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OVERHEIDSOPDRACHT VAN BEPERKTE WAARDE BETREFFENDE DE REALISATIE VAN EEN EENMALIG EVENEMENT TER 
BEVORDERING VAN DE FOTOGRAFISCHE SCÈNE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP EN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP TUSSEN  

5 EN 11 JULI 2021 IN ARLES  

 
 
1/Toepasselijke wetgeving 
 

De overheidsopdracht is onderworpen aan de wetgeving die van kracht is op de datum              
waarop die van start gaat, en aan elke tekst die deze bepalingen aanvult of wijzigt.  
 
Met name:  
 
* De titel I met uitzondering van de artikelen 12 en 14 – hoofdstuk 1 en artikel 92 van de titel                     
2 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (hierna “Wet 2016” genoemd); 
 
* De artikelen 1 tot 9, 67, 69 en 156 en 160 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot                     
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (hierna “AUR          
2013” genoemd); 
 
* De artikelen 6, 7 en 124 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing                
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (hierna “KBP 2017” genoemd); 
 
Artikelen die op deze overheidsopdracht toepasselijk zijn: 
 
Wet 2016:  
 
Artikel 57 betreffende de opdracht in gedeelten. 
 
Artikel 12 betreffende de betaling voor verstrekte en aanvaarde prestaties – Betalingen 
mogen alleen worden gedaan voor verstrekte en aanvaarde prestaties. 
 
Artikel 14 over de regels betreffende de communicatiemiddelen – De communicatie en de 
informatie-uitwisseling tussen de aanbesteder en de ondernemers, met inbegrip van de 
indiening en ontvangst van de offertes dient plaats te vinden met behulp van elektronische 
communicatiemiddelen. 
 
AUR 2013: 
 
Artikel 10 betreffende het gebruik van elektronische middelen.  
 
Artikel 18 betreffende de vertrouwelijkheid – De opdrachtnemer die kennis heeft van 
informatie, documenten of gegevens van gelijk welke aard die als vertrouwelijk worden 
aangemerkt, neemt alle nodige maatregelen om te voorkomen dat deze informatie, 
documenten of gegevens aan derden worden meegedeeld die er geen kennis mogen van 
nemen. 
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Artikel 24 betreffende de verzekeringen – De opdrachtnemer sluit de verzekeringen af die 
zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke 
aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. 
 
Artikel 34 betreffende de conforme uitvoering – De diensten moeten met de vereisten 
overeenstemmen en op alle punten aan de regels van de kunst voldoen. 
 
Artikel 44 betreffende het in gebreke blijven en de sancties. 
 
Artikel 45 betreffende de straffen. 
 
Artikelen 46 en 46/1 betreffende de vertragingsboetes. 

 
 
2/Aanbestedende overheid 
 
Overeenkomstig artikel 48 van de wet 2016 kunnen twee of meer aanbestedende            
overheden overeenkomen om bepaalde specifieke opdrachten gezamenlijk te plaatsen. Ze          
zijn bovendien gezamenlijk verantwoordelijk voor het nakomen van hun verplichtingen. 
 
De verschillende aanbestedende overheden zijn:  
 

* Kunstenpunt, 38 Ravensteingalerij, 1000 Brussel 
* Wallonie-Bruxelles International, 2 Saincteletteplein, 1080 Brussel 
* Franse Gemeenschap, Ministerie van de Fédération Wallonie-Bruxelles – Direction          
des 
Arts plastiques contemporains, 44 Léopold II-laan, 1080 Brussel 

 

De verschillende aanbestedende overheden stellen de Franse Gemeenschap – Ministerie van           
de Fédération Wallonie-Bruxelles aan om de plaatsingsprocedure in eigen naam en voor            
rekening van de andere bovengenoemde aanbestedende overheden te beheren. 
 
De aanbestedende overheid wordt vertegenwoordigd door de Directeur van de “Direction           
des Arts plastiques contemporains”, de heer Pol Mareschal, wiens kantoren gevestigd zijn te            
44, Léopold II-laan, 1080 Brussel.  

 
 
3/Voorwerp van de opdracht 
 
Deze opdracht kadert in de wens van de drie partners om voor een aanwezigheid te zorgen                
van de hedendaagse fotografische scène van de Franse Gemeenschap en de Vlaamse            
Gemeenschap tussen 5 en 11 juli 2021 in Arles (Frankrijk). 
 
Deze opdracht bestaat uit het leveren van diensten in het kader van de realisatie van een                
eenmalig evenement met als doel de hedendaagse fotografische scène van de Franse            
Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap te bevorderen tussen 5 en 11 juli 2021 in Arles               
(Frankrijk). 



3 

 

 
Meer bepaald: 
 
Gezochte profielen: 
 
* De bedoeling moet zijn om een samenwerking te genereren tussen ten minste 2              
projectontwikkelaars, de ene actief op het grondgebied van de Franse Gemeenschap en de             
andere op het grondgebied van de Vlaamse Gemeenschap. 
* De projectontwikkelaars moeten een organisatie, een instelling of een persoon           
(kunstenaar, curator, criticus…) zijn die op een professionele manier actief bezig is in de              
fotografische sector van de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap. De           
projectontwikkelaars zullen hun samenwerking motiveren en de rol van elke partner           
duidelijk omschrijven. 
 
Gezochte projecten: 
* Het evenement kan eender welke vorm aannemen in functie van het voorgestelde concept 
(conferentie, lezing, presentatie, showcase,…). 
* Het evenement bevordert de hedendaagse fotografie van de Franse Gemeenschap en de             
Vlaamse Gemeenschap. Het zorgt voor een evenwichtige weergave van de twee Belgische            
fotografische scènes. Monografische, duo- of triopresentaties komen niet in aanmerking. 
* Het evenement versterkt de netwerken van de Franse Gemeenschap en de Vlaamse             
Gemeenschap. Monografische presentaties worden niet in acht genomen. 
* Het richt zich tot nationale en internationale professionals. 
* Het wordt evenement wordt tussen 5 en 11 juli 2021 geprogrammeerd. 
* Het garandeert: 
- een gelijke vertegenwoordiging tussen kunstenaars van de Franse Gemeenschap en de            
Vlaamse Gemeenschap; 
- een gelijke vertegenwoordiging tussen mannen en vrouwen en, indien mogelijk, waarborgt            
het de diversiteit van de voorgestelde kunstenaars. 

 
 

4/De voorwaarden voor de indiening van uw offerte 
 
Een inschrijver mag slechts één offerte indienen. 
 
De offerte moet uiterlijk op 1 februari 2021 per email op het volgende adres worden               
ingediend: pascale.viscardy@cfwb.be met lissa.kinnaer@kunsten.be in cc. 
 
De offerte wordt als één enkel bestand in PDF-formaat verzonden. Door een offerte in te               
dienen, ziet de inschrijver af van de toepassing van zijn algemene of bijzondere             
verkoopsvoorwaarden, die in elk geval als ongeschreven worden beschouwd. 
 
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

 
 
5/Inhoud van de offerte 

 

mailto:pascale.viscardy@cfwb.be
mailto:lissa.kinnaer@kunsten.be
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Ter beoordeling van hun offerte, worden de inschrijvers verzocht de volgende documenten            
bij hun offerte te voegen: 
 
1/Een intentienota opgesteld in het Frans en in het Nederlands; 
2/De CV’s van de projectontwikkelaars. Deze CV’s moeten blijk geven van ten minste één              
ervaring in de organisatie van evenementen gewijd aan fotografie; 
3/Een budget; 
4/Haalbaarheidsaspecten; 
5/De plaats voorzien voor het evenement; 
6/Een kopie van de identiteitskaart en een identiteitsverklaring van de bank van de             
projectleiders. 

 
 
6/Geldigheidsduur van uw offerte 
 
30 kalenderdagen te rekenen vanaf de uiterste datum van ontvangst van de offertes.  

 
 
7/Wijze van prijsvaststelling 
 
Het gaat om een opdracht tegen globale prijs. Het bedrag van de gekozen offerte mag niet 
hoger zijn dan 20.000 € BTW inbegrepen. 
 
Een opdracht tegen globale prijs is een opdracht waarbij een forfaitaire prijs het geheel van               
de prestaties van de opdracht dekt. 
 
De dienstverlener wordt geacht in zijn prijzen alle kosten en algemene belastingen op de              
diensten te hebben opgenomen met uitzondering van de belasting op de toegevoegde            
waarde. 
De ingediende prijzen zijn forfaitair en bevatten alle kosten en andere uitgaven die de              
inschrijver moet dragen om de opdracht uit te voeren. De prijs omvat met name de               
bezoldiging van de opdrachtnemer, alle kosten in verband met het ontwerp, de realisatie, de              
mogelijke verhuur van een locatie en de promotie van het evenement, met inbegrip van de               
zichtbaarheid ervan ter plaatse. 
Geen herziening van de ingediende prijs of prijzen wordt toegestaan tijdens de uitvoering             
van de overheidsopdracht. 
 
 

8/Gunningscriteria 
 
* Criterium nr. 1: de intentienota moet voldoen aan de specifieke kenmerken van het              
gezochte project en een kwaliteitsconcept voorstellen (70%); 
 
* Criterium nr. 2: de relevantie van de haalbaarheidsaspecten en de geplande plaats (30%); 

 



5 

 

Er wordt een comité van deskundigen opgericht om te bepalen welke offerte het best              
beantwoordt aan het voorwerp van de opdracht en de gunningscriteria. 
 
Het comité van deskundigen is als volgt samengesteld:  

1. Charif Benhelima 
2. Lara Gasparotto 
3. Gautier Platteau 
4. Anne-Françoise Lesuisse 
5. Een vertegenwoordiger van Kunstenpunt, het Departement Buitenlandse Zaken        

van de Vlaamse overheid, Wallonie-Bruxelles international en de Direction des          
Arts Plastiques contemporains van de Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 
Het comité van deskundigen bepaalt bij consensus welke offerte het best geschikt wordt             
geacht in functie van de gunningscriteria, beoordeeld op basis van de documenten van het              
presentatiedossier van het project meegedeeld door de inschrijvers en waarvan de           
verplichte inhoud beschreven wordt in punt 4. 
 
De leden van het comité van deskundigen mogen niet worden betrokken bij de door de               
inschrijvers ingediende projecten.  
 
 

9/Hoorzitting 
 
De jury behoudt zich het recht om een shortlist van projectontwikkelaars uit te nodigen voor               
een hoorzitting. Deze mogelijke hoorzittingen worden gevoerd met de 2 of 3 hoogst             
gerangschikte aanbiedingen op basis van de gunningscriteria. Alleen deze         
projectontwikkelaars worden per e-mail uitgenodigd om hun aanbieding mondeling te          
presenteren aan de jury. Het gesprek zal maximum 45 minuten duren en zal bestaan uit een                
korte presentatie van de aanbieding en antwoorden op de vragen van de jury. 

 
 
10/Duur van de opdracht  
 
De diensten gaan in op de dag na kennisgeving van de gunning van de opdracht en eindigen                 
uiterlijk op 30 september 2021. 

 
 
11/Betaling 
 
De aanbestedende overheid verricht de betaling van de overeengekomen prijs (met inbegrip            
van alle kosten die de opdrachtnemer moet maken om de opdracht uit te voeren) binnen 30                
kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de geldig gedateerde en             
ondertekende factuur die in voorkomend geval vergezeld gaat met de vereiste           
bewijsstukken. 
De prijs van de opdracht wordt in twee schijven betaald, als volgt:  
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* Een eerste schijf die overeenstemt met 80% van de prijs van de offerte wordt aan de                 
opdrachtnemer betaald wanneer volgende diensten (uitwerking van een eindschets van het           
project en vergadering met de partners; daarna volgen 4 vergaderingen tot opvolging van             
het project) verstrekt en aanvaard worden door de aanbestedende overheid. 
Met deze eerste schijf worden de eerste kosten betaald die met de uitvoering van de               
opdracht worden verbonden; de verdeling van de facturen van deze eerste schijf gebeurt als              
volgt: 
 
- 4.000 euro 
Factuuradres: 
Pascale Delcomminette, Administrateur generaal 
Ter attentie van Pascale Eben 
Wallonie-Bruxelles International 
2 Saincteletteplein, 1080 Brussel 
Per mail : facturation@wbi.be 
 
- 4.000 euro  
Factuuradres: 
Pol Mareschal, Directeur 
Ter attentie van Pascale Viscardy 
Direction des Arts Plastiques contemporains 
Ministerie van de FWB 
44 Léopold II-laan, 1080 Brussel 
 
- 8.000 euro 
Factuuradres: 
Ann Overbergh, Algemeen directeur 
Ter attentie van Sam Eggermont 
Kunstenpunt vzw 
38 Ravensteingalerij, 1000 Brussel 
Per mail : sam.eggermont@kunsten.be  

 
* Een tweede schijf die overeenstemt met 20% van de prijs van de offerte wordt aan de                 
opdrachtnemer betaald wanneer alle diensten opgenomen in deze opdracht verstrekt en           
aanvaard worden door de aanbestedende overheid. 
 
De verdeling van de facturen van deze tweede schijf gebeurt als volgt: 
 
- 1000 euro  
Factuuradres: 
Pascale Delcomminette, Administrateur generaal 
Ter attentie van Pascale Eben 
Wallonie-Bruxelles International 
2 Saincteletteplein, 1080 Brussel 
Per mail : facturation@wbi.be  
 
- 1000 euro  
Factuuradres: 

mailto:sam.eggermont@kunsten.be
mailto:facturation@wbi.be
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Pol Mareschal, Directeur 
Ter attentie van Pascale Viscardy 
Direction des Arts Plastiques contemporains 
Ministerie van de FWB 
44 Léopold II-laan, 1080 Brussel 
 
- 2000 euro  
Factuuradres: 
Ann Overbergh, Algemeen directeur 
Ter attentie van Sam Eggermont 
Kunstenpunt vzw 
38 Ravensteingalerij, 1000 Brussel 
Per mail : sam.eggermont@kunsten.be  

 
 
12/Bevoegde rechtbanken 
 
In geval van geschil moeten de partijen eerst proberen een minnelijke schikking te treffen.  
 
De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel zijn bij uitsluiting bevoegd            
om uitspraak te doen over geschillen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht,              
ook in geval van een kortgedingprocedure. 
 
 

 
  

mailto:sam.eggermont@kunsten.be

