DONDERDAG 9 MEI 2019 – BRUSSEL

SUSTAINABLE
Day
van 9u00 tot 16u30
Coördinatie door
Aude Richir

De algemeen aanvaarde criteria voor duurzame ontwikkeling implementeren in uw
overheidsopdrachten: een uitdaging?

We hebben de laatste tijd veel gehoord over duurzame
ontwikkeling, of het nu gaat om de “klimaatbetogingen”
of de aanhoudende oproepen voor een «Klimaatwet».
De burger, de publieke en de private sector mobiliseren
zich om duurzaamheid te promoten.
De duurzame overheidsopdrachten moeten zo
opgebouwd worden dat de goederen, diensten en
werken die een overheidsinstantie wil verwerven, een
aanzienlijke positieve impact op milieu en maatschappij
hebben. De publieke sector wordt meer en meer
“aangemoedigd” om hun steentje bij te dragen aan
deze duurzame evolutie!
Het programma van deze dag werd ontwikkeld om
de overheidsinstanties te helpen deze criteria op
de meest duidelijke manier op te nemen in hun
overheidsopdrachten. Deze tweede editie van
Sustainable Day richt zich ook tot de particulieren

die in de overheidsopdrachten worden gevraagd om
te voldoen aan alle duurzaamheidscriteria, of die hun
klant moeten briefen en ondersteunen om hieraan te
voldoen.
Het begrip «duurzaamheid» is echter zeer breed en
complex. We beperken ons tijdens deze editie van
de Sustainable Day tot de 2 belangrijkste pijlers, met
name de milieu- en de sociale pijler.

Tijdens deze dag zullen vele deskundigen het woord nemen, onder hen: Jo Versteven,
Expert in duurzame overheidsopdrachten bij het Federaal Instituut voor Duurzame
Ontwikkeling (FIDO); Sigurd De Strijcker, Afdelingschef Supply Chain en zijn collega
Leslie De Backer, Afdelingschef Facility bij Politiezone Antwerpen;
Annelies Verlinden, Evelien de Raeymaecker en Thomas Christiaens, Advocaten bij
DLA Piper, en vele anderen die u kan terugvinden in het bijgevoegde programma.

Organized by

Ochtendprogramma
DUURZAME ONTWIKKELING EN OVERHEIDSOPDRACHTEN:
PRAKTIJKVOORBEELDEN

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET MARCHÉS PUBLICS:
BONNES PRATIQUES

08:30 Verwelkoming

08:30 Accueil des participants

09:00	De sociale, milieu- en ethische clausules in de

09:00 Les clauses sociales, environnementales et éthiques

dans les marchés publics: oui, mais comment?

overheidsopdrachten

Marie-Alice Vroman, Consultant chez EBP

Kristien Devos, Consultant bij EBP

10: 10	De huidige stand van zaken rond het thema duurzame

aankopen en de groepsaankopen

10:40	Le coût du cycle de vie et les mesures pratiques

susceptibles d’être prises côté pouvoirs publics et
adjudicataires durant la vie du marché

Jo Versteven, Expert duurzame overheidsopdrachten, Federaal
Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO)

10: 40	Circulair aanbesteden. De gunning van

overheidsopdrachten als bouwsteen voor een circulaire
economie

Laurent Housen, Avocat (exelia)

11: 40

12:10	Le recours aux labels et certificats et les marchés

durables

Annelies Verlinden, Evelien de Raeymaecker en
Thomas Christiaens, Advocaten (DLA Piper)

11: 40

Pause-café

Kevin Munungu Lungungu, Avocat (DALDEWOLF)
13:10

Koffie-pauze

Pause-déjeuner

12:10	Prijs en kost als gunningscriterium in de duurzame

overheidsopdrachten

Tony Mortier, Inspecteur van Financiën, Vlaamse Auditautoriteit
Europese Structuurfondsen

13:10

Lunch

Middagprogramma
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
14:20	Een duurzame toekomst begint

lokaal. Burgerparticipatie als
middel om het klimaat- en
milieubeleid van steden en
gemeenten te versterken.

14:20	Het duurzaam en efficient

aankoopproces in het kader
van duurzaam en circulair
aankoopbeleid en de Green
Deal: concrete praktijkcases

Katrien Desrumaux, Partnership
Manager, Be Planet

Sigurd De Strijcker, Afdelingschef
Supply Chain en Leslie De Backer,
Afdelingschef Facility, Politiezone
Antwerpen

15:30	Les économies circulaire et

sociale, génératrices d’insertion
socioprofessionnelle en
Région de Bruxelles Capitale

15:30	 Hoe kan CSR impact vergroten

door middel van innovatie?

14:20	Les clauses sociales dans les

marchés publics de travaux

Pierre Goffart, Attaché, Service public
de Wallonie-Développement Durable

15:30	Comment lutter contre

le dumping social dans les
marchés publics?

Pierre Goffart, Attaché, Service public
de Wallonie-Développement Durable

16:00 Le Green Deal en Wallonie

Lara Hotyat, Attaché, Service public de
Wallonie-Développement Durable

Didier Appels, Impact & Business
Director, Close The Gap

Michaël Lans, Coordinateur Dev’Up Team,
Febrap

16:30 Einde

RÉGION WALLONNE

VLAAMS GEWEST

16: 30 Einde

16:30 Clôture

Praktische informatie
Datum en tijdstip

Inschrijving

Locatie

Tarieven

De locatie waar de Sustainable 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.

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

Donderdag 9 mei 2019, van 9u00 tot 16u30

BRUSSEL

Inschrijving op de website www.ebpevents.be

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

Permanente vorming
OVB: 6 punten
KMO-Portefeuille

Na het evenement ontvangt u een
aanwezigheidsattest via email.

Contact

Aude Richir
seminars@ebp.be
+32 (0)2 894 56 05

