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IN SAMENWERKING 
MET

DONDERDAG 3 DECEMBER 2020  |  9U00 - 16U30 Organized by

Construction Day

ONTDEK ALLE OPLOSSINGEN  VOOR  
UW PROBLEMEN ROND OVERHEIDSOPDRACHTEN 

EN DE UITVOERING VAN WERKEN

De 7e editie van de dag gewijd aan openbare werken wordt georganiseerd in twee assen, juridisch en technisch. Kom en ontmoet 
de spelers die het meest bekend zijn binnen de overheidsopdrachten. Aanbestedende diensten, architecten, projectmanagers, 
projectleiders, werfleiders, komen allemaal samen om hun kennis, vaardigheden of netwerken te verbeteren, rond 10 sessies met 
voorbeelden, praktijkoefeningen en ervaringsuitwisselingen.

http://www.ebpevents.be/construction-day-nl


PROGRAMMA

PRAKTISCHE INLICHTINGEN

ZAAL JURIDISCH ZAAL TECHNISCH

Onthaal

09u00-10u00

Hoe een compleet en realistisch bestek opstellen? Hoe de
toewijzingsverplichting hierin integreren?
- Welke specificaties opnemen in het bestek?
- Hoe kan me de bekwaamheid van iedere partij verzekeren?
- Hoe op een efficiënte manier de coördinatie tussen de verschillende partijen beheren?

Digitale diensten en nieuwe toepassingen
Geo-lokalisatie: beheer uw vloot! Of het nu gaat om graafmachines, kranen, vuilniswagens, 
verspreiders of bussen, real-time geo-lokalisatie maakt een optimaal beheer van de 
hulpbronnen mogelijk. Waarom duurden twee soortgelijke taken niet even lang? Hoe berekent 
u een eerlijke reiskostenvergoeding of kosten? Welk voertuig is op het werk of buiten dienst? 
Hoe lang duurt het om een andere site te bereiken? Geolocation beantwoordt al deze vragen, 
zonder dat er moeizame berekeningen nodig zijn. 
Drones: bewaken, beveiligen, beheren. De opdrachten van drones zijn het visueel beveiligen, 
het beheren van grote gebieden (inventarisatie van opslagplaatsen, inventarisatie van 
wild), of het opstellen van schema’s (schoonmaak, onderhoud van gebouwen en technische 
constructies). Op 1 juli 2020 moet nieuwe Europese wetgeving in werking treden om de 
praktijken te verduidelijken.
Net op tijd om zich voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving!

10u00-10u30  Koffie-pauze

10u30-12u00

Oefensessie: Herzieningsclausules
- Hoe herzieningsclausules opstellen?
-  Maak uw eigen herzieningsclausules aan die meteen aan jullie opdrachten kunnen toegepast 

worden

Reflectiemoment over het verminderen van de ecologische voetafdruk
in de bouwsector
- Herwinning van afval is een prioriteit. Hoe negatieve invloed op het milieu verminderen?

12u00-13u30  Lunch & networking

13u30-14u30

[Rondetafelgesprek] Rechten en verplichtingen van elke partij ivm
onderaanneming
- Welke gevolgen voor de aanbestende overheid, voor de aannemer en de onderaannemer?
- Wat moet er verplicht worden nagekeken voor de gunning van de opdracht?
- Wat zijn de gevolgen van een verandering van onderaannemer tijdens de uitvoering van de
opdracht?

LOUISE GALOT, Advocaat , & DE BANDT

Praktische oefensessie: hoe antwoorden op een overheidsopdracht voor
de uitvoering van werken?
Het ABC van de basisregels voor overheidsopdrachten. Zeer praktisch advies over een
overheidsopdracht opgedeeld in percelen. Hoe de specificaties van het bestek begrijpen en waar
de relevante informatie terug vinden.

DANNY VRYDAG, Adjunct-Directeur administratief en financieel beheer en  
overheidsopdrachten, STAD BRUSSEL

14u30-15u00  Koffie-pauze

15u00-16u00

Hoe kan men budgettaire overschrijdingen voor overheidsopdrachten
voor werken vermijden?
- Verkeerde raming van de opdracht?
- 10% of 15% extra boven het gunningsbedrag voorzien?
- Wat voorziet de wetgeving bij een budgetsoverschrijding?
- Wat is de verantwoordelijkheid van de ontwerper bij een foutieve raming?

MARCO SCHOUPS, Advocaat, SCHOUPS ADVOCATEN
KRIS LEMMENS, Advocaat, SCHOUPS ADVOCATEN

Nieuwe bouwmethoden
Modulaire bouw: afvalvrije bouwplaatsen, een perfect gecontroleerde planning en 
energieefficiëntie.
Wat kan je nog meer vragen? Modulair bouwen betekent een langere voorbereiding
in de werkplaats, beschut tegen de weersomstandigheden en een kortere bouwfase. Dit is een
onmiskenbaar voordeel in veel situaties, vooral voor de bouw van sociale woningen, maar ook voor
scholen en bibliotheken. Als het type module eenmaal gedefinieerd is, is het enige wat nog moet
worden gemonteerd!
3D-printen laat minder fouten toe, is sneller en vereist minder personeel. Een fietsbrug kan al in 3D
geprint worden. Een oplossing voor de bouwsector 2.0?

16u00-16u30  Drink

DATUM EN TIJDSTIP
donderdag 3 december 2020 
van 9u00 tot 16u30
 
LOCATIE*
te bevestigen

*   De locatie waar het evenement 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 online op  
www.ebpevents.be/construction-day-nl

INSCHRIJVINGSGELD
TARIEVEN
PUBLIEKE SECTOR  €450 excl btw
PRIVE 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: in aanvraag
IBJ: in aanvraag
 
Na het evenement ontvangt u een 
aanwezigheidsattest via email.  

CONTACT
Joëlle Genbrugge
seminars@ebp.be
+32 (0)2 894 56 05

GEDETAILLEERD PROGRAMMA EN INSCHRIJVING OP 
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