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Seminariecyclus Duurzaam bouwen 

Duurzame overheidsopdrachten: De sleutels om de 
verwachte prestaties te bereiken 

Tweetalig seminarie (met simultaanvertaling) 

Brussel, 7 oktober 2016 

Auditorium van de zetel van Leefmilieu Brussel  

Thurn en Taxis – Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel 

08.30 uur – Onthaal 

09.00 uur – Inleiding 

Moderator Rob Renaerts (Coduco) 

09.10 uur – Reflecties over de relaties tussen de a ctoren van de bouw 

Middelen en ambities in overeenstemming brengen d.m.v. een coherent en gestructureerd administratief proces 

Raphaël Dugaillez (Sensélia) 

09h40 – De verplichtingen voortvloeiend uit de keuz e van de wijze van plaatsing van overheidsopdrachte n 

Verdeling van de risico’s verbonden aan de definitie van de technische specificaties 

Kim Moric (Advocatenkantoor DLA Piper) 

10.00 uur – Het standpunt van de ontwerper 

De plicht tot innoveren: vergelijkende studie, in Frankrijk en België, van de compatibiliteit tussen overheidsopdrachten en 
onderzoek en ontwikkeling 

David Roulin (architect bij het bureau Art & Build) 

10.30 – 10.50 uur: Koffiepauze en gelegenheid de sp rekers te ontmoeten 

10.50 uur – Het standpunt van de aannemer 

De troeven van het bouwteam 

Frederik Bijnens (Algemene aanneming Democo) 

11.10 uur – Het standpunt van de opdrachtgever 

Moeilijkheden en succes bij de projectbegeleiding, met hantering van criteria voor duurzame ontwikkeling 

Anne-Laure Dewulf (Beliris) 

11.40 uur – Kort debat 

Rob Renaerts (Coduco) 

12.00 – 13.00 uur: Lunch met gelegenheid tot discus sie, in aanwezigheid van de sprekers 

13.00 uur – Assistentie aan de bouwheer in alle sta dia van de opbouw van een project 

Zich goed omringen voor een gedegen begeleiding 

Thierry-François Yernaux (AT Osborne) 

13.30 uur – Naar een beslissing overeenkomstig het waardensysteem van de beslissingnemers 

De multicriteria-analyse 

Jean-François Vansnick (Value Focused Consulting) 

14.00 uur – Ecologisch of energie-efficiënt ontwerp en 

Een aanpak om de doelstellingen te bereiken 

Muriel Brandt (studiebureau écorce) 

14.20 – 14.40 uur: Koffiepauze en gelegenheid de sp rekers te ontmoeten 

14.40 uur – Reflecties over het financiële beheer v erbonden aan de duurzame ontwikkeling in de bouw 

De rol van het bedrag van de werken in het beslissingsproces 

Benoît Van Hoye (COSEP) 

15.10 uur – Doelstellingen formuleren 

Duidelijkheid – Het belang van certificering – Bakens in de verschillende stadia van het project – Resultaatgarantie 

Muriel Brandt (studiebureau écorce) 

15.30 uur – Kort debat 

Rob Renaerts (Coduco) 

16.00 uur – Samenvatting 

Rob Renaerts (Coduco) 

16.30 uur – Einde 

 


