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I. Zijn van toepassing op deze opdracht: 

Volgende wetten en besluiten: 
 
₋ Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (hierna “de Wet”); 
₋ Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017 

(hierna “KB Plaatsing”); 
₋ Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en 

van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (hierna “KB Uitvoering”); 
₋ Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten 

en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni 2013 (hierna “Wet 
Rechtsbescherming”) 

₋ Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 
werk, en latere wijzigingen; 

 
Alle latere aanvullingen en wijzigingen van voormelde wetten en besluiten, geldig op datum van 
bekendmaking, alsook de bepalingen van het bestek die aanvullingen en wijzigingen kunnen 
inhouden van voormelde wetten en besluiten en alle andere documenten waarnaar het bestek 
verwijst. 
 
Volgende afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen: 
nihil 
 
De opdrachtdocumenten: 
₋ de aankondiging van opdracht 
₋ onderhavig bestek 
₋ het bijhorende model van offerteformulier 
₋ het doorlopen traject van de Stad Gent in het kader van de kandidatuur, met bijzondere 

aandacht voor: 
o de in het voortraject geformuleerde uitdagingen (zie bijlage) 
o het waardenkader, terug te vinden onder 

https://cultuur.stad.gent/nl/ConceptvoorstelGent2030 
o het voorstel van concept, tevens terug te vinden onder 

https://cultuur.stad.gent/nl/ConceptvoorstelGent2030 
 

STAD GENT TEGEN DISCRIMINATIE 

De Stad Gent streeft naar een tolerante samenleving en bindt de strijd aan tegen discriminatie, ook 
op de arbeidsmarkt. De opdrachtnemers van haar overheidsopdrachten worden geacht eenzelfde 
houding aan te nemen. Meer lees je onder de bepalingen over de opmaak van de offerte en de 
“Bijzondere Voorwaarden inzake non-discriminatie en gelijke kansen” achteraan de Uitvoeringsregels 
van toepassing op de opdracht. 

  

https://cultuur.stad.gent/nl/gent2030/traject-gent-kandidaat-europese-culturele-hoofdstad-2030
https://cultuur.stad.gent/nl/ConceptvoorstelGent2030
https://cultuur.stad.gent/nl/ConceptvoorstelGent2030


Uitdragen van de culturele strategie voor de Stad Gent Overheidsopdracht van diensten 

4 

II. PLAATSINGSREGELS VAN TOEPASSING OP DEZE OPDRACHT 

II.1 VOORWERP VAN DE OPDRACHT 

De Stad Gent heeft de ambitie om in 2030 de titel van Europese Culturele Hoofdstad te dragen. Het 

concept ‘Europese Culturele Hoofdstad’ is een initiatief van de Europese Unie om cultuur centraal te 

stellen in de steden. Het is uitgegroeid tot één van de meest ambitieuze en meest gewaardeerde 

culturele initiatieven in Europa. 

Het toekennen van de titel door Europa gaat gepaard met een intens traject van kandideren dat 

meerdere jaren in beslag neemt. De Stad Gent is in de loop van 2021 gestart met een 

voorbereidende fase, richting een eerste bid book tegen eind 2024 en een finaal bid book tegen eind 

2025. Begin 2026 zal dan duidelijk zijn of Gent de titel van Europese Culturele Hoofdstad zal dragen. 

Onderdeel van het kandideren is het werken met een culturele strategie binnen de algemene 

strategie van de Stad Gent. Dit als basis voor de eigenlijke kandidatuur. De motivatie om te 

kandideren voor Europese Culturele Hoofdstad wordt namelijk afgeleid uit enkele prioritaire 

speerpunten uit de culturele strategie van de Stad. Momenteel is de Stad Gent deze culturele 

strategie aan het ontwikkelen in eigen beheer.  

De uit te voeren diensten betreffen: Het voorwerp van de opdracht is tweeledig: 

▪ het uitwerken van heldere en inspirerende teksten en aanvullend communicatiemateriaal die 

de culturele strategie van de Stad Gent zowel naar interne als externe doelgroepen zullen 

uitdragen; 

▪ een voorwaardelijk deel waarbij het concept van de kandidatuur uitgewerkt wordt in 

heldere en inspirerende teksten en voorzien wordt van een gepaste brand identity (baseline, 

huisstijl, logo, …), op maat van de doelgroepen (internationaal – meertalig). 

Volgende voorwaarden dienen vervuld te zijn om over te gaan tot het uitvoeren van het 
voorwaardelijk deel: 

▪ een positieve evaluatie van de samenwerking en resultaten in het algemeen door de 
Directeur Gent2030 voor het eerste deel omtrent de culturele strategie van de Stad Gent in 
de loop van juni 2023; 

▪ een positieve evaluatie van de samenwerking en resultaten voor het onderdeel ‘prioritaire 
speerpunten’ door de cultureel-artistieke programmering van de kandidatuur die in de loop 
van 2023 zal opgestart worden; 

De evaluaties zullen gebaseerd zijn op verslagen en e-mailcommunicatie met betrekking tot de 
voortgang van de opdracht. 

MAXIMAAL BUDGET 

Luik 1: 9.800 euro excl. btw 

Luik 2: 20.000 euro excl. btw  

https://cultuur.stad.gent/nl/gent2030
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Deze opdracht omvat één perceel. 

II.2 AANBESTEDENDE OVERHEID 

De aanbestedende overheid is 

Stad Gent 
Botermarkt 1 
9000 Gent 

II.3 VARIANTEN EN OPTIES  

II.3.1 Varianten (art. 56 van de Wet) 

Varianten zijn alternatieve ontwerp- of uitvoeringswijze die door de aanbestedende overheid worden 
opgelegd of toegestaan (“vereiste varianten” of “toegestane varianten”), hetzij op initiatief van de 
inschrijver wordt ingediend (“vrije varianten”).  

Varianten zijn niet toegestaan. 

II.3.2 Opties (art. 56 van de Wet en art. 48 KB plaatsing) 

Een optie is een bijkomend element dat niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
opdracht, die hetzij op vraag van de aanbestedende overheid (“vereiste” of “toegestane optie”), 
hetzij op initiatief van de inschrijver (“vrije optie”) wordt ingediend.  

Opties zijn niet toegestaan. 

II.4 GUNNINGSWIJZE 

De opdracht wordt gegund ingevolge onderhandelingsprocedure met vrijwillige 
bekendmakingconform art. 42, §1, 1°, a) van de Wet. 

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om met één of meerdere inschrijvers te 
onderhandelen. In voorkomend geval worden de onderhandelingsresultaten schriftelijk vastgelegd 
en door de inschrijver voor akkoord ondertekend.  

II.5 SELECTIE VAN DE INSCHRIJVERS 

II.5.1 Uitsluitingsgronden 

Onverminderd de mogelijkheid om corrigerende maatregelen aan te tonen in de zin van art. 70 van 
de Wet of tot regularisatie in toepassing van art. 68, lid 3 van de Wet, mag de ondernemer zich niet 
bevinden in één van de uitsluitingstoestanden van art. 67, 68 of 69 van de Wet. 

Conform artikel 70,§ 2, tweede lid, moet de inschrijver, indien een verplichte uitsluitingsgrond van 
toepassing is, op eigen initiatief bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen 
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voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als 
de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken inschrijver niet 
uitgesloten van de plaatsingsprocedure. Eventuele corrigerende maatregelen moet de inschrijver 
bewijzen door schriftelijke stukken toe te voegen aan de offerte of deze op eigen initiatief over te 
maken aan de aanbestedende overheid. De inschrijver draagt zelf de verantwoordelijkheid omtrent 
het tijdig overmaken van de schriftelijke stukken die zijn corrigerende maatregelen aantonen. 

IMPLICIETE VERKLARING OP EER 

Door loutere deelname aan de plaatsingsprocedure verklaart de inschrijver zich niet te bevinden in 
één of meerdere van onderstaande uitsluitingstoestanden. Eventuele corrigerende maatregelen 
moet de inschrijver bewijzen door schriftelijke stukken toe te voegen aan de offerte. 

Verplichte uitsluitingsgronden (art. 67 van de Wet en art. 61 KB Plaatsing): 
veroordeeld zijn door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis voor: 
1° deelname aan een criminele organisatie; 
2° omkoping; 
3° fraude; 
4° terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, dan wel 

uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar 
feit; 

5° witwassen van geld en financiering van terrorisme;  
6° kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel; 
7° het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. 
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om van de verplichte uitsluiting af te wijken 
in geval van dwingende redenen van algemeen belang.  
 
Uitsluitingsgrond fiscale en sociale schulden (art. 68 van de Wet en art. 62 en 63 KB Plaatsing) 
1° niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen; 
2° niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen tot betaling van sociale zekerheidsbijdragen. 
 
Facultatieve uitsluitingsgronden (art. 69 van de Wet) 
1° de verplichtingen van de in art. 7 van de Wet genoemde verplichtingen op het vlak van het milieu-

, sociaal en arbeidsrecht geschonden hebben; 
2° in staat van faillissement of van vereffening verkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt, een 

gerechtelijke reorganisatie ondergaan, of aangifte hebben gedaan van zijn faillissement, een 
procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie ondergaan, of in een vergelijkbare 
toestand verkeren ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale 
reglementeringen; 

3° in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout hebben begaan, waardoor zijn integriteit in 
twijfel kan worden getrokken; 

4° handelingen hebben gesteld, overeenkomsten hebben gesloten of afspraken hebben gemaakt, die 
gericht zijn op vervalsing van de mededinging in de zin van art. 5, lid 2 van de Wet; 

5° betrokken zijn in een belangenconflict in de zin van art. 6 van de Wet dat niet effectief kan worden 
verholpen met andere minder ingrijpende maatregelen; 

6° wegens eerdere betrokkenheid van de inschrijver bij voorbereiding van de plaatsingsprocedure 
heeft zich een vervalsing van de mededinging voorgedaan als bedoeld in art. 52 van de Wet die 
niet met minder ingrijpende maatregelen kan worden verholpen; 

7° blijk gegeven hebben van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van een 
wezenlijk voorschrift tijdens een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht met een 
aanbesteder of een eerdere concessieovereenkomst en dit heeft geleid tot het nemen van 
ambtshalve maatregelen, schadevergoedingen of andere vergelijkbare sancties; 
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8° zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van 
informatie die nodig is voor controle op het ontbreken van uitsluitingsgronden of de naleving van 
de selectiecriteria, of hij informatie heeft achtergehouden, of niet in staat was de ondersteunende 
documenten die vereist krachtens art. 73 en 74 van de Wet voor te leggen; 

9° getracht hebben om het besluitvormingsproces van de aanbestedende overheid onrechtmatig te 
beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die onrechtmatige voordelen in de 
plaatsingsprocedure kan bezorgen, of om verwijtbaar misleidende informatie te verstrekken die 
een belangrijke invloed kan hebben op de beslissingen inzake uitsluiting, selectie en gunning.  

 
VERIFICATIE DOOR AANBESTEDENDE OVERHEID 

De aanbestedende overheid verifieert in elk geval online via de Telemarc toepassing: 
- of de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling van zijn sociale 

zekerheidsbijdragen in de zin van art. 62 KB Plaatsing; 
- of de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling van zijn belastingen ten opzichte 

van de FOD Financiën in de zin van art. 63 KB Plaatsing. 
 
BIJKOMENDE BEWIJSSTUKKEN  

De inschrijver voegt volgende bewijsstukken bij zijn offerte:  
1. een uittreksel uit het strafregister op naam van de inschrijver (natuurlijke of rechtspersoon), 

van alle partners van de combinatie zonder rechtspersoonlijkheid, dat maximaal 6 maanden 

oud is op het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes1; 

2. indien hij personeel tewerkstelt dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: 

een recent attest van de bevoegde overheid waarin wordt bevestigd dat de inschrijver heeft 

voldaan aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging; 

3. indien hij niet in België gevestigd is: een recent attest van de bevoegde overheid waarin 

wordt bevestigd dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging.  

Wanneer een document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend 

voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed 

toegevoegd worden of in landen waar dit niet voorzien is, een plechtige verklaring van de betrokkene 

voor bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, notaris  of bevoegde beroepsorganisatie van 

het land van herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd is.  

De aanbestedende overheid kan in eender welk stadium van de procedure en met alle middelen die 

zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de situatie van om het even welke kandidaat of 

inschrijver. 

II.5.2 Selectiecriteria 

Inzake technische of beroepsbekwaamheid:   

                                                           
1 Natuurlijke personen dienen het uittreksel uit het strafregister aan te vragen bij het gemeentebestuur van hun woon- of 

verblijfplaats; rechtspersonen moeten zich wenden tot de FOD Justitie, Dienst Centraal Strafregister. Zie 
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/documenten/documenten_aanvragen/uittreksel_strafregister 

https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/documenten/documenten_aanvragen/uittreksel_strafregister
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De opdrachtnemer moet: 

• minimum twee relevante referenties kunnen voorleggen waarbij bedrijfsdocumenten 
(strategie, beleid, vb. in het kader van employer branding of corporate identity) omgezet zijn 
naar heldere en inspirerende teksten, verricht gedurende de afgelopen periode van 
maximum 3 jaar met een korte beschrijving van het project (datum, periode van uitvoering, 
uw rol en verantwoordelijkheid in het project, illustratie hoe het project heeft geleid tot een 
succes voor de klant). Wij willen contactgegevens van de klant.  

• minimum drie relevante referenties kunnen voorleggen waarbij de branding voor een 
specifiek concept is uitgewerkt, verricht gedurende de afgelopen periode van maximum 3 
jaar met een korte beschrijving van het project (datum, periode van uitvoering, uw rol en 
verantwoordelijkheid in het project, illustratie hoe het project heeft geleid tot een succes 
voor de klant). Wij willen contactgegevens van de klant. 

II.5.3 Combinaties van ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid: 

• Geen enkele partner van een (op te richten) combinatie zonder rechtspersoonlijkheid mag zich 
bevinden in één van de uitsluitingstoestanden vermeld onder punt II.5.1. Elke partner van de 
combinatie dient bijgevolg aan de gestelde voorwaarden te voldoen. In voorkomend geval, dient 
deze partner op vraag van de aanbestedende overheid te worden vervangen op straffe van niet-
selectie van de combinatie. 

• Het volstaat dat de partners van dergelijke combinatie gezamenlijk aan de selectievereisten 
beantwoorden vermeld onder punt II.5.2. 

II.5.4 Beroep op de draagkracht van andere entiteiten:  

• De inschrijver mag zich beroepen op de financiële en economische draagkracht en technische of 
beroepsbekwaamheid van andere entiteiten om aan te tonen dat hij beantwoordt aan de 
selectiecriteria vermeld onder punt II.5.2. en dit ongeacht de juridische aard van zijn band met 
die entiteiten (onderaannemers, verbonden ondernemingen, …).  

• In dat geval voegt de inschrijver bij zijn offerte een schriftelijke verklaring van deze entiteiten, 
waarin zij zich ertoe verbinden om de inschrijver voor de uitvoering van de opdracht de 
noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen. 
  

Deze entiteiten mogen zich evenmin in een uitsluitingstoestand bevinden vermeld onder punt II.5.1.  

Door ondertekening van voormelde schriftelijke verbintenis, verklaren zij tegelijk op eer dat zij zich 

niet bevinden in één of meerdere uitsluitingstoestanden vermeld onder punt II.5.1.  

De aanbestedende overheid verifieert in elk geval online via de Telemarc-toepassing de 

uitsluitingsgronden sociale en fiscale schulden. 

Bevindt een entiteit zich wel in een uitsluitingstoestand, dan moet de inschrijver de entiteit op vraag 

van de aanbestedende overheid op vraag van de aanbestedende overheid vervangen op straffe van 

niet-selectie. 
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II.5.5 Consequenties voor de uitvoering van de opdracht: 

Het voorstel betreffende de in te zetten personeelsleden en onderaannemers in toepassing van § II.5.2 
en § II.5.4 wordt bindend bij het sluiten van de opdracht. 

De dienstverlener verbindt zich ertoe alle onderdelen van de opdracht te laten uitvoeren door de in 
de offerte genoemde personeelsleden en onderaannemers. De dienstverlener kan deze in uitvoering 
slechts vervangen door derden indien hij aantoont dat deze derden over dezelfde capaciteiten 
beschikken als de in de offerte voorgestelde personen en onderaannemers en voor zover de 
aanbestedende overheid schriftelijk en voorafgaandelijk met de vervanging heeft ingestemd. 

II.6 GUNNINGSCRITERIA (ART. 81 VAN DE WET) 

De aanbestedende overheid zal de economisch meest voordelige offerte vaststellen rekening 
houdende met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De gunningscriteria, samen met het hen 
toegekende gewicht, zijn: 

1) Het plan van aanpak voor deel 1 (30%) 
Beschrijf in maximaal 3 A4’s hoe je deel 1 concreet zal aanpakken om te komen tot het gewenste 
resultaat. Wees hierbij bijzonder aandachtig voor het parallelle verloop van de culturele 
strategieoefening bij de Stad Gent en deel 1. 

Het plan van aanpak bevat minstens:  

- een concreet stappenplan, gesitueerd in de tijd; 
- voor de verschillende stappen in het stappenplan een vermelding van de te hanteren 

werkvorm: analyse van documenten, bilateraal overleg, workshops, …; 
- per stap de aan te wenden input van de opdrachtgever, zoals hier vermeld in het bestek, 

eventueel aangevuld met andere input waarop de opdrachtnemer wenst te kunnen 
rekenen; 

- per stap de te verwachten concrete output en hoe dit invulling geeft aan de hier 
geformuleerde vraag om de culturele strategie uit te dragen bij de nodige doelgroepen; 

- een verduidelijking van wie (profiel en rol in het voorgestelde team) op welke manier zal 
bijdragen aan deel 1 en in welke frequentie, gedurende welke periode. (cv’s worden als 
bijlage aanzien en worden niet meegerekend in de maximaal 3 A4’s die hierboven 
vermeld zijn). 

Bij de beoordeling zal rekening gehouden worden met de volledigheid en kwaliteit van het 
voorstel op basis van de hierboven beschreven punten. 

2) De manier van samenwerken met de aanbestedende overheid voor deel 1, hierbij wordt een 
verduidelijking gevraagd voor (20%): 

2.1. De fase waarin de ontwikkeling van de culturele strategie bij de Stad Gent parallel loopt 
met de opdracht (10%) 
Verduidelijk in een nota van maximaal 2 A4’s hoe de samenwerking zal opgezet worden 
voor deel 1, en dit gedurende de fase waarin de culturele strategieoefening bij de Stad Gent 
nog lopende is. Deze nota bevat minstens: de frequentie, de manier van interactie, de 
verwachtingen naar de aanbestedende overheid, komen tot en documenteren van 
gemaakte afspraken, rapportering over de voortgang en het voorleggen en validatie van 
(tussen)resultaten.  

2.2 De fase waarin de culturele strategie inhoudelijk vorm heeft gekregen en de 
opdrachtnemer het aanvullend communicatiemateriaal ontwikkelt (10%) 



Uitdragen van de culturele strategie voor de Stad Gent Overheidsopdracht van diensten 

10 

Verduidelijk in een nota van maximaal 2 A4’s hoe de samenwerking zal opgezet worden 
voor deel 1, en dit gedurende de fase waarin de aanvullende communicatiemiddelen 
worden ontworpen. Deze nota bevat minstens: de frequentie, de manier van interactie, de 
verwachtingen naar de aanbestedende overheid, komen tot en documenteren van 
gemaakte afspraken, rapportering over de voortgang en het voorleggen en validatie van 
(tussen)resultaten. 

Dit selectiecriterium bouwt verder op de vermelding van de te hanteren werkvorm die in 
gunningscriterium 1 is opgesomd, aangevuld met het nodige contact voor de algemene opstart en 
opvolging van de opdracht. 

3) Het plan van aanpak voor het voorwaardelijke tweede deel (30%) 
Beschrijf in een nota van maximaal 3 A4’s hoe je het voorwaardelijke tweede deel concreet zal 
aanpakken om te komen tot het gewenste resultaat. Verduidelijk hierbij op welk moment in de 
conceptontwikkeling (geen onderdeel van deze opdracht, zal parallel lopen vanuit de cultureel-
artistieke programmering) je wenst op te starten.  

Het plan van aanpak bevat minstens:  

- een concreet stappenplan, gesitueerd in de tijd; 
- voor de verschillende stappen in het stappenplan een vermelding van de te hanteren 

werkvorm: analyse van documenten, bilateraal overleg, workshops, …; 
- per stap de aan te wenden input van de opdrachtgever, zoals hier vermeld in het bestek, 

eventueel aangevuld met andere input waarop de opdrachtnemer wenst te kunnen 
rekenen; 

- per stap de te verwachten concrete output en hoe dit invulling geeft aan de hier 
geformuleerde vraag om het concept voor de kandidatuur uit te dragen bij de 
verschillende doelgroepen in de fase van kandideren; 

- een verduidelijking van wie (profiel en rol in het voorgestelde team) op welke manier zal 
bijdragen aan het voorwaardelijk deel en in welke frequentie, gedurende welke periode. 
(cv’s worden als bijlage aanzien en worden niet meegerekend in de maximaal 3 A4’s die 
hierboven vermeld zijn). 

Bij de beoordeling zal rekening gehouden worden met de volledigheid en kwaliteit van het 
voorstel op basis van de hierboven beschreven punten. 

4) De manier van samenwerken voor het voorwaardelijke tweede deel (20%) 

Verduidelijk in een nota van maximaal 2 A4’s hoe de samenwerking zal opgezet worden voor het 
voorwaardelijke tweede deel. Deze nota bevat minstens: de manier van interactie, de verwachtingen 
naar de aanbestedende overheid, komen tot en documenteren van gemaakte afspraken, 
rapportering over de voortgang en het voorleggen en validatie van (tussen)resultaten. 

Dit bouwt verder op de vermelding van de te hanteren werkvorm die in gunningscriterium 3 is 
opgesomd, aangevuld met het nodige contact voor de algemene opstart en opvolging van de 
opdracht. 
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II.7 PRIJS (ART. 25 – 32 KB PLAATSING) 

II.7.1 Prijsvaststelling 

Onderhavige dienst is een opdracht voor een globale prijs (G.P.): een forfaitaire prijs dekt het geheel 
van de prestaties of de opdracht omvat uitsluitend forfaitaire posten. Dit zijn posten met of zonder 
aanduiding van forfaitaire hoeveelheden (F.H.) tegen een globale prijs. 

De globale prijs voor deel 1 bedraagt 9.800 euro excl. BTW 

De globale prijs voor het voorwaardelijke tweede deel bedraagt 20.000 euro excl. BTW 

Op verzoek verstrekt de inschrijver tijdens de procedure alle nodige inlichtingen om de 
aanbestedende overheid in staat te stellen de aangeboden prijzen te onderzoeken. 

II.7.2 Prijsbestanddelen (art. 32, §3 KB Plaatsing) 

De dienstverlener wordt geacht in zijn globale prijzen alle kosten, metingen en prestaties die 
inherent zijn aan de uitvoering van de opdracht te hebben inbegrepen, met uitzondering van de 
belasting over de toegevoegde waarde. Zijn inzonderheid in de prijzen inbegrepen: 

− alle heffingen welke de opdracht belasten; 

− alle prestaties beschreven in de opdrachtdocumenten, uit te voeren volgens de regels van de 
kunst; 

− de administratie en het secretariaat; 

− de verplaatsing, het vervoer en de verzekering; 

− de documentatie die met de diensten verband houdt; 

− de levering van documenten of stukken die inherent zijn aan de uitvoering; 

− de voor het gebruik noodzakelijke vorming; 

− in voorkomend geval, de maatregelen die door de wetgeving inzake de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers worden opgelegd voor de uitvoering van hun werk; 

− voor zover dit bestek een volledige beschrijving geeft van de (relevante delen van de) opdracht, 
de aankoopprijs en verschuldigde vergoedingen voor de gebruikslicenties voor de bestaande 
intellectuele eigendomsrechten nodig voor de uitvoering van de diensten; 

− voor zover de inschrijver zelf de beschrijving van de (relevante delen van de) opdracht moet 
geven op basis van dit bestek, de vergoeding verschuldigd aan de inschrijver voor het gebruik van 
een intellectueel eigendomsrecht waarvan hij titularis is of waarvoor ze van een derde een 
gebruikslicentie moeten verkrijgen voor welbepaalde prestaties; 

− de keuring- en opleveringskosten zoals in voorkomend geval omschreven onder punt III.11 en 
III.12 van Deel III. 

 
De algemene en financiële kosten alsmede de winst dienen, in verhouding tot hun belangrijkheid, te 
worden verdeeld over de onderscheiden posten.  
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II.8 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE  

II.8.1 Opmaak en ondertekening offerte en bijlagen (art. 41-44, 53-55, 77-78 KB Plaatsing) 

De offerte wordt opgemaakt in het Nederlands, bevat een inhoudstafel en is logisch gestructureerd 
en genummerd. 

GEKWALIFICEERDE ELEKTRONISCHE HANDTEKENING 

De volledige offerte, met name het offerteformulier, de inventaris, alle verplicht in te vullen bijlagen 
en alle andere al dan niet verplichte documenten die de inschrijver zelf heeft opgesteld, worden in 
één keer en globaal elektronisch ondertekend door de daartoe bevoegde persoon of personen.  

Al deze documenten worden op een globale manier ondertekend op het ogenblik van indiening 
van de offerte via e-tendering en wel op het bijhorende indieningsrapport. 

Het moet gaan om een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening via e-tendering. Een 
gescande handtekening is niet rechtsgeldig. 

De elektronische handtekening moet uitgaan van de persoon of personen die bevoegd of gemachtigd 
is of zijn om de inschrijver te verbinden. Indien het indieningsrapport wordt ondertekend door een 
gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever(s). 

Bewijs van ondertekeningsbevoegdheid. De inschrijver voegt bij de offerte de elektronische 
authentieke of onderhandse akte waaruit de bevoegdheid van de gemachtigde blijkt of een scan van 
het afschrift van zijn volmacht. In voorkomend geval verwijst de inschrijver naar het nummer van de 
bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de akte bij uittreksel is bekendgemaakt (met vermelding 
van pagina en/of passage). 

Indien de offerte wordt ingediend door een combinatie van ondernemers zonder 
rechtspersoonlijkheid, gelden voormelde verplichtingen inzake elektronische ondertekening van het 
indieningsrapport in e-tendering én bewijs van volmacht voor elk van de deelnemers aan de 
combinatie.  

Een inschrijver mag slechts één offerte per opdracht indienen. Voor de toepassing van deze regel 
wordt elke deelnemer aan een combinatie van ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid 
beschouwd als een inschrijver. 

Prijzen worden afgerond tot twee cijfers na de komma. 

De inschrijver is verplicht in zijn offerte de toepasselijke btw-aanslagvoet(en) te vermelden.  

Er kan geen voorbehoud worden aanvaard in verband met eventuele wijzigingen van taksen, rechten 
of omrekeningskoersen van buitenlandse munten. 

De inschrijver is verplicht in zijn offerte de sluitingsperiode(s) van zijn onderneming te vermelden. 

Door loutere deelname aan de plaatsingsprocedure: 

₋ aanvaardt de inschrijver al de clausules van de opdrachtdocumenten en verzaakt hij aan alle 
andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op één of 
andere bijlage van zijn offerte voorkomen. 

₋ verbindt de inschrijver zich ertoe de Algemene Beginselen evenals de Vijf Basisprincipes inzake 
Non-discriminatie en Gelijke Kansen zelf te respecteren en actief toe te passen tijdens de 
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uitvoering van de opdracht én te doen naleven door zijn onderaannemers in de bijdrage die zij 
leveren in de uitvoering van onderhavige opdracht. Zie Bijzondere Voorwaarden inzake non-
discriminatie en gelijke kansen, III.13 van de Uitvoeringsregels van toepassing op de opdracht. 
 

Gegadigden worden verzocht om fouten of leemten, die zij ontdekken in de opdrachtdocumenten, zo 
spoedig mogelijk en uiterlijk 10 dagen vóór de uiterste indieningsdatum van de offertes schriftelijk te 
melden aan de aanbestedende overheid. 

II.8.2 Bij te voegen bescheiden  

De inschrijver voegt bij zijn offerte volgende stukken: 

• wat betreft de selectie: 

1° een uittreksel uit het strafregister op naam van de inschrijver (natuurlijke of rechtspersoon), 
van alle partners van de combinatie zonder rechtspersoonlijkheid, dat maximaal 6 maanden 
oud is op het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes; 

2° de inschrijver die personeel tewerkstelt dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale 
zekerheid: een recent attest van de bevoegde overheid waarin wordt bevestigd dat de 
inschrijver heeft voldaan aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale 
zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging; 

3° de inschrijver die niet in België gevestigd is: een recent attest van de bevoegde overheid 
waarin wordt bevestigd dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging;  

4° in voorkomend geval, een schriftelijke verklaring vanwege de entiteiten, op wiens 
capaciteiten de inschrijver zich beroept om aan te tonen dat hij beantwoordt aan de 
selectiecriteria van punt II.5.2, waarin zij zich ertoe verbinden om de inschrijver voor de 
uitvoering van de opdracht de noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen; 

5° minimum tweerelevante referenties kunnen voorleggen waarbij bedrijfsdocumenten 
(strategie, beleid, vb. in het kader van employer branding of corporate identity) omgezet zijn 
naar heldere en inspirerende teksten, verricht gedurende de afgelopen periode van 
maximum 3 jaar met een korte beschrijving van het project (datum, periode van uitvoering, 
uw rol en verantwoordelijkheid in het project, illustratie hoe het project heeft geleid tot een 
succes voor de klant). Wij willen contactgegevens van de klant.  

6° minimum drie relevante referenties kunnen voorleggen waarbij de branding voor een 
specifiek concept is uitgewerkt, verricht gedurende de afgelopen periode van maximum 3 
jaar met een korte beschrijving van het project (datum, periode van uitvoering, uw rol en 
verantwoordelijkheid in het project, illustratie hoe het project heeft geleid tot een succes 
voor de klant). Wij willen contactgegevens van de klant. 

 

• wat de regelmatigheid betreft: 

1° indien de offerte door een gemachtigde werd ondertekend, de identiteit van de 
volmachtgever(s) en het bewijs van ondertekeningsbevoegdheid of volmacht; 
 

2° in voorkomend geval onverminderd punt II.5.4, een opgave van het gedeelte van de 
opdracht dat de inschrijver voornemens is in onderaanneming te geven en de identiteit van 
de onderaannemer(s); 

 

• wat de gunningscriteria betreft: 

▪ Het plan van aanpak voor deel 1 – max. 3 A4’s 
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▪ De manier van samenwerken met de aanbestedende overheid voor deel 1, hierbij wordt 
een verduidelijking gevraagd voor: 

o De fase waarin de ontwikkeling van de culturele strategie bij de Stad Gent parallel 
loopt met de opdracht – max. 2 A4’s 

o De fase waarin de culturele strategie inhoudelijk vorm heeft gekregen en de 
opdrachtnemer het aanvullend communicatiemateriaal ontwikkelt – max. 2 A4’s 

▪ Het plan van aanpak voor het voorwaardelijke tweede deel – max. 3 A4’s 

▪ De manier van samenwerken voor het voorwaardelijke tweede deel max. 2 A4’s 

II.9 INDIENEN VAN DE OFFERTE (ART. 83 KB PLAATSING) 

Iedere offerte dient bij de aanbestedende overheid toe te komen ten laatste op de datum en uur 
vermeld in het bericht van publicatie. 

Offertes worden verplicht elektronisch ingediend via e-tendering 
(https://eten.publicprocurement.be), rekening houdend met de vereisten van punt II.8. Vorm en 
inhoud van de offerte. Meer informatie over deze applicatie vindt u op de website 
http://www.publicprocurement.be of via de e-Procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 790 
52 00. 

De offertes worden opgemaakt in gangbare bestandsformaten bij voorbeeld PDF, MS Office, Open 
Office of gelijkwaardig.  

De capaciteit voor het opladen van offertes is beperkt tot 80MB per document en 350MB per 
dossier.  Het is raadzaam documenten te comprimeren in een zip-file. Er zijn evenwel geen 
beperkingen qua aantal of types documenten.    

Het is niet toegestaan om: 

• naast de elektronische indiening ook een papieren offerte in te dienen; 

• om meer dan één elektronische offerte in te dienen. 

De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het tijdig, correct en volledig opladen van zijn enige offerte.   

II.10 VERBINTENISTERMIJN (ART. 58 KB PLAATSING) 

De inschrijvers blijven verbonden door hun offerte, zoals eventueel verbeterd door de 
aanbestedende overheid, gedurende 30 (dertig) dagen te rekenen vanaf de uiterste ontvangstdatum 
voor de offertes.  

https://eten.publicprocurement.be/
http://www.publicprocurement.be/
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III. UITVOERINGSREGELS VAN TOEPASSING OP DEZE OPDRACHT 

III.1 LEIDEND AMBTENAAR (ART. 11 KB UITVOERING) 

De leiding van en de controle op de uitvoering van de opdracht gebeurt door de leidend ambtenaar:  

Naam: Sarah Bastien 
Functie: Directeur Gent2030 
Adres: Botermarkt 1, 9000 Gent 
E-mail: sarah.bastien@stad.gent 
Tel: 0499/59 36 20 
 
Behoudens andersluidende onderrichtingen van de aanbestedende overheid, verloopt alle 
correspondentie met betrekking tot onderhavige opdracht via voormelde persoon.  

III.2 ONDERAANNEMERS (ART. 12-15 KB UITVOERING) 

De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de 
uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De aanbestedende 
overheid acht zich door geen enkele contractuele band met die derden verbonden. 

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe alle onderdelen van de dienstenopdracht te laten uitvoeren 
door de in de offerte genoemde personeelsleden en onderaannemers. De dienstverlener kan deze in 
uitvoering slechts vervangen door derden indien hij aantoont dat deze derden over dezelfde 
capaciteiten beschikken als de in de offerte voorgestelde personen en onderaannemers en voor 
zover de aanbestedende overheid schriftelijk en voorafgaandelijk met de vervanging heeft 
ingestemd.  

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om aan de opdrachtnemer volgende 
gegevens op te vragen, op elk moment van de uitvoering van de opdracht en steeds in hun meest 
actuele vorm:  naam, ondernemingsnummer, contactgegevens en wettelijke vertegenwoordigers van 
alle onderaannemers, ongeacht hun aandeel of plaats in de keten van onderaanneming, die bij de 
uitvoering van de werken of het verrichten van de diensten betrokken zijn, voor zover deze gegevens 
op dat moment bekend zijn. 

Het is verboden voor een onderaannemer om het geheel van de opdracht dat hem werd toegewezen 
in onderaanneming te geven aan een andere onderaannemer. Het is eveneens verboden voor een 
onderaannemer om alleen de coördinatie van de opdracht te behouden. 

III.3 INTELLECTUELE RECHTEN (ART. 19-23 KB UITVOERING)  

Gebruik van de resultaten (art. 19 KB Uitvoering)  
 
1. Door de aanbestedende overheid:  

Alle ontwerpen, plannen, tekeningen, schetsen, studies, foto’s en alle andere mogelijke 
auteursrechtelijk beschermde werken tot stand gekomen in uitvoering van onderhavige opdracht 
worden eigendom van de aanbestedende overheid.  
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De dienstverlener draagt aan de aanbestedende overheid definitief en onherroepelijk alle 
vermogensrechten over op voornoemde stukken in hun meest volledige actuele en toekomstige 
wettelijke omvang, zonder enige geografische beperking en zonder enige andere beperking in de 
tijd dan de beperkingen die voorzien zijn in het Wetboek van Economisch Recht (boek XI - 
Intellectuele eigendom en bedrijfsgeheimen). Deze overdracht betreft alle nu bestaande en 
toekomstige exploitatiebewijzen die onder deze vermogensrechten vallen of zullen vallen. 
De overdracht van deze rechten wordt geacht te zijn inbegrepen in de offerteprijs; de 
dienstverlener kan geen aanspraak op enige bijkomende vergoeding 
 
De dienstverlener behoudt de morele rechten als auteur van de stukken. Uitzondering voor 
ontwerpopdrachten: de aanbestedende overheid verkrijgt het recht om wijzigingen aan te 
brengen aan het gebouw of de bouwwerken om dit aan te passen aan de behoeften van de 
eigenaar. 
In geval van mededeling aan derden van de resultaten van de intellectuele prestaties van de 
dienstverlener zal diens tussenkomst voor de opmaak van de documenten worden vermeld. 
De aanbestedende overheid kan onder andere bij latere publicaties onbeperkt en kosteloos 
gebruik maken van de ontwerpen, teksten, documenten, …. De dienstverlener zal zich niet 
verzetten tegen de grafische uitgave in om het even welke vorm, de publicatie, reproductie en/of 
verder gebruik of de verdere overdracht van rechten met betrekking tot de geleverde prestaties 
in het kader van de dienstenopdracht. 

 
2. Door de dienstverlener: 

De dienstverlener mag de opdracht aanhalen als referentie mits vermelding van Stad Gent als 
opdrachtgever.  
De dienstverlener mag de resultaten die voortvloeien uit onderhavige dienstenopdracht niet 
doorgeven aan derden, noch gebruiksrechten toestaan tenzij hij hiervoor voorafgaandelijk  de 
schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid vraagt en verkrijgt. 

 
Registraties (art. 21 KB Uitvoering) 
De opdrachtnemer doet bij de aanbestedende overheid binnen de maand aangifte van alle 
aanvragen tot registratie van een intellectueel eigendomsrecht die hij in België of in het buitenland  
doet in verband met de creaties of uitvindingen die hij ontwikkeld of gebruikt heeft bij de uitvoering 
van de opdracht. Tegelijk met die aangifte, bezorgt hij de aanbestedende overheid een kopie van de 
schriftelijke akte waarin de ter zake geldende wetgeving voorziet. 
 
Wederzijdse bijstand en waarborg (art. 23 KB Uitvoering) 
De opdrachtnemer moet alle nodige maatregelen nemen om de rechten van de aanbestedende 
overheid te vrijwaren en moet zo nodig op eigen kosten de nodige formaliteiten vervullen om die 
rechten tegenstelbaar te maken aan derden en de aanbestedende overheid hierover informeren. 
 
Vanaf de eerste tekenen van een vordering van een derde tegen de opdrachtnemer of de 
aanbestedende overheid, geldt er een wederzijdse informatie- en bijstandsplicht. 
 
De opdrachtnemer garandeert dat de creaties of uitvindingen die hij zal realiseren, met name foto’s, 
illustraties, grafieken, zoals hij die aan de aanbestedende overheid zal aanbieden, geen inbreuk 
vormen op enig recht van derden, op enige wetgeving en dat voor zover in het werk portretten zullen 
worden opgenomen, de nodige door de wet vereiste toestemmingen tot gebruik van deze portretten 
in het kader van de opdracht zullen zijn verkregen. 
 
Onverminderd art. 30 KB Plaatsing en wat hierover is bepaald onder punt 7.2 van Deel 2 van dit bestek 
(prijsbestanddelen), staat de opdrachtnemer of de aanbestedende overheid die de rechten van een 
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derde niet heeft geëerbiedigd of die rechten niet aan zijn medecontractant heeft kenbaar gemaakt, 
borg voor elk verhaal dat een derde tegen deze medecontractant zou stellen. 

III.4 PLANNEN, DOCUMENTEN EN VOORWAARDEN (ART. 34-36 KB UITVOERING) 

De diensten dienen in alle opzichten overeen te stemmen met de opdrachtdocumenten en de regels 
van de kunst. 
 
Plannen, documenten en voorwerpen opgemaakt door de aanbestedende overheid: 
Bovenop de opdrachtdocumenten, worden volgende documenten, voorwerpen of materieel ter 
beschikking gesteld van de opdrachtnemer:  
Naarmate de oefening in eigen beheer vordert, zullen de antwoorden op de vragen zoals opgenomen 
bij de technische bepalingen bezorgd worden aan de opdrachtnemer. 
Indien het gevraagde aanvullend communicatiemateriaal dat door de opdrachtnemer wordt 
voorgesteld, print- of andere productieactiviteiten omvat, zullen deze door de aanbestedende 
overheid worden opgenomen op voorwaarde dat dit binnen het budget past. De wenselijkheid en 
mogelijkheid van dergelijke activiteiten wordt steeds onderling besproken en vraagt expliciete 
goedkeuring van de aanbestedende overheid.  
Er kan gerekend worden op de inzet van communicatiekanalen van de Stad Gent en haar partners in 
het Gent2030-verhaal, dit steeds in overleg en na expliciete goedkeuring door de aanbestedende 
overheid. 
 
Detail- en werktekeningen opgemaakt door de opdrachtnemer: 
De opdrachtnemer maakt op eigen kosten alle detail- en werktekeningen of andere documenten op 
die hij nodig heeft om de uitvoering van de opdracht tot een goed einde te brengen. Volgende 
worden in 1 digitaal exemplaren, in bewerkbaar bestandsformaat, (ter goedkeuring) overgemaakt 
aan de aanbestedende overheid: alle teksten en ontwerpen van aanvullend communicatiemateriaal 
die opgemaakt worden in het kader van deze opdracht. 

III.5 WIJZIGING VAN DE OPDRACHT (ART. 38 KB UITVOERING) 

III.5.1 Vervanging van de opdrachtnemer (art. 38/3 KB Uitvoering) 

In geval van faillissement van de opdrachtnemer kan de opdracht overgedragen worden naar een 
door de curator voorgestelde onderneming, bijvoorbeeld naar de onderaannemers. 

III.5.2 Prijsherziening (art. 10 van de Wet en art. 38/7 KB Uitvoering)  

De prijzen voor het voorwaardelijk deel kunnen op uitdrukkelijke vraag van de opdrachtnemer 
zesmaandelijks worden geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex volgens onderstaande 
formule: (prijs x nieuwe index/basisindex) waarbij:  
 
• Basisindex= de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de 
uiterste indieningsdatum van de offerte valt  

• Nieuwe index= de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de 
verjaardag van de aanvangsdatum van de opdracht volgt.  
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III.6 VERBREKING (ART. 61-63 KB UITVOERING)  

De verbrekingsgronden gelden zowel voor de opdrachtnemer - natuurlijke persoon als voor de 
bestuurders, zaakvoerders of andere personeelsleden met enige vertegenwoordigings-, beslissings- 
of controlebevoegdheid binnen de opdrachtnemer - rechtspersoon. 

III.7 BETALINGEN (ART. 66 – 72 EN 160 KB UITVOERING) 

III.7.1 Wijze waarop de prijs wordt betaald (art. 66 KB Uitvoering) 

De betaling van de opdracht gebeurt in mindering naargelang de opdracht vordert, volgens de 
hiernavolgende modaliteiten:  
1) Deel 1: 

a) Een eerste schijf van 8.000 euro excl. btw bij de evaluatie in juni 2023 
b) Een tweede schijf van 1.800 euro excl. btw bij afronden van deel 1 eind oktober 2023 

2) Voorwaardelijke tweede deel: 
a) Een eerste schijf van 8.000 euro excl. btw in december 2023 
b) Een tweede schijf van 10.000 euro excl. btw in juni 2024 
c) Een derde schijf van 2.000 euro excl. btw in december 2025, indien de Stad Gent niet zou 

toegelaten worden tot het indienen van een tweede bid book wordt dit het moment van 
bekend maken van de resultaten van de eerste selectieronde (begin 2025) 

De opdracht wordt uitgevoerd ten laste van de Stad Gent. 

III.7.2 Wijze van factureren 

Vanaf 1 mei 2023 is e-invoicing de wettelijk verplichte indieningswijze voor facturen. (K.B. van 9 
maart 2022) 

Met e-invoicing bedoelen we geen PDF-factuur, maar een e-factuur in een gestructureerd XML-
formaat (XML UBL 2.1), die verstuurd wordt via het Europese afsprakenkader Peppol. Peppol is de 
internationale standaard voor het veilig, snel, betrouwbaar en eenvoudig uitwisselen van 
elektronische berichten zoals facturen.  

Facturen die ingediend werden in een ander formaat of op een andere manier (via papier of PDF) 
worden niet aanvaard. 
 
Voor meer informatie over E-facturatie, zie www.stad.gent/facturatie 

Inhoud van de E-factuur 

De elektronische factuur dient, naast de gegevens die verplicht zijn overeenkomstig het BTW- 
wetboek, volgende gegevens te bevatten: 

• KBO-nummer van de aanbestedende overheid: Stad Gent: 0207 451 227  

• Bestelbonnummer: dit nummer wordt medegedeeld bij sluiting van de opdracht of op de 

factuuraanvraag. 

• Stuur een afzonderlijke factuur per bestelbon, groepeer ze niet.  

• Respecteer de gestandaardiseerde vormvereisten van Peppol 

https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers
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Voor meer informatie over het technische formaat en  de belangrijkste aspecten over de inhoud van 
uw E-factuur, raadpleeg de business afspraken van de Stad Gent: download hier 
 

• Alternatief - facturatie per e-mail  
Opgelet, dit alternatief vervalt vanaf 1 mei 2023. 

De opdrachtnemer mailt de factuur als pdf naar factuurregistratie@stad.gent, conform de 
volgende richtlijnen:  
 
- Gericht aan  

Stad Gent- Factuurregistratie 
Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd 

Botermarkt 1 
9000 GENT 

- De factuur wordt in één pdf-bijlage toegevoegd aan de e-mail. 

- Maak voor meerdere facturen aparte e-mails en pdf-bestanden aan. 

- Andere bijlagen kunnen worden toegevoegd voor zover het geen pdf-bestanden zijn. 

 

Enkel facturen per e-mail die voldoen aan bovenstaande normen worden aanvaard. Indien de e-
mail niet voldoet aan deze vereisten, zal hij geweigerd worden en zal de opdrachtnemer een 
automatisch antwoord ontvangen met vermelding van de reden waarom de e-mail niet werd 
aanvaard. 

 
Bij aanvang van de opdracht, worden definitieve afspraken gemaakt over de wijze van factureren.  

III.7.3 Overige bepalingen  

De factuur geldt als schuldvordering. 

De factuur vermeldt in elk geval het nummer van de bestelbon, de omschrijving van de geleverde 
prestaties, de datum van uitvoering, de btw-regeling en de IBAN- en BIC-code van het 
bankrekeningnummer waarop de betaling dient te gebeuren. 

 
De facturatie van de btw gebeurt overeenkomstig de geldende btw-wetgeving.  
 
Betalingstermijn. De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats 
binnen de dertig dagen vanaf de datum van beëindiging van de in art. 156 KB Uitvoering bedoelde 
verificatie (zie punt III.11 Nazicht van de diensten), voor zover de aanbestedende overheid tegelijk 
over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste 
documenten.  

De betaling van prijsherzieningen gebeurt samen met de betalingen van de diensten waarop zij 
betrekking hebben. 

De overdracht of inpandgeving van de schuldvordering wordt op geldige wijze ter kennis gebracht 
van de aanbestedende overheid door middel van een aangetekende  zending gericht aan Stad Gent, 
Departement Financiën, p.a. Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent. 

https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Business%20rules%20voor%20e-facturatie.pdf
mailto:factuurregistratie@stad.gent
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III.8 RECHTSVORDERINGEN (ART. 73 KB UITVOERING) 

Bij geschillen betreffende de uitvoering van de opdracht zijn de hoven en rechtbanken van het 
gerechtelijk arrondissement van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd. 

III.9 UITVOERINGSTERMIJNEN (ART. 147 KB UITVOERING) 

Voor het uitdragen van de culturele strategie voor de Stad Gent: vanaf sluiting tot en met oktober 
2023. 
 
Voor het voorwaardelijk deel: vanaf de beslissing om uit te voeren in de loop van juni 2023 tot en 
met december 2025. De uitvoeringstermijn omvat eveneens de tijd die nodig is voor de 
voorbereiding van de diensten. 

III.10 UITVOERINGSMODALITEITEN (ART. 146 EN 148-149 KB UITVOERING) 

III.10.1 Vertrouwelijkheid (art. 18 KB Uitvoering) 

De dienstverlener verbindt zich ertoe geen van de informatie, documenten of gegevens van gelijk 
welke aard, waarvan hij kennis zou krijgen door of ter gelegenheid van de uitvoering van de 
opdracht, alsook de staten en bescheiden die het resultaat zijn van die informatie, en die door de 
aanbestedende overheid uitdrukkelijk als “vertrouwelijk” zijn gekwalificeerd, mee te delen aan een 
derde partij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid. 

De dienstverlener en de aanbestedende overheid zullen de vertrouwelijke informatie slechts 
verspreiden onder die werknemers die rechtstreeks betrokken zijn bij de opdracht; beide partijen 
staan er borg voor dat deze werknemers de verplichtingen inzake het confidentieel karakter van de 
informatie kennen en deze ook respecteren. 

De dienstverlener moet bovendien in zijn contracten met de onderaannemers de verplichtingen 
inzake vertrouwelijkheid vermelden die hij dient na te komen voor de uitvoering van de opdracht. 

III.11 NAZICHT VAN DE DIENSTEN (ART. 39-43 EN ART. 150 KB UITVOERING) 

De aanbestedende overheid kan met alle geëigende middelen overal toezicht laten houden of 
controle laten uitvoeren op de voorbereiding of de uitvoering van de prestaties. 

De aanbestedende  overheid ziet de diensten na en controleert of ze beantwoorden aan de 
voorwaarden van de opdrachtdocumenten en de regels van de kunst.  
 
De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van dertig kalenderdagen vanaf de 
volledige of gedeeltelijke beëindiging van de diensten, i.c. de dag die werd vastgesteld voor de 
afwerking van het geheel van de diensten, om de formaliteiten betreffende de tussentijdse keuring of 
oplevering te vervullen en aan de dienstverlener kennis te geven van het resultaat daarvan. Deze 
termijn gaat in voor zover de aanbestedende overheid tegelijk in het bezit van de lijst van gepresteerde 
diensten of factuur wordt gesteld.  
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III.12 OPLEVERING (ART. 64-65 EN 156-157 KB UITVOERING) 

De volledige dienstenopdracht wordt in één keer opgeleverd. 

De oplevering geschiedt stilzwijgend; de volledige opdracht wordt geacht te zijn opgeleverd na 
betaling van de laatste factuur. 

III.13 BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE NON-DISCRIMINATIE EN GELIJKE KANSEN 

I.1.1 Beleidscontext 

De Stad Gent streeft naar een tolerante samenleving, promoot actief gelijke kansen voor iedereen en 
strijdt tegen discriminatie, ook op de arbeidsmarkt. Via haar aankoopbeleid wil de Stad maken dat 
ook haar aannemers, dienstverleners en leveranciers actief bijdragen aan een werkomgeving met 
gelijke kansen voor iedereen. Dat past in de sociale pijler van het stedelijk beleid voor duurzame 
overheidsopdrachten. 

I.1.2 Algemene verbintenis 

Door loutere deelname aan de plaatsingsprocedure verbindt de inschrijver zich ertoe de Algemene 
Beginselen en de Vijf Basisprincipes voor Non-discriminatie en Gelijke Kansen zelf te respecteren 
en actief toe te passen tijdens de uitvoering van de opdracht én te doen naleven door zijn 
onderaannemers in de bijdrage die zij leveren in de uitvoering van onderhavige opdracht. 

I.1.3 Algemene beginselen inzake non-discriminatie en gelijke kansen 

De opdrachtnemer moet alle toepasselijke verplichtingen op het gebied van het milieu- sociaal en 
arbeidsrecht uit hoofde van het Europees Unierecht, nationale recht of collectieve 
arbeidsovereenkomsten of uit hoofde van de internationale verdragen inzake milieu-, sociaal en 
arbeidsrecht vermeld in bijlage II bij de Wet , naleven en doen naleven door elke persoon die handelt 
als onderaannemer in welke fase ook, en door elke persoon die personeel tewerkstelt voor de 
uitvoering van de opdracht (art. 7 van de Wet). 

De opdrachtnemer duldt geen enkele vorm van discriminatie op grond van nationale afstamming, 
geslacht, leeftijd, handicap, geloof of levensbeschouwing en seksuele oriëntatie in het kader van 
arbeidsbetrekkingen, waaronder begrepen de voorwaarden voor toegang tot arbeid, de 
arbeidsvoorwaarden en beloning, de beëindiging van de arbeidsbetrekking, alsook in het kader van 
beroepsopleiding, arbeidsbemiddeling, beroepskeuzevoorlichting of loopbaanbegeleiding. 

De opdrachtnemer onthoudt zich van opzettelijke vormen van discriminatie en onopzettelijke 
discriminatie uit onachtzaamheid en neemt de nodige preventiemaatregelen om discriminatie te 
voorkomen. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om het discriminatieverbod in arbeidsrelaties in 
alle hieronder vermelde vormen te doen naleven door elke persoon die voor zijn rekening handelt als 
werknemer of aangestelde, door elke onderaannemer in welke fase ook, en door elke persoon die 
voor zijn rekening personeel werft, selecteert, opleidt of tewerkstelt met het oog op de uitvoering 
van de opdracht.2 

                                                           
2 Art.  12 en 25 Antiracismewet van 30 juli 1981, art. 14 Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007, art. 19 en art. 28/2 

Genderwet van 10 mei 2007; Art. 32bis Welzijnswet van 4 augustus 1996, art. 119 Sociaal Strafwetboek; Art. 5 en 11 
Evenredige participatiedecreet van 8 mei 2002. 
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I.1.4 Vijf basisprincipes inzake non-discriminatie en gelijke kansen 

I. VERBOD OP DIRECTE DISCRIMINATIE 

Directe discriminatie is het ongunstiger behandelen van een persoon dan een ander in een 
vergelijkbare situatie op basis van diens nationale afstamming, geslacht, leeftijd, handicap, geloof of 
levensbeschouwing en seksuele oriëntatie, waarbij het onderscheid in behandeling niet kan 
gerechtvaardigd worden op grond van de bepalingen van Titel II Anti - Racismewet.3 

II. VERBOD OP INDIRECTE DISCRIMINATIE 

Indirecte discriminatie is een ogenschijnlijk neutrale bepaling, criterium of handelwijze hanteren die 
personen bijzonder kan benadelen in vergelijking met andere personen op basis van nationale 
afstamming, geslacht, leeftijd, handicap, geloof of levensbeschouwing en seksuele oriëntatie, tenzij 
deze bepaling, maatstaf of handelwijze objectief gerechtvaardigd kan worden door een geoorloofde 
bedrijfsdoelstelling en redelijk te verantwoorden is in verhouding tot voor deze personen minder 
nadelige middelen om de nagestreefde bedrijfsdoelstelling te realiseren.4  

 
III. VERPLICHTING OM REDELIJKE AANPASSINGEN OP GROND VAN HANDICAP TE TREFFEN 

De opdrachtnemer is verplicht om passende maatregelen te nemen om opdat personen met een 
handicap toegang hebben tot arbeid, in arbeid kunnen participeren of daarin kunnen vooruit komen 
dan wel om een opleiding te kunnen genieten. Deze verplichting vervalt indien deze maatregelen een 
onevenredige belasting vormen. Als die belasting in voldoende mate wordt gecompenseerd door 
bestaande overheidsmaatregelen, zoals subsidies of begeleiding mag zij niet als onevenredig worden 
beschouwd. 

Het begrip handicap moet worden opgevat als een beperking die het gevolg is van langdurige 
lichamelijke, geestelijke of psychische aandoeningen die in wisselwerking met diverse drempels de 
betrokkene kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met andere 
werknemers aan het beroepsleven deel te nemen. Belemmeringen bij het uitoefenen van de 
beroepsactiviteit kunnen ertoe leiden dat een langdurige ziekte als handicap moet worden 
beschouwd.5 

 
IV. VERBOD OP OPDRACHT GEVEN TOT DISCRIMINATIE 

Vanuit een feitelijke of juridische machtspositie opdracht geven aan anderen om een persoon of een 
groep te discrimineren op grond van nationale afstamming, geslacht, leeftijd, handicap, geloof of 
levensbeschouwing en seksuele oriëntatie, is verboden.6 

 
V. VERBOD OP GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK 
Iedere daad van fysiek of verbaal geweld en pesterijen op basis van nationale afstamming, geslacht, 
leeftijd, handicap, geloof of levensbeschouwing en seksuele oriëntatie, alsook van ongewenst 
seksueel gedrag op het werk, is verboden.7 

                                                           
3 Art. 4, 9° Antiracismewet van 30 juli 1981 (definitie van directe discriminatie), titel II Antiracismewet 
(rechtvaardigingsmogelijkheden). 
4 Art. 4, 9° Antiracismewet van 30 juli 1981 (definitie van directe discriminatie), titel II Antiracismewet 
(rechtvaardigingsmogelijkheden). 
5 Art. 4, 12° Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 (definitie van redelijke aanpassingen), Titel II en art. 
Antidiscriminatiewet(rechtvaardigingsmogelijkheden); Art. 5,§4 EAD-decreet van 8 mei 2002; Protocol van 19 juli 2007 
betreffende het begrip redelijke aanpassingen in België; Art. 20 VN Verdrag voor Rechten van Personen met een Handicap. 
6 Art. 4, 12° Antiracismewet van 30 juli 1981 (definitie van opdracht tot discriminatie), titel II Antiracismewet 
(rechtvaardigingsmogelijkheden). 
7 Art. 32ter Welzijnswet van 4 augustus 1996 (definitie van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk); 
Art. 32quater – art. 32septies (bijzondere preventiemaatregelen – plicht om passende maatregelen te treffen in geval van 
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I.1.5 Bijzondere actiemiddelen van de aanbestedende overheid 

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht feiten worden vastgesteld die het bestaan van 
discriminatie op grond van de beschermde criteria kunnen doen vermoeden in hoofde van de 
opdrachtnemer of zijn onderaannemers, wordt dit in toepassing van art. 44, §2 KB Uitvoering 
vastgesteld in een proces-verbaal en kan de aanbestedende overheid in bepaalde omstandigheden 
de maatregelen treffen voor inbreuken op bepalingen van de opdracht. 

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om het dossier (het proces-verbaal, het 
eventuele verweer, correspondentie, stukken, etc.) bovendien voor onderzoek over te maken aan 
Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, en/of aan de Algemene Directie Toezicht op de Sociale 
Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Voorgaande 
geldt onverminderd de toepassing van de sancties bedoeld in andere wettelijke, reglementaire of 
conventionele bepalingen. 

I.1.6 Vertrouwelijkheid 

De in het kader van de uitvoering van de opdracht hieromtrent verkregen informatie zal 
vertrouwelijk worden behandeld door de aanbestedende overheid en niet worden doorgegeven aan 
derden noch publiek gemaakt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betrokkene. Dit 
geldt evenwel met uitzondering van (1) de hierboven vermelde tussenkomst van Unia, het 
Interfederaal Gelijkekansencentrum, en/of de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg Onverminderd, (2) de toepassing van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de 
openbaarheid van bestuur en (3) eventuele andere wettelijke afwijkingen. 

 

III.14 BIJZONDERE VOORWAARDE INZAKE MENSENRECHTEN  

De opdrachtnemer, zijn personeel/aangestelden en onderaannemers, zullen zich tijdens deze 
opdracht onthouden van iedere (on)rechtstreekse inbreuk op het Europees Verdrag van de Rechten 
van de Mens (EVRM) en, meer algemeen, op internationale mensenrechtenstandaarden, ongeacht of 
deze inbreuk verband houdt met deze opdracht zelf. Hij onderschrijft ten volle deze verplichting en 
erkent te weten dat deze inbreuken aanleiding kunnen geven tot sancties. 

  

                                                           
kennisgave aan werkgever); Art. 121 – 122/5 Sociaal Strafwetboek (geen risicoanalyse – preventiemaatregelen inzake 
psychosociale risico's op het werk. 
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IV. TECHNISCHE BEPALINGEN 

LUIK 1: HET UITWERKEN VAN HELDERE EN INSPIRERENDE TEKSTEN EN AANVULLEND COMMUNICATIEMATERIAAL 

DIE DE CULTURELE STRATEGIE VAN DE STAD GENT ZOWEL NAAR INTERNE ALS EXTERNE DOELGROEPEN ZULLEN 

UITDRAGEN 

De culturele strategie zal antwoord bieden op volgende vragen voor de werking van de Stad Gent: 

▪ Wat willen we specifiek in Gent kunnen doen en bereiken met de culturele strategie? Welke 

(soort) maatschappelijke vraagstukken willen we kunnen aanpakken?  

Bij deze oefening vertrekken we vanuit 9 uitdagingen die zijn aangereikt vanuit het 

voortraject (zie bijlage). 

▪ Welke rol is weggelegd voor cultuur als motor van maatschappelijke verandering binnen ons 

totale verhaal? Waarom willen we cultuur inzetten om deze maatschappelijke vraagstukken 

aan te pakken? 

De culturele strategie is een nieuw concept voor de organisatie. Cultuur bewust op deze 

manier inzetten brengt een nieuwe gelaagdheid in onze werking, ook al zetten we cultuur op 

deze manier al vrij intensief in zonder erbij stil te staan. 

▪ Wat betekent dit voor de culturele en creatieve sector en wat wil de Stad Gent te bieden 

hebben voor de culturele en creatieve sector? 

▪ Hoe willen we de culturele strategie aanpakken? Welke meerwaardes, benefits, effecten 

willen we voor verschillende doelgroepen bereiken? 

o Cultuur als motor van maatschappelijke verandering: welke meerwaardes, benefits, 

effecten voor de stad Gent (inwoners, bedrijven, …), de organisatie Stad Gent, de 

omliggende regio, de ruimere regio nationaal, internationaal 

o Cultuur als vakmanschap, kunst: wat is dit in Gent? Welk profiel hebben we en willen 

we? (uit landschapstekeningen) en welke rol is voor de Stad Gent weggelegd om 

cultuur als vakmanschap, kunst te kunnen laten excelleren? 

▪ Waar willen we in 2035 landen met de culturele strategie? Welk verschil willen we 

gerealiseerd krijgen tov de huidige situatie waarbij we tevreden kunnen zijn over het 

resultaat? 

o Met welke concrete maatschappelijke vraagstukken en tendensen gaan we aan de 

slag en welk effect willen we gerealiseerd hebben tegen 2035? Wat betekenen deze 

concrete maatschappelijke vraagstukken, tendensen en beoogde resultaten voor de 

uitstraling naar en aantrekkingskracht op de omgeving (omliggende regio en verder)? 

o Op welke gebieden zal de inzet van de culturele en creatieve sector en andere 

gelinkte sectoren veranderd zijn en op welke manier? Welke mogelijkheden zal de 

stad (stedelijke ontwikkeling) gecreëerd hebben voor de raakpunten met de 

culturele strategie?  
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▪ Hoe zal het culturele profiel van de stad Gent geëvolueerd zijn tegen 2035? Welke rol zal de 

Stad Gent hierin gespeeld hebben om dit mogelijk te maken? Op welke punten zal de rol van 

de Stad Gent gewijzigd zijn in de ontwikkeling van cultuur als vakmanschap, kunst? 

Momenteel is de oefening voor de culturele strategie nog lopend, deze oefening zal deels parallel 

lopen met de opdracht die hier beschreven wordt. Zo kan de opdrachtnemer tijdens de oefening op 

basis van tussentijdse resultaten de juiste vragen stellen om scherp en duidelijk geformuleerde 

antwoorden te verkrijgen die als input zullen dienen voor de hieronder beschreven verwachte 

resultaten. 

Van de dienstverlener wordt verwacht dat de aangereikte informatie omtrent de culturele strategie: 

▪ verwerkt wordt tot een scherp en helder geformuleerde basistekst in functie van de interne 

documentatie. Deze basistekst is inhoudelijk volledig in de zin dat alle nuances en nodige 

verduidelijkingen zijn uitgeschreven. De basistekst zal dienst doen als volledig uitgeschreven 

versie van de culturele strategie voor de Stad Gent en ter inhoudelijke goedkeuring 

voorgelegd worden aan de bestuurlijke organen. Daar waar de inhoud aangereikt zal worden 

door de aanbestedende overheid, zal de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid op zich 

nemen om de aangeleverde inhoud om te zetten in heldere en duidelijk documentatie. Van 

de dienstverlener wordt verwacht de nodige vragen te stellen om de aangeleverde inhoud 

glashelder te krijgen (zie ook hierboven). 

▪ verwerkt wordt tot communiceerbare documenten en tools, afgeleid van de basistekst. 

Momenteel hebben we onderstaande doelgroepen en communicatiekanalen voor ogen, van 

de dienstverlener wordt verwacht om deze opsomming kritisch te bekijken en te 

vervolledigen, verder te detailleren, … waar nodig: 

o Intern naar de medewerkers van de Stad Gent ( vb. via MIA, intern informatieportaal 

Stad Gent) 

o Intern naar college en gemeenteraad (vb. via een managementsamenvatting van de 

basistekst) 

o Extern naar al wie het belangt (via website, vnl. inwoners, bedrijven - culturele en 

andere sectoren, potentiële partners) 

De culturele strategie van de Stad Gent vormt de basis voor de kandidatuur van Europese Culturele 

Hoofdstad. De Stad Gent zal zelf bepalen welke prioritaire speerpunten uit de culturele strategie 

zullen gelinkt worden aan de kandidatuur van Gent2030. Deze prioriteiten zullen, samen met de 

prioriteiten van de strategische partners voor de kandidatuur (medeoprichters van Gent2030 vzw), 

de basis vormen voor de motivatie en het concept van de kandidatuur. 

Van de dienstverlener wordt verwacht dat de aangereikte informatie omtrent prioritaire 

speerpunten: 

▪ verwerkt wordt tot heldere en duidelijke prioriteiten die aangereikt zullen worden aan de 

kandidatuur van Gent2030, onder de vorm van een basistekst die inhoudelijk volledig is in de 

zin dat alle nuances en nodige verduidelijkingen zijn uitgeschreven. Ook deze basistekst met 
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duidelijke prioriteiten voor de kandidatuur van Gent2030 zal ter inhoudelijke goedkeuring 

voorgelegd worden aan de bestuurlijke organen. Ook hier zal de inhoud aangereikt worden 

door de aanbestedende overheid, en zal de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid op zich 

nemen om de aangeleverde speerpunten om te zetten in heldere en duidelijk documentatie. 

▪ verwerkt wordt tot communiceerbare documenten, afgeleid van de basistekst met 

prioriteiten voor de kandidatuur van Gent2030, voor volgende doelgroepen: 

o Gent2030 vzw (bestuur) 

o De doelgroepen die onderscheiden worden in het vorige luik (eventueel als 

onderdeel van de communicatie over de culturele strategie van de Stad Gent) 

LUIK 2: EEN VOORWAARDELIJK DEEL WAARBIJ HET CONCEPT VAN DE KANDIDATUUR UITGEWERKT WORDT IN 

HELDERE EN INSPIRERENDE TEKSTEN EN VOORZIEN WORDT VAN EEN GEPASTE BRAND IDENTITY (BASELINE, 

HUISSTIJL, LOGO, …), OP MAAT VAN DE DOELGROEPEN (OOK INTERNATIONAAL – MEERTALIG). 

Dit voorwaardelijk deel biedt de mogelijkheid aan de toekomstige cultureel-artistieke 
programmering dat nog aangesteld zal worden vanuit Gent2030 vzw om een beroep te doen op de 
dienstverlener voor de vertaling van het concept van de kandidatuur naar een overtuigend marketing 
concept.  
Het artistiek team zal aan de slag gaan met de draft van concept en waardenkader dat in het 
voortraject is ontwikkeld. Deze draft van concept zal aangescherpt en verfijnd worden op basis van 
de prioritaire speerpunten uit de culturele strategie van de Stad Gent en aangereikt door de andere 
partners van Gent2030 vzw. 
Het finale concept dient zijn ingang te vinden bij het brede publiek, waarvoor de nodige 
componenten dienen ontwikkeld te worden voor de branding: een slagzin, huisstijl, … Van de 
dienstverlener wordt in dit optionele luik verwacht dat: 

▪ de verschillende doelgroepen ontwikkeld en verfijnd worden, samen met de cultureel-
artistieke programmering; 

▪ de branding op gepaste wijze wordt uitgewerkt; 
▪ deze branding houdt rekening met zowel het lokale bereik als het internationale karakter van 

de kandidatuur en kent een gepaste weergave in het Nederlands, Frans en Engels. 
Enkel de branding van het concept in functie van de kandidatuur/ het indienen van het bid book 
wordt gevraagd, het opstellen van een uitvoerig marketing- en communicatieplan indien de titel van 
Europese Culturele Hoofdstad aan Gent zou toegekend worden, vormt geen onderdeel van deze 
opdracht. 

https://cultuur.stad.gent/nl/ConceptvoorstelGent2030
https://cultuur.stad.gent/nl/gent2030/traject-gent-kandidaat-europese-culturele-hoofdstad-2030
https://cultuur.stad.gent/nl/gent2030/traject-gent-kandidaat-europese-culturele-hoofdstad-2030
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OFFERTEFORMULIER 

NATUURLIJKE PERSOON 

Ondergetekende (naam en voornaam) 

 

 

 

Hoedanigheid of beroep 

 
 

Nationaliteit  

Woonplaats (volledig adres) 

 

 

 

 

Telefoon  

E-mailadres voor officiële kennisgevingen in 
het kader van de plaatsingsprocedure én 
tijdens de uitvoering van de opdracht 

 

 

ofwel8 

VENNOOTSCHAP 

Vennootschap (benaming, rechtsvorm) 

 

 

Nationaliteit  

Maatschappelijke zetel (volledig adres) 

 

 

 

Telefoon  

                                                           
8 Doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Uitdragen van de culturele strategie voor de Stad Gent 

Besteknummer Gent2030_2022_01 

Onderhandelingsprocedure met vrijwillige bekendmaking 
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E-mailadres voor officiële kennisgevingen in het 
kader van de plaatsingsprocedure én tijdens de 
uitvoering van de opdracht 

 

Naam en functie van de gemachtigde(n) die 
optreedt/optreden en 
ondertekent/ondertekenen voor de 
vennootschap   

 

 

ofwel9 

COMBINATIE ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID 

Naam combinatie zonder rechtspersoonlijkheid 

 

 

Nationaliteit  

 

Voorlopige zetel (volledig adres) 

 

 

Telefoon  

E-mailadres voor officiële kennisgevingen in het 
kader van de plaatsingsprocedure én tijdens de 
uitvoering van de opdracht 

 

 

BESTAANDE UIT DE HIERNAVOLGENDE NATUURLIJKE PERSONEN/VENNOOTSCHAPPEN:  

Naam en volledig adres   Ondernemingsnummer Naam en functie van de 
gemachtigde(n) die 
optreedt/optreden en 
ondertekent/ondertekenen voor 
de partner van de combinatie 

   

 

   

 

   

 

                                                           
9 Doorhalen wat niet van toepassing is 
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VERBINDT/VERBINDEN ZICH HOOFDELIJK OP ZIJN/HUN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN TOT 
UITVOERING VAN DE OPDRACHT OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET 
BESTEK 

 

TEGEN DE SOM VAN (IN EURO, AFGEROND TOT 2 CIJFERS NA DE KOMMA): 

VOOR DEEL 1 

 
in cijfers exclusief btw  

btw-voet:                                  
%  

in cijfers : inclusief btw  

 

VOOR HET VOORWAARDELIJKE 2DE DEEL 

 
in cijfers exclusief btw  

btw-voet:                                  
%  

in cijfers : inclusief btw  

 

Opgelet! Zelfs indien de regelgeving betreffende btw medecontractant van toepassing is, dient de 
prijs inclusief btw te worden vermeld! 

 

A. ALGEMENE INLICHTINGEN 
 

Inschrijving bij de RSZ nr. 

Btw (alleen in België) nr. 

 

B. SOCIALE ZEKERHEID (inschrijvers die personeel tewerkstellen dat niet onderworpen is aan de 
Belgische sociale zekerheid) 

Bij deze offerte voeg ik of voegen wij de in art. 62, §3 KB Plaatsing bedoelde attest. 

 

C. FISCALE VERPLICHTINGEN (inschrijvers die niet gevestigd zijn in België) 

Bij deze offerte voeg ik of voegen wij de in art. 63, §3 KB Plaatsing bedoelde attesten. 
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D. ONDERAANNEMERS (OPGELET! NIET ALLE, ENKEL HIERNA BEDOELDE!) 

Opgave van de andere entiteiten OP WIENS FINANCIËLE EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT EN 
TECHNISCHE OF BEROEPSBEKWAAMHEID BEROEP WORDT GEDAAN om aan te tonen dat wordt 
beantwoord aan de minimale vereisten van de KWALITATIEVE SELECTIE:  

 

Naam onderaannemer Adres Ondernemingsnummer 

   

   

   

   

   

 

E. PRODUCTEN EN MATERIALEN 

Voor de uitvoering van deze opdracht zullen geen producten worden gebruikt die niet afkomstig 
zijn uit de lidstaten van de Europese Gemeenschap. 

 

F. BETALINGEN 

De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgend 
bankrekeningnummer:  

Op naam van  

IBAN  

BIC nummer (indien IBAN 
nummer  

niet begint met BE) 

 

 

 

G. SLUITINGSPERIODES 

De sluitingsperiode(s) van mijn onderneming: … 
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Naam/namen ondertekenaar(s) indieningsrapport e-tendering  

… 

… 

Gedaan te: …   

Datum: … 

 

GEKWALIFICEERDE ELEKTRONISCHE HANDTEKENING 

De volledige offerte, met name het offerteformulier, de samenvattende meetstaat, alle verplicht in 
te vullen bijlagen en alle andere al dan niet verplichte documenten die de inschrijver zelf heeft 
opgesteld, worden in één keer en globaal elektronisch ondertekend door de daartoe bevoegde 
persoon of personen.  

Deze documenten worden op een globale manier ondertekend op het ogenblik van indiening van 
de offerte via e-tendering en wel op het bijhorende indieningsrapport. 

Het moet gaan om een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening  via e-tendering. Een 
gescande handtekening is niet rechtsgeldig. 

De elektronische handtekening moet uitgaan van de persoon of personen die bevoegd of gemachtigd 
is of zijn om de inschrijver te verbinden. Indien het indieningsrapport wordt ondertekend door een 
gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever(s). 

Bewijs van ondertekeningsbevoegdheid. De inschrijver voegt bij de offerte de elektronische 
authentieke of onderhandse akte waaruit de bevoegdheid van de gemachtigde blijkt of een scan van 
het afschrift van zijn volmacht. In voorkomend geval verwijst de inschrijver naar het nummer van de 
bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de akte bij uittreksel is bekendgemaakt (met vermelding 
van pagina en/of passage). 

Indien de offerte wordt ingediend door een combinatie van ondernemers zonder 
rechtspersoonlijkheid, gelden voormelde verplichtingen inzake elektronische ondertekening van het 
indieningsrapport in e-tendering én bewijs van volmacht voor elk van de deelnemers aan de 
combinatie. 
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V. Bijlagen 

V.1 RESULTAAT UIT HET VOORTRAJECT: DE UITDAGINGEN 

Focus diversiteit. Het is voor veel gesprekspartners zonder meer evident dat op diversiteit en inclusie 

in zijn meest ruime betekenis actief moet worden ingezet, evenwel zonder dat dit een expliciete 

prioriteiten voor Gent 2030 moeten worden. Een uitzondering hierop is culturele diversiteit, wat – 

gegeven de demografische evolutie – volgens velen één van de hoofdassen moet worden in het 

2030-dossier om met Gent 2030 toekomstgericht het verschil te kunnen maken. Niet als thema, maar 

als een evidente rode draad door alles heen. Te beginnen bij het proces, via o.a. volwaardige 

partnerships, aangepaste methodieken en instrumenten, en prioritair een correcte respresentatie in 

alle geledingen van het Gent 2030-verhaal. Gent 2030 wordt door velen als momentum en hefboom 

gezien om op dit vlak fundamentele doorbraken te realiseren tot ver buiten de kunst- en 

cultuursector. Een vrij algemeen gedeelde uitdaging (of doelstelling) m.b.t. culturele diversiteit 

betreft het nog actiever inzetten op verbinding en vermenging (hybridisering) van de vele culturen 

die Gent rijk is. Als een positief verhaal waarbij migratie als troef voor Gent wordt ingezet. 

Kennismaken en verbinden, bruggen en knopen leggen. En dit uitdrukkelijk transversaal via 

samenwerking met verschillende beleidsdomeinen, sectoren en gemeenschappen. In het kader van 

diversiteit en inclusie beluisterden we ook vaak de wens om nog meer in te zetten op 

meerstemmigheid, met name ook in de cultuursector zelf: verschillende perspectieven aan bod laten 

komen, het gesprek hierover mogelijk maken ook, met oog voor nuance, niet polariserend maar 

verbindend. 

Focus wijken. Bij veel gesprekspartners beluisterden we de vraag naar een decentrale mindshift – 

‘een fundamentele omslag’ zelfs volgens sommigen – richting de wijken. En dit vanuit een gedeelde 

visie en een sterk transversale benadering, waarin ook de culturele en creatieve sector een 

(potentieel) belangrijke actor is105 . Deze vraag blijkt in belangrijke mate gelinkt te zijn aan het 

superdiverse karakter van veel wijken en de daaraan gerelateerde kansen en uitdagingen, ook met 

het oog op meer verbinding en vermenging tussen bevolkingsgroepen en gemeenschappen. 

Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn onder andere: actieve betrokkenheid van de mensen die er 

wonen (uit handen durven geven ook), bestaande initiatieven en dynamieken proactief versterken, 

kleinschalige ‘op maat investeringen’ in wijk- en buurtinfrastructuur en in de werking ervan, 

aandacht voor andere en meer laagdrempelige vormen van cultuurexpressie en cultuurbeleving, de 

versterkende en verbindende kracht van verhalen, …  

Focus jongeren. Veel gesprekspartners zien de ‘jonge stad Gent’ als een enorme troef en kans 

omwille van het groot reservoir aan diverse talenten, culturen, dynamieken en creatief 

ondernemerschap. Zowel georganiseerd als niet-georganiseerd. Ook via de snelle digitale 

transformatie liggen er enorme kansen voor en met jongeren. Jongeren zijn de toekomst. Dat geldt 

voor Gent, voor andere steden en ook voor Europa. Een focus op jongeren is bovendien een 

potentieel interessante invalshoek voor Gent 2030 want tot nog toe heeft geen enkele Europese 

Culturele Hoofdstad expliciet deze kaart getrokken. Een eventuele doorgedreven focus op ‘jongeren’ 

combineert overigens naadloos met tal van andere genoemde uitdagingen in zowel de 

maatschappelijke als culturele sfeer. Een uitdrukkelijk pleidooi dus om jongeren een belangrijke 
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plaats te geven in het Gent 2030-verhaal en, waarom niet, (mee) in de driver’s seat van Gent 2030 te 

laten plaatsnemen, weliswaar mét de mindset om alle generaties en culturen hierin mee te nemen. 

De voor 2024 beoogde titel European Youth Capital zou hier een gedroomde opstap voor kunnen 

zijn. 

Democratie als uitdaging. Tijdens de bevraging werd geregeld ook aandacht gevraagd voor 

democratische uitdagingen zoals bijvoorbeeld toenemende polarisering, populisme, intolerantie, 

vooroordelen, fake news, enz., alsook voor de impact ervan op de samenleving in het algemeen en 

op kunst en cultuur in het bijzonder. Ook in Europa is dit momenteel een hot topic.106 Dit matcht 

volgens gesprekspartners met het belang dat in Gent al van oudsher aan vrije meningsuiting en aan 

de vrijheid van gedachten en ideeën wordt gehecht. De huidige uitwassen hierop dagen deze 

democratische basisattitude uit. Mede daarom zou het volgens hen een interessant uitgangspunt zijn 

om dit ‘intellectueel erfgoed’ van Gent in het kader van Gent 2030 te actualiseren en kritisch te 

bevragen, zonder taboes en met respect voor ‘de tegenstander’. 

Duurzaamheid. Duurzaamheid hier in de zin van ecologische duurzaamheid. Gent wil klimaatneutraal 

zijn in 2050. Deze lokale ambitie sluit aan bij een globale uitdaging én ook bij één van de 

hoofdprioriteiten van de huidige Europese Commissie: de Green Deal. Meerdere respondenten 

hielden een sterk pleidooi om met Gent 2030 voluit de kaart te trekken van het klimaat en van Gent 

als ecologische, klimaatvriendelijke stad. Volgens hen kan Gent hiermee het onderscheid maken met 

andere kandidaat-steden.107 Dit is immers dé overkoepelende uitdaging waar alle andere 

maatschappelijke uitdagingen hoe dan ook onderliggend mee te maken hebben of zullen mee te 

maken krijgen. De culturele en creatieve sector kan hierin een voortrekkersrol spelen, samen met de 

stad en tal van initiatieven die op dit vlak reeds bestaan. 

Verruimd cultuurbegrip. De vraag naar het oprekken van wat doorgaans onder kunst en cultuur 

wordt verstaan komt uit twee verschillende hoeken. Enerzijds uit de hoek van maatschappelijke 

uitdagingen waarvan hierboven sprake en de vaststelling dat cultuurbeleving van veel mensen (o.a. 

jongeren en mensen met een migratieachtergrond) weinig aansluiting vindt bij het gros van het 

bestaande cultuuraanbod. Anderzijds ook uit de hoek van de creatieve sector waar de opsplitsing 

tussen de kunst- en cultuursector enerzijds en creatieve ondernemers anderzijds als artificieel en 

onwenselijk wordt beschouwd. Pleidooi daar om te spreken van de culturele én creatieve sector en 

om de kracht en creativiteit van beide sectoren voluit te laten meespelen in het kader van Gent 

2030, ook in relatie tot de genoemde maatschappelijke uitdagingen. 108 Vraag bij dit alles is welke 

plaats en rol de kunsten in het hele Gent 2030-traject krijgen toebedeeld. 

Ruimte voor cultuur. Veruit de meeste aandacht van de kunst- en cultuursector ging naar de hoge 

nood aan betaalbare werkplekken109: om te creëren, te experimenteren, te oefenen, te repeteren, 

te tonen, gewoon te werken ook. Vooral nood hier aan extra ruimte voor kleinschalige creatieven en 

initiatieven allerhande, voor zowel permanent en tijdelijk als recurrent en occasioneel gebruik, zowel 

in het centrum als in de wijken en de stadsrand, al dan niet gedeeld met anderen. De creatieve 

vrijhaven en biotoop die Gent altijd is geweeststaat momenteel onder hoge druk. Vooral bezorgdheid 

in dit verband over het tekort aan betaalbare huisvesting en werkruimte, alsook over het verdwijnen 

van het wat onaffe authentieke karakter van de stad. 

Bijkomende vraag naar extra aandacht voor de culturele dimensie van de publieke ruimte en de 

meerwaarde ervan op vlak van o.a. beeldkwaliteit, leefbaarheid, beleving, ontmoeting, enz. Tegelijk 
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ook een spanningsveld hier tussen de vraag naar meer tolerantie voor het divers gebruik van de 

publieke ruimte versus de bezorgdheid voor de (be)leefbaarheid ervan bij eventuele overdruk. Een 

mentaliteits- en evenwichtskwestie. 

Mentale ruimte. Eveneens veel vraag naar meer ‘mentale ruimte’ om te experimenteren, te creëren, 

te oefenen, te repeteren, te tonen, gewoon te werken en samen te werken ook. De ‘vrijhaven’ die 

Gent is en wil blijven, blijkt ietwat op zijn retour en dat heeft niet enkel met betaalbare woon- en 

werkruimte te maken. Een ander element blijkt bijvoorbeeld de aanblik en de sfeer van een stad die 

te clean, te gepolijst en te georganiseerd begint aan te voelen, wat een context is waarin artistieke 

en culturele actoren en initiatieven minder goed gedijen: “We verliezen de humus die daarvoor nodig 

is. Gent moet terug een beetje verwilderen om terug relevant te worden.” Nog een ander belangrijk 

element blijkt de vraag aan de stad om nog meer los te laten en meer loef te geven aan de vele 

creatieve talenten die Gent rijk is: uit handen durven geven dus en vanuit vertrouwen in de sector 

investeren en die stimuleren, uitdagen en inspireren, faciliteren en ondersteunen. Met extra 

aandacht voor nestwarmte, talentontwikkeling en doorgroeimogelijkheden. 

Digitale ruimte. Een Europese prioriteit bij uitstek is digitalisering. Zowel omwille van het 

economisch belang ervan als omwille van het potentieel en de impact ervan op alle terreinen van de 

samenleving en het samen leven. Ook tijdens de bevraging werd dit meermaals een cruciaal 

aandachtspunt genoemd voor Gent 2030, met inbegrip van wat dit betekent en kan betekenen op 

het vlak van kunst en cultuur in al zijn dimensies, ook in relatie tot de maatschappelijke uitdagingen 

waartoe de culturele en creatieve sector zich moet en wil verhouden. Het cultureel verhaal van Gent 

2030 moet daar toekomstgericht helemaal op afgestemd zijn. Hier liggen grote kansen om de 

culturele en creatieve sector te vernieuwen, te verdiepen en te verbreden qua aanpak, inhoud, 

aanbod en bereik, alsook om dit alles inclusiever en participatiever te maken. 


