Praktische informatie
Datum

Prijs

donderdag 26 april 2018
12u00-17u30

185 euro
125 euro (abonnees TBO)

Locatie en bereikbaarheid

(Alle bedragen zijn excl. btw. De prijs is incl. documentatiemap, broodjeslunch, koffiepauze en het
TBO-themanummer Overheidsopdrachten)

Vlaamse Confederatie Bouw
Zaal A
Lombardstraat 34-42
1000 Brussel
Routebeschrijving: www.confederatiebouw.
be/nl-be/contact/locatie.aspx

Erkenningen
Erkenning bij de Orde van Vlaamse Balies (4 ptn.)
en de tussenkomst bij het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding werden aangevraagd.

TBO

Studienamiddag

26 april 2018

Inschrijven
Inschrijving gebeurt bij voorkeur online op www.intersentia.be/opleidingen of door de onderstaande
inschrijvingskaart uiterlijk maandag 23 april 2018 te mailen of te faxen:
E-mail: studiedag@intersentia.be | Fax: +32 (0)3 658 71 21
U betaalt na ontvangst van de factuur. Na ontvangst van uw inschrijving is uw inschrijving definitief en is het inschrijvingsgeld verschuldigd. Restitutie van het inschrijvingsgeld is niet mogelijk. Mits voorafgaande verwittiging kunt u een vervanger sturen, mocht
u verhinderd zijn.

Inschrijvingskaart
Dhr./Mevr.:

Overheidsopdrachten
Van opstart tot uitvoering

Functie:

Kantoor/Instelling/Rechtsmacht:
Straat + nr.:
Postcode:

Gemeente/Stad:

Tel.:

Fax:

E-mailadres:
Btw-nr.:
Schrijft zich in voor de studienamiddag Overheidsopdrachten en:
betaalt 185 euro (excl. btw).
betaalt 125 euro (excl. btw) voor abonnees.
abonneert zich hierbij op het tijdschrift TBO
(voorwaarden www.intersentia.be).
gebruikt de KMO-portefeuille (DV.O215671).
is magistraat. Gelieve het inschrijvingsgeld te
factureren aan de FOD Justitie.
Handtekening:

Andere deelnemers:

..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
Datum:

Brussel | Vlaamse Confederatie Bouw

Toelichting
Het overheidsopdrachtenlandschap van 2006 is nog maar net ingeburgerd of
de Overheidsopdrachtenwet van 2016 en haar uitvoeringsbesluiten schudden
het landschap alweer grondig door elkaar.
Deze studienamiddag brengt u op de hoogte over de speerpunten van de
nieuwe overheidsopdrachtenreglementering. De sprekers staan stil bij zowel
de plaatsings- als de uitvoeringsfase van een overheidsopdracht. Daarnaast
wordt een uitstap gedaan naar de eigenheden van concessies. Voor het eerst
is er naast een regeling voor concessies van werken ook een regeling voor concessies van diensten. De deelnemers aan deze studienamiddag worden wegwijs gemaakt in de opportuniteiten maar ook de knelpunten die de nieuwe
wetgeving met zich meebrengt.

13u45

De onderhandelingsprocedures: is er sprake van een paradigmaverschuiving in 2016?
Prof. dr. Kris Wauters, Advocaat bij Janson Baugniet, Professor UCL,
Gastprofessor ULg en Mr. Sophie Bleux, Advocaat bij
Janson Baugniet en praktijkassistent KU Leuven

14u15

De eigenheden van de concessie
Prof. dr. Steven Van Garsse, UHasselt/UAntwerpen
en Advocaat bij Equator advocaten

14u45

Koffiepauze

15u00

Inleiding door de voorzitters
Elke Van Overwaele, Verantwoordelijke Juridisch Departement
bij Confederatie Bouw en Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, Advocaat bij
Caluwaerts en Uytterhoeven advocaten en Hoofddocent KU Leuven

15u15

Wijzigingen van het toepassingsgebied van de AUR
Mr. Isabelle Cooreman, Advocaat bij Racine advocaten

15u45

Het contentieux tijdens de uitvoering: onvoorzienbare
omstandigheden – Ambtshalve maatregelen - met inbegrip van de
behandeling van de claims (onvoorziene omstandigheden
en meldingsplichten)
Mr. Ann Eeckhout, Advocaat bij Eeckhout & Ottovaere advocaten

16u15

Under construction: transparantie en integriteit in de
onderaannemingsketen bij overheidsopdrachten
Mr. Jan De Leyn, Advocaat bij Schoups advocaten

16u45

Rechtsbescherming bij de plaatsingsprocedures
Mr. Annelies Verlinden, Advocaat -vennoot bij DLA Piper

17u15

Slotbeschouwingen

17u30

Einde

Doelgroep: advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, ambtenaren en architecten.

Programma
12u00

Onthaal met broodjes

12u30

Inleiding door de voorzitters
Mevr. Elke Van Overwaele, Verantwoordelijke Juridisch Departement
bij Confederatie Bouw en Mr. Kris Lemmens, Advocaat-vennoot
bij Schoups advocaten

12u45

De voorbereidende fase: keuze van de plaatsingsprocedure
– Opstellen van bestek – Bekendmaking – E-procurement
Mr. Christophe Lenders, Advocaat bij GSJ advocaten
en Mr. Joris Wouters, Advocaat bij GSJ advocaten

13u15

De openbare en niet-openbare plaatsingsprocedures:
de voornaamste wolfijzers en schietgeweren in de nieuwe regelgeving
Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, Advocaat bij Caluwaerts en
Uytterhoeven advocaten en Hoofddocent KU Leuven

