te onderschrijven. 
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1 Wat verstaan we onder een goede projectdefinitie?

 Een goede projectdefinitie bevat zoveel mogelijk objectieve en noodzakelijke 
gegevens zoals ligging, staat van het terrein en stedenbouwkundige voorschrif-
ten. De doelstellingen, behoeftes en noden van het project worden samengevat 
in een programma van eisen. Ze moeten duidelijk zijn maar anderzijds toch de 
nodige creatieve vrijheid laten om tot een volwaardige wedstrijd te komen. De 
opdrachtgever laat zich voor het opstellen van de projectdefinitie bij voorkeur 
bijstaan door een professional (architect).

2 Eisen en verwachtingen van een kandidatuurstelling en wedstrijdontwerp?

 Een kandidatuurstelling is slechts de eerste fase van een wedstrijd. Verduidelijk 
als opdrachtgever uw verwachtingen van de gevraagde projectvisie, portfolio 
en/of referenties. Vormvereisten kunnen worden voorgesteld; enkele A4’s kunnen 
reeds voldoende zijn. 

 Een wedstrijdontwerp (fase 2) is geen uitvoeringsdossier. Een goede architectuur-
wedstrijd beschrijft duidelijk de vorm criteria van de inzendingen. Om vormcom-
petitie te vermijden wordt het best gewerkt met duidelijke en verplichte vereisten: 
de schaal (bv 1/200), het maximaal aantal vellen voor de verantwoording en 
het wedstrijddossier, de formaten van de presentatie. Niet de vorm maar de 
inhoud van het wedstrijddossier moet centraal staan.

3 Wat verstaan we onder overbodige administratieve formaliteiten?

 Bij gunning kunnen nog steeds de officiële documenten worden bezorgd. Tij-
dens de wedstrijdfase kan een verklaring op eer volstaan. 

4 Een beperkte selectie van architecten

 Na een kandidatuurstelling lijkt ons dat een selectie van 5 architecten voldoende 
is om een wedstrijd vorm te geven. 

 

 

 

 

  
  

    

 

 

 

 

Deze verklarende termen maken niet essentieel deel uit van de convenant.

5  Wat zijn goede gunningscriteria?

Er wordt beter gevraagd naar competenties in plaats van referenties. Indien het
ereloon toch als gunningscriterium wordt weerhouden maakt het best maar 20%
uit van de beoordeling. Een voorgesteld ereloon lijkt ons de beste garantie voor
een kwalitatieve wedstrijd.

6  Wat zijn de inspanningen om deel te nemen aan een wedstrijd?

Het ontwikkelen van een visie- en ideeontwerp (is geen voorontwerp) voor een
bouwproject van 1,5 miljoen euro kan voor de architect oplopen tot circa 7.500
euro. Voor grotere projecten (15 miljoen euro) kan dit zelfs oplopen tot 35.000
euro.  Een faire wedstrijdvergoeding houdt rekening met de grootte van het pro-
ject en het aantal kandidaten.  1% à 2% van de bouwkost lijkt in deze zin  een
goede referentie.

7  Jurysamenstelling

De samenstelling van de jury moet de onpartijdigheid van de keuze waarbor-
gen. Minstens 1/3 van de jury zal bestaan uit deskundigen zoals architecten,
stedenbouwkundigen of planologen. Daarbij dient tevens minstens één van hen
worden gekozen uit de personen die behoren noch tot de aanbestedende over-
heid en noch tot een openbaar bestuur.

8  Bekendmaking

Het  is  evident  en  vormt  een  wettelijke  verplichting  minstens  de  deelnemers
inzage te geven in het gemotiveerd juryverslag.

                                                                       September 2014




