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                                                        2002/S 137-107569 
 
 
   1. 
       Aanbestedende dienst: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, voor wie optreedt de Afdeling 

Gebouwen, in overleg met en onder coördinatie van de Vlaams 
       bouwmeester, Att: Vlaams bouwmeester, Graaf de Ferraris gebouw , Koning Albert II laan 20, bus 

9, B- 1000 Brussel. Tel.: (0)2 553 74 00 / (0)2 553 75 22. Fax: 
       (0)2 553 75 00. E-mail: tony.penninckx@azf.vlaanderen.be.  
   2. 
       Categorie van de dienst en beschrijving, CPC-indeling, hoeveelheid, opties: CPV: 73110000, 

74231100, 74250000. Categorie van diensten 12. 
       Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: diverse opdrachten op het 

vlak van landschapsarchitectuur, stedenbouw en bouwkunde: oproep 
       tot kandidatuurstelling om op een lijst van geselecteerde kandidaten te worden opgenomen voor 

uitvoering van diensten. 
       Het ontwerpen en uitvoeringstechnisch gereed maken van werken op basis van een 

projectdefinitie en een programma van eisen. Het betreft opdrachten van diverse 
       opdrachtgevende besturen. Het gaat om volgende projecten: 
        
1. Afdeling Gebouwen: Volledige studieopdracht voor de restauratie van het gebouw voor het 

Loodswezen te Antwerpen. 
        
2. Afdeling Gebouwen: Volledige studieopdracht voor de uitbreiding en aanpassing (fase 4) van het 

Vlaams administratief centrum te Antwerpen. 
        
3. Afdeling Gebouwen: Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van een Vlaams Administratief 

Centrum Oost-Vlaanderen te Gent. 
        
4. Stadsbestuur Menen: Volledige studieopdracht voor de renovatie, restauratie van de voormalige 

Tabaksfabriek te Menen voor OCMW en werkwinkel te Menen. 
        
5. Stadsbestuur Menen: Volledige studieopdracht voor de renovatie en restauratie van de kazerne in 

Menen voor eenheidspolitie, brandweer en civiele bescherming. 
        
6. Afdeling Waterwegen en Kust: Volledige studieopdracht voor een bezoekerscentrum aan het 

sluiscomplex in Plassendale. 
        
7. Vlaamse Regering: Volledige studieopdracht voor de bouw van een museum over de Holocaust te 

Mechelen. 
        
8. Gemeentebestuur Zoersel: Volledige studieopdracht voor de uitbreiding en verbouwing van het 

gemeentehuis te Zoersel. 
       
9. Gemeentebestuur Merksplas: Volledige studieopdracht voor de bouw van een multifunctioneel, 

laagdrempelig en open gemeenschaps- en ontmoetingscentrum te 
       Merksplas, waar gemeentelijke bibliotheek, vvv en cafetaria een onderkomen vinden en waar één 

grote en meerdere kleine polyvalente ruimtes aanwezig zijn. 
        
10. VDAB: Volledige studieopdracht voor de interne renovatie van het opleidingscentrum te 

Antwerpen, inclusief de herziening van het globale gebouwconcept en van 
       de technische installaties. 
        
11. Gemeenschapsonderwijs: Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van een schoolgebouw 

voor het KTA Vilvoorde. 
        



12. Gemeenschapsonderwijs: Volledige studieopdracht voor nieuwbouw van een schoolgebouw van 
de BS / KA Beveren Waas. 

        
13. Gemeenschapsonderwijs: Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van een schoolgebouw en 

een polyvalente zaal voor BS De Dender te Geraardsbergen. 
        
14. Gemeenschapsonderwijs: Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van klassen voor de 

basisschool van het KA / BS Grimbergen. 
        
15. Gemeenschapsonderwijs: Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van klassen voor de 

basisschool van het KA / KTA leper. 
        
16. Gemeenschapsonderwijs: Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van een gebouw 

omvattende klaslokalen en een polyvalente zaal voor de MS / BS / BSBO 
       Lennik. 
        
17. Gemeenschapsonderwijs: Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw uitbreiding van de 

motoriekzaal van het BuBo Heusen-Zolder. 
        
18. Gemeenschapsonderwijs: Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van klassen voor het 

BuBo Sint-Truiden. 
        
19. Gemeenschapsonderwijs: Volledige studieopdracht voor de renovatie van de buitengevels van het 

KA Maasmechelen. 
        
20. Gemeenschapsonderwijs: Volledig studieopdracht voor de nieuwbouw van klassen voor het KTA 

Kapellen. 
       
21. Sociale huisvestingsmaatschappij CV Zonnige Kempen: Volledige studieopdracht voor een 

socialewoningbouwproject (39 woningen) voor een gediversifieerd 
       publiek met inbegrip van de inrichting van de publieke ruimte te Herenthout. 
        
22. Eigen haard is goud waard: Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van 12 huurwoningen, 

de renovatie en nieuwbouw van huurwoningen (samen min. 12), 
       de restauratie van Herberg Godelieve (interieur & gebouw van het monument) + het ontwerp van 

het binnengebied als openbaar domein te Gistel. 
        
23. Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: Studieopdracht voor de verbreding van de bruggen 

W4, W7 en W8 op de R0 te Wemmel-Zellik. 
        
24. Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: Studieopdracht voor het vernieuwen van de brug 

B10 in de N253 over de A4/E411 te Overijse. 
        
25. Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: Studieopdracht voor het ontwerpen van ecoducten 

Meerdalwoud (N25) te Bierbeek. 
        
26. Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: Studieopdracht voor het ontwerpen van een tunnel 

in de Boudewijnlaan (N264) t.h.v. het wetenschapspark Arenberg 
       te Leuven. 
        
27. Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: Studieopdracht voor het ontwerpen van een brug 

over de N19 en de brug over de spoorlijn Aarschot-Hasselt op de 
       R25 te Aarschot. 
        
28. Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: Studieopdracht voor de ongelijkgrondse uitvoering 

van het kruispunt N21 × N211 te Melsbroek. 
        
29. Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: Volledige studieopdracht voor de kruising van de 

tweede fase van de Ring om Asse met de spoorlijn te Asse. 
        



30. Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: Volledige studieopdracht voor het bouwen van een 
tunnel in de R 23 t.h.v. de Parkpoort te Leuven. 

        
31. Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: Volledige studieopdracht voor het bouwen van 

geluidsschermen om de R0 - wijk Kattebroek te Dilbeek. 
        
32. Jeugdhuis/Muziekcentrum Nijdrop vzw: Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van een 

jeugdhuis / muziekcentrum te Opwijk. 
        
33. Imelda VZW: Volledige studieopdracht voor de inrichting van de inkomhall (cafetaria, infolokaal 

voor patiënten, stille ruimte,...), restaurant, de modernisering 
       verpleegafdelingen en de aanpassing directielokalen te Bonheiden. 
        
34. Afdeling gebouwen: Volledige studieopdracht voor een nieuwbouw ter vervanging van houten 

paviljoenen van het waterbouwkundig labo te Borgerhout. 
        
35. C.V. Nieuw Sint-Truiden: Volledige studieopdracht voor het bouwen van 35 sociale appartementen 

zowel voor de huur als voor de koop met inbegrip van de 
       inrichting van de publieke ruimte te Sint-Truiden. 
        
36. Afdeling Waterwegen en Kust: Volledige studieopdracht voor de valorisatie en toeristische 

ontsluiting van de site Bommenvrij / Duvetorre / De Ganzenpoot te 
       Nieuwpoort. 
        
37. Afdeling Waterwegen en Kust: Volledige studieopdracht voor de geïntegreerde ruimtelijke  

invulling van de open ruimte tussen de gebouwen van Storms en de 
       residentie Nautilus langs de vernieuwde havengeulpromenade, de uitbreiding van de jachthaven 

met 
150 ligplaatsen, de creatie van struinnatuur/parkzone en de 
       realisatie van handels- en verblijfsvoorzieningen en dienstverlening voor de jachthaven te 

Nieuwpoort. 
        
38. Afdeling Waterwegen en Kust: Volledige studieopdracht voor het vervangen van het fiets/voetveer 

en de constructie van vlottende aanlegsteigers en beweegbare 
       toegangsbrug ten behoeve van de kustfietsroute te Nieuwpoort. 
        
39. Afdeling Gebouwen voor Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden: 

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan 
       en verbouwing en/of nieuwbouw voor infrastructuur voor bijzondere jeugdbijstand in de regio 

Antwerpen. 
        
40. Stad Dendermonde: Volledige studieopdracht voor de invulling van de sociale campus en project 

nieuwe hoofdbibliotheek te Dendermonde. 
        
41. Stad Dendermonde: Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van een sporthal te 

Dendermonde. 
       Deze aankondiging geldt als bekendmaking van elk van de voormelde projecten. 
       Voor elk van de vermelde projecten wordt in principe een volledige studieopdracht toegekend, 

d.w.z. van het opmaken van het ontwerp tot de controle van de 
       werken tot en met de oplevering. 
    
3. 
       Leveringsplaats: De projecten, voorwerp van deze aankondiging, worden op diverse locaties 

gerealiseerd die in beginsel in het Vlaams gewest liggen. 
    
4. 
     a) 
       Voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep: De architect die deel uitmaakt van het 

deelnemende bureau of team moet, overeenkomstig de geldende wettelijke 



       regeling in de lidstaat van de EU waar hij gevestigd is, ingeschreven zijn bij de Orde van 
Architecten of het bewijs leveren dat hij het beroep van architect mag 

       uitoefenen. 
      
     b) 
      
     c) 
       Verplichting tot vermelding van de namen en de beroepskwalificaties van het personeel: Ja. 
    
5. 
       Verdeling in partijen: Neen. 
    
6. 
       Aantal dienstverleners dat tot de inschrijving zal worden uitgenodigd: Aantal: 5. 
       Uit de inzendingen die voldoen aan de gestelde minimumeisen zullen gedurende de 

geldigheidsduur van de lijst per zich aandienend project vijf gegadigden worden 
       geselecteerd en opgeroepen voor deelname aan een opdrachttoetsing in het kader van een 

beperkte gunningsprocedure. 
       Bij deze keuze spelen een rol: 
       Landschappelijke, stedenbouwkundige, architectonische kwaliteiten, gevoeligheid voor de 

culturele context, visievorming, vakbekwaamheid, procesbereidheid en 
       aandacht voor alle aspecten van duurzaamheid, inzonderheid voor energie en milieuaspecten, 

zoals deze elementen uit de kandidatuurdossiers blijken. 
       Deze criteria worden gerelateerd aan en toegepast op basis van de Projectdefinitie. 
    
7. 
    
8. 
       Uitvoeringstermijn, looptijd van de opdracht, aanvang of levering van de dienst: De lijst van 

geselecteerde ontwerpers is geldig gedurende één jaar, ingaande de 
       dag na de uiterste indieningsdatum van de kandidaturen. 
       Dit betekent dat gedurende deze geldigheidsduur op verschillende momenten ontwerpers kunnen 

worden geselecteerd met het oog op deelname aan een beperkte 
       gunningsprocedure voor één of meer opdrachten. 
       De verschillende te gunnen opdrachten kunnen een looptijd hebben die kan varieren van één tot 

vijf jaar. 
       De gunning en uitvoering van de opdrachten gebeurt voor rekening van de onderscheiden 

bouwheren-opdrachtgevers. 
    
9. 
       Rechtsvorm van de combinatie: De kandidaten dienen met het oog op de gebeurlijke toekenning 

en uitvoering van een ontwerpopdracht aan te geven welke 
       samenwerkingsverbanden of tijdelijke verenigingen met andere ontwerpers of bureaus zij zullen 

aangaan. 
       In het stadium van de kandidatuurstelling volstaat alleen de intentie tot samenwerking of 

vereniging. 
       Ingeval van toekenning van een opdracht aan een (tijdelijk) samenwerkingsverband van 

dienstverleners zal worden verlangd dat alle leden van het 
       samenwerkingsverband zich in een schriftelijke verklaring gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk 

stellen voor de juiste financiële en technische uitvoering van de 
       opdracht, alsmede aangeven wie als gevolmachtigde optreedt. 
    
10. 
     a) 
      
     b) 
       Uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming: 4.9.2002 (17.00). 
      
     c) 
       Adres: Zie punt 1. 



       De kandidatuurdossiers worden hetzij per post verstuurd hetzij ter plaatse afgegeven tegen 
ontvangstbewijs. In geen enkel geval en onder geen enkel voorwendsel 

       worden kandidatuurdossiers aanvaard die per fax of per e-mail worden ingediend. Ingeval van 
verzending per post, kunnen na 4.9.2002 binnenkomende dossiers 

       slechts aanvaard worden indien ze ten laatste vier kalenderdagen voor 4.9.2002 bij de post als 
aangetekende zending werden afgegeven. 

      
     d) 
       Taal of talen: Nederlands. 
    
11. 
       Uiterste datum voor de verzending van de uitnodigingen tot inschrijving: De uitnodiging tot 

inschrijving voor specifieke projecten kan volgens behoefte tijdens de 
       geldigheidsduur van de lijst worden verzonden. 
    
12. 
       Waarborg en garanties: Bij gunning kan van de dienstverlener die voor de opdracht in aanmerking 

komt als zekerheidsstelling een borg worden gevraagd ter 
       waarde van 5 % van de ontwerpopdracht exclusief BTW. 
    
13. 
       Minimumeisen: Kandidaten die menen over voldoende capaciteit te beschikken om 

landschappelijke, stedenbouwkundige, architectonische of 
       interieurarchitectonische kwaliteit tot stand te brengen sturen de volgende gegevens in 

gerubriceerd volgens onderstaande nummering. 
        
13.1) Juridische situatie - verlangde bewijsstukken: 
       Afdoende bewijs dat de omstandigheden vermeld onder artikel 29 van de Richtlijn 92/50/EEG zich 

niet hebben voorgedaan (uitsluitingsgronden); 
       Bij kandidatuurstelling voor de lijst volstaat het het deelnemingsformulier te ondertekenen waarin 

de verklaring is opgenomen dat men aan de situatie vermeld 
       onder deze rubriek voldoet en dat men bereid is op straffe van nietigheid van de kandidaatstelling, 

de verlangde bewijzen te leveren bij de uitnodiging tot een 
       beperkte gunningsprocedure. 
        
13.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde bewijsstukken: 
       Een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's. 
        
13.3) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken: 
       Presentatie van de ontwerpteams en hun referentieopdrachten door middel van: 
       - Een opgave van de interne organisatie, de technische uitrusting en de faciliteiten waarover de 

dienstverlener voor het verrichten van de diensten beschikt; 
       - Een overzicht van de opdrachten tot dienstverlening die op het tijdstip van aanmelding in 

voorbereiding of in uitvoering zijn, met vermelding van het aandeel dat 
       afgewerkt is en de beëindigingsdata van de andere projecten; 
       - Een opgave van de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming van de 

dienstverlener, onder vermelding van de te onderscheiden disciplines 
       en de omvang van de staf gedurende de laatste 3 jaren; 
       - Aan de hand van een presentatie met tekst, foto's en tekeningen (portfolio): 
       - aangeven wat de eigen visie is van de kandidaat: hetzij door middel van een eigen werk, hetzij 

door middel van een referentieproject; 
       - aantonen d.m.v. een eigen werk: de vakbekwaamheid, procesbereidheid, ambitieniveau, 

deskundigheid, kostenbewustzijn en aandacht voor duurzaamheid. 
    
14. 
       Gunningscriteria: De met het oog op de voordracht van een ontwerper aan te leggen 

beoordelingscriteria zullen per project vermeld staan in de projectgebonden 
       bestekken die, samen met het projectdossier, aan de geselecteerde kandidaten worden bezorgd. 
       Alleszins zullen kwaliteitscriteria op het vlak van landschapsarchitectuur, stedenbouw, 

architectuur, interieurinrichting, procesgerichtheid deel uitmaken van deze 



       gunningscriteria, met bijzondere aandacht voor duurzaamheid. De geselecteerde kandidaten (de 
gegadigden) stellen hun eigen visie op de toekomstige opdracht 

       als conceptuele studie voor in een schriftelijke en/of grafische presentatie, die ook mondeling 
wordt toegelicht. 

       De gegadigden worden vergoed voor hun deelnamekosten aan deze beperkte 
gunningsprocedure. 

    
15. 
       Overige inlichtingen: Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn: Zie punt 1. 
       Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn: Zie punt 1. 
       Type van aanbestedende dienst: Regionale/lokale overheid. 
       Betreft het een raamcontract? Neen. 
       Type van aanbestedingsprocedure: Niet-openbaar. 
       Zijn de gegadigden reeds geselecteerd? Neen. 
       Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging ervan: 
       Verkrijgbaar tot: 28.8.2002; 
       Prijs: gratis; 
       Voorwaarden: 
       Het dossier van de aanvraag tot deelneming, bevattende het bestek van deze procedure, het 

jaarprogramma van projecten en het deelnemingsformulier, is 
       uitsluitend per fax, brief of per e-mail (niet telefonisch) op te vragen bij de diensten van de Vlaams 

Bouwmeester, Graaf de Ferraris-gebouw, 7e verdieping, Koning 
       Albert II laan 20, bus 9, B-1000 Brussel. Fax: (0)2 553 75 00. E-mail: 

tony.penninckx@azf.vlaanderen.be. 
       Betreft het een vrijwillige publicatie? Neen. 
       Deze procedure van oproep tot kandidatuurstelling om op een lijst van geselecteerde ontwerpers 

te worden opgenomen voor uitvoering van diensten, wordt in 
       principe jaarlijks herhaald. 
       Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt 

gefinancierd? Neen. 
       Deze oproep tot kandidatuurstelling met het oog op het samenstellen van een lijst van 

gegadigden wordt uitgeschreven door de Afdeling Gebouwen van het 
       Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Vanuit haar horizontale functie is deze Afdeling onder 

meer bevoegd om voor het onroerend patrimonium van de Vlaamse 
       Gemeenschap de selectie- en gunningsprocedures uit te schrijven zowel voor de 

ontwerpopdrachten als voor de eigenlijke uitvoering van de werken, en dit ten 
       behoeve van de verschillende afdelingen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en, 

na mandatering, van de Vlaamse Openbare Instellingen en lokale besturen. Op grond van de 
beslissing van de Vlaamse regering van 12/05/1998 is de Vlaamse Bouwmeester 
verantwoordelijk en bevoegd voor de kwaliteit van alle 

       overheidsgebouwen en de infrastructuurwerken waarvan de Vlaamse Overheid Bouwheer is. 
Vanuit deze positie is hij bevoegd om te waken over de kwaliteit van de 

       projecten, zowel bij het formuleren van de bouwopdracht als bij de uitvoering van de projecten. 
Vermits de juiste keuze en selectie van ontwerpers een belangrijke 

       voorwaarde tot kwaliteit uitmaakt, zal de Vlaams Bouwmeester dan ook instaan voor de toetsing 
van de criteria op het vlak van landschapsarchitectuur, stedenbouw, 

       architectuur, interieurinrichting, aandacht voor aspecten van duurzaamheid en procesgerichtheid 
bij de selectie en voordracht van ontwerpers. 

    
16. 
    
17. 
       Datum van verzending van de aankondiging: 5.7.2002. 
    
18. 
       Datum van ontvangst van de aankondiging: 5.7.2002. 
    
19. 
       Opdracht valt onder de GPA Overeenkomst: Neen. 


