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PATRIMONIUM DAY

9:00 - 10:00

Hoe een compleet en realistisch lastenboek opstellen?  
Hoe de toewijzingsverplichting integreren hierin?

De wet van 17 juni 2016 en de toewijzingsverplichting voor overheidsopdrachten waarvan de waarde de Europese drempel overschrijdt, biedt interessante perspectieven voor overheden, 
maar evenzeer voor ambachters in de sector. Meubelmakers, smeden, keramisten, kortom alle ambachten die (in de bouwsector en erfgoed) van belang zijn, hoeven niet langer als 
onderaannemer te werken om hun kennis en kunde toe te passen voor grote projecten. Door middel van duidelijke specificaties en een correcte opvolging van de uitvoering van het contract 
kan de aanbestedende dienst een betere communicatie en een hoger kwaliteitsniveau verwachten. De spreker zal het onderwerp op een praktische en pragmatische manier benaderen: 
welke clausules moeten nu in uw lastenboek worden opgenomen? hoe verzeker je je van de competentie van de verschillende stakeholders? hoe de coördinatie doen tussen de verschillende 
competenties van toeleveranciers, aannemers en onderaannemers?

10:10 - 11:10

De uitzondering op de verplichting van oproep tot mededinging. 
Wetgeving en goede praktijken vs. een pleidooi voor meer kunst in de openbare ruimte.

Onze deskundige op het gebied van overheidsopdrachten, zal de balans opmaken van de uitzondering op de verplichting tot mededinging waarin de wetgeving van de overheidsopdrachten 
voorziet wanneer het doel van de opdracht, de creatie of  verwerving van een kunstwerk of een unieke artistieke prestatie betreft. De concrete uitvoering van deze uitzondering is echter 
zeer complex: in welk geval kunnen we de artistieke uitzondering gebruiken en hoe deze beslissing motiveren. U krijgt een update van de wetgeving en best practices op dit gebied. Er volgt 
een pleidooi voor meer kunst in onze genormeerde en gereguleerde wereld. Hoe verzoenen wat onverenigbaar lijkt? Het behoud van het publieke erfgoed, de introductie van kunstwerken in 
de openbare ruimte of het verwerven van allerlei artistieke interventies moet gebeuren via een overheidsopdracht waarvan de belangrijkste rol bestaat in het objectiveren van een keuze van 
werk of prestatie. Maar hoe objectiveren wat bij uitstek subjectief is? Hoe noties zoals schoonheid, harmonie of artistiek genie in een strikt wettelijk kader te integreren?

11:10      11:30

11:30 - 12:30

Projectwedstrijden, implementatie en reikwijdte.
We focussen op projectwedstrijden: Wanneer deze goed georganiseerd zijn, zorgen ze voor consistentie en optimale architectonische kwaliteit. Wat zijn de wettelijke vereisten waaraan moet 
worden voldaan inzake procedures? Hoe een raadgevende commissie of jury vormen? Hoe het PV van de debatten opstellen, welke informatie moet worden opgenomen? Hoe dit PV van de 
debatten combineren met de nodige motivaties en beslissingen?

12:30       14:00

14:00 - 15:00

Het intelectuele eigendomsrecht: problematiek en oplossingen.
Wat zijn de grenzen van het intellectuele eigendomsrecht van de kunstenaar of architect en wat zijn de rechten en plichten van de verwervende overheidsinstantie? Heeft deze het recht om 
een verworven kunstwerk te vernietigen? Wie kan ingrijpen in geval van schade aan bvb. een artistiek werk? In hoeverre kunnen aanpassingen in een kunstwerk gebeuren?

15:00       15:20

15:20 - 17:20

Masterplan Paleis voor Schone Kunsten in Brussel.
De experten betrokken bij het Masterplan renovatie/restauratie van het Paleis voor Schone Kunsten brengen u een volledig verslag. Van de juridische en organisatorische opstart, over de 
samenstelling van het juiste team, tot de werkelijke analyses en uitvoering.Een logistiek organisatorisch meesterwerk! Onze sprekers waren vanaf het begin vanop de eerste rij betrokken. U 
krijgt een overzicht van alle stappen, de valkuilen en de oplossingen.
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