Wedstrijdformule of ontwerpenwedstrijd
De wet van 15 juni 2006 definieert de specifieke procedure voor een ontwerpenwedstrijd in artikel 3,
10°: de procedure die tot doel heeft de aanbestedende overheid of het overheidsbedrijf een plan of
een ontwerp te verschaffen dat na mededinging door een jury wordt gekozen.
Met de ontwerpenwedstrijd beoogt de aanbestedende overheid een plan, schets, schetsontwerp,
idee, haalbaarheidsstudie of ontwerp te bekomen, bijvoorbeeld inzake ruimtelijke ordening,
stadsplanning, architectuur, ingenieurskunst of gegevensverwerking. Na een oproep tot mededinging
worden de ontwerpen gekozen door een jury, eventueel met toekenning van prijzengeld en
vergoedingen voor de deelnemers.
De wedstrijd leidt hetzij tot de keuze van één of meer ontwerpen, hetzij tot deze keuze gekoppeld
aan de gunning van een opdracht voor diensten (bijvoorbeeld een studieopdracht voor verdere
uitwerking van het ontwerp) met een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op grond
van artikel 26, § 1, 4° Wet Overheidsopdrachten. In het eerste geval wordt de wedstrijd beëindigd
met de keuze, zonder dat er achteraf een opdracht voor diensten aan één van de winnaars wordt
gegund.
De ontwerpenwedstrijd kan ook de keuze van een ontwerper beogen, zonder dat deze keuze
gekoppeld is aan een uitgewerkt ontwerp. Het beoogde ontwerp hoeft immers niet noodzakelijk
uitgewerkt zijn. Het kan enkel om een schets gaan die zal worden beoordeeld aan de hand van de
vooraf bepaalde beoordelingscriteria die onder andere betrekking hebben op de filosofie, de ideeën,
de persoonlijkheid en de architecturale visie van de ontwerper.
Men kan de ontwerpenwedstrijd organiseren volgens de open of de beperkte procedure. Bij een
beperkte procedure dient het aantal geselecteerden in ieder geval voldoende te zijn om een
daadwerkelijke mededinging te waarborgen. Zo kan de overheid een beroep doen op de meest
creatieve professionelen, bijvoorbeeld voor het bevorderen van de architecturale kwaliteit van de
openbare gebouwen.

Voor meer informatie, neem contact op met bestuurszaken of zie onderstaande link
http://www.bestuurszaken.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/instrumenten/
edraaiboek-8juli/orgawise/orgawise/Toelichting37204.html

