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SPREKERS

SARAH MOENS 
Advocaat 

TENDER LAW

EWOUD HACKE 
Consultant 

EBP

LOUISE GALOT 
Advocaat 

& DE BANDT

MARCO SCHOUPS 
Advocaat 

SCHOUPS ADVOCATEN

KRIS LEMMENS 
Advocaat 

SCHOUPS ADVOCATEN

IN SAMENWERKING 
MET

DONDERDAG 3 DECEMBER 2020  |  9U00 - 16U00 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. Door de 
gezondheidssituatie werd dit evenement omgevormd tot een digitale webinar. Zodat u in alle veiligheid kan luisteren naar de nuttige 
tips van onze experts.

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


PROGRAMMA

PRAKTISCHE INLICHTINGEN

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?

SARAH MOENS, Advocaat, TENDER LAW

10u30-12u00

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

EWOUD HACKE, Consultant, EBP

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

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

DATUM EN TIJDSTIP
donderdag 3 december 2020 
van 9u00 tot 16u00

INSCHRIJVING
Inschrijving online op  
www.ebpevents.be/construction-day-nl

 
.

INSCHRIJVINGSGELD
TARIEVEN
PUBLIEKE SECTOR  €450 excl btw
PRIVE SECTOR  €650 excl btw

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 

WWW.EBPEVENTS.BE
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