
Oplossingen, goede praktijken en innovatieve ideeën:  
onze experts helpen u bij uw overheidsopdrachten en het bewaren van uw erfgoed 

DINSDAG 4 JUNI 2019 – BRUSSEL

Ons architecturale erfgoed omvat alle menselijke 
constructies van aanzienlijke waarde. Het verwijst 
naar de geschiedenis of kan een belangrijk symbool 
van onze culturele identiteit zijn. In ieder geval 
verdient ons erfgoed om te worden bewaard en zo de 
toekomstige generaties te helpen evolueren door hun 
afkomst te leren kennen. 

Overheidsinstanties spelen een cruciale rol in dit 
proces, maar er zijn veel beperkingen: hoe verzoent u de 
strikte regels van overheidsopdrachten met begrippen 
als schoonheid, harmonie of artistieke genialiteit? Wat 
zijn de grenzen van intellectuele eigendomsrechten? 
Wat is het wettelijk kader om ambitieuze renovatie- of 
restauratieprojecten uit te voeren?

We hebben het programma voor deze dag ontwikkeld 
om de publieke overheden bij deze aanpak te 
ondersteunen door hen oplossingen, goede praktijken 
en innovatieve ideeën aan te reiken. Deze eerste editie 
van de Patrimonium Day is ook gericht op particuliere 
spelers die worden aangesproken om in te tekenen op 
overheidsopdrachten met een erfgoedkarakter.

 

Veel experts zullen tijdens deze dag spreken: de heer Nicolas De Coster, hoofdarchitect 
en technisch directeur van de stad Brussel; de heer Vincent Heymans, professor aan de 
ULB, bij L ENSAV La Cambre en ESA Ars2; de heer Olivier Bastin, voormalig Brussels 
Bouwmeester en vele anderen die we u in het programma hierna laten ontdekken.

van 9u00 tot 17u20

Coördinatie door  
Bart De Hauwere

PATRIMONIUM
DAY

Organized by



PATRIMOINE ERFGOED

08:30 Accueil des participants

09:00   Comment établir un cahier de charge complet et 
réaliste? Comment intégrer l’obligation d’alotissement?
Corentin Brisbois, Consultant, EBP
Nicolas Decoster, Architecte en chef Ville de Bruxelles

10:10  L’exception à l’obligation de mise en concurrence. 
La législation et les bonnes pratiques vs. un plaidoyer 
pour plus d’art dans l’espace publique.
Marie-Alice Vroman, Juriste-consultante, EBP Consulting

11: 10  Pause-café

11:30  Les concours de projets: mise en oeuvre et champ 
d’application.
Olivier Bastin, Premier Bouwmeester Maître Architecte de la  
Région de Bruxelles Capitale (2009-2014)

12:30  Pause-déjeuner

14:00  Le droit de propriété intellectuelle: zoom sur les 
problématiques récurrentes et pistes de solutions.
Amélie Genin, Avocate, JVM

15: 00  Pause-café

15:20  Masterplan Palais des Beaux Arts à Bruxelles.
Sam Deckmyn, Bozar

08:30  Verwelkoming

09:00  Hoe een compleet en realistisch lastenboek opstellen? 
Hoe de toewijzingsverplichting integreren hierin?

10:10  De uitzondering op de verplichting van oproep tot 
mededinging. 
Wetgeving en goede praktijken vs. een pleidooi voor 
meer kunst in de openbare ruimte.
Luc Deleu, Architect-Urbanist

11:10   Koffie-pauze

11:30  Projectwedstrijden, implementatie en reikwijdte.
Tine Vandepaer, Team Bouwmeester, Maître Architecte

12:30  Lunch

14:00  Het intelectuele eigendomsrecht: problematiek en 
oplossingen.
Marie-Louise Reedijk, Cultuurloket

15:00   Koffie-pauze

15:20  Masterplan Paleis voor Schone Kunsten in Brussel.
Sam Deckmyn, Bozar

Programma

Praktische informatie 

Datum en tijdstip
Dinsdag 4 juni 2019, van 9u00 tot 17u20

Locatie
BRUSSEL 

De locatie waar de Patrimonium Day zal 
plaatsvinden wordt uiterlijk 15 dagen voor de 
dag van het evenement per e-mail meegedeeld 
aan eenieder die zich voor de conferentie heeft 
ingeschreven.

Inschrijving
Inschrijving op de website www.ebpevents.be 

Tarieven
PUBLIEKE SECTOR  € 450 excl btw 
PRIVATE SECTOR  € 650 excl btw 

Het inschrijvingsgeld dekt zowel de deelname aan 
de conferentie als de lunch en dranken gedurende de 
hele dag.

Permanente vorming
OVB: 6 punten
KMO-Portefeuille

Na het evenement ontvangt u een 
aanwezigheidsattest via email. 

Contact
Bart De Hauwere 
seminars@ebp.be
+32 (0)2 894 56 05 

LUC DELEU 
Architect-Urbanist

Aanwezig op het evenement

Luc Deleu (Antwerpen) is architect/stedenbouwkundige, afgestudeerd aan Hoger Instituut 
Sint-Lucas Brussel in 1969. Hij richtte zijn bureau T.O.P. office op in 1970.  In 1973 startte hij  
met de ontwikkeling van het concept Orbanisme (cfr. Orbanistisch Manifest & Voorstellen) 
en in 1980, na een reis door de  Verenigde Staten, begon hij met Schaal & Perspectief.  In 
1988 volgde een reeks infrastructurele ontwerpen en in 1991 maakte hij een aanvang met 
een studie  van Reis rond de wereld in 80 dagen, gevolgd door De Onaangepaste Stad, een 
onwerpmatig onderzoek dat in 1995 van start ging.  Orban Space, een “mobile medium” 
onderzoeksproject werd gelanceerd in 2006.

Sinds 1983 realiseerde Luc Deleu installaties met containers in België, Duitsland, Frankrijk, 
Ierland, Japan, Nederland, Spanje en Zwitserland.

Hij gaf lezingen in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Nederland, Nieuw-
Zeeland, Noorwegen, Rusland, Verenigde Staten,  Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

www.topoffice.to


