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MANDAAT voor deelname aan de Open Oproep van de Vlaamse 
Bouwmeester door de Raad van Bestuur / gemeenteraad voor de volledige 
studieopdracht voor xx te xx. 
 
 
 
 
ARTIKEL 1 
 
De gemeente / de stad / de Raad van Bestuur van XXX mandateert de Vlaams bouwmeester om de 
opdracht voor de volledige studieopdracht voor XXX (omschrijving van het project) op te nemen in de 
procedure van de “Open Oproep”  dewelke zal worden uitgeschreven door de Vlaams bouwmeester. 
 
 
ARTIKEL 2 
 
De gemeente / de stad / de Raad van Bestuur verklaart zich akkoord met de principes en voorwaarden 
van de Open Oproep, zoals deze door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd op 27 januari 2012. 
 
 
ARTIKEL 3 
 
Door deel te nemen aan de procedure van de “open oproep” verklaart de gemeente / de stad / de Raad 
van Bestuur zich akkoord met : 
 
3.1 het reglement van de open oproep (in bijlage 1) 
3.2 een raming van XXX,-euro (excl.btw) 
3.3 volgende honorariumvorken: 

architectuur:  %-% 
stabiliteit:  %-% 
technieken: %-% 

 [Percentages worden toegepast op het totaal investeringsbedrag van het gebouw.] 
 omgevingsaanleg: %-% 
 [Percentage wordt toegepast op het totaal investeringsbedrag van het aandeel omgevingsaanleg] 
3.4 het typebestek van de Vlaams bouwmeester (in bijlage2) 
 
 
ARTIKEL 4 
 
De gemeente / de stad / de Raad van Bestuur  zal het ontwerpend onderzoek van de xx kandidaten 
(tussen 3 en 7) vergoeden. Deze vergoeding is bepaald op XXX,- euro per ontwerper. De jury zal de 
offertes op hun geldigheid onderzoeken. De opdrachtgever staat in voor de betaling van de geldige 
offertes.  
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ARTIKEL 5 
 
De jury wordt voorgezeten door de Vlaams bouwmeester op grond van de opdracht waarmee hij door de 
Vlaamse Regering is belast. De gemeente / de stad / de Raad van Bestuur  zal een jury samenstellen 
bestaande uit: de Vlaams bouwmeester, drie of vier vertegenwoordigers van de gemeente / de stad / de 
Raad van Bestuur en één externe deskundige, voorgedragen door Vlaams Bouwmeester. De vergoeding 
voor deze externe deskundige bedraagt 375 euro excl. btw per half dagdeel (zie reglement) en is ten laste 
van de gemeente / de stad / de Raad van Bestuur. Het gaat om gemiddeld 4 tot 8 vacaties. Definitieve 
afspraken worden hierover gemaakt met het extern jurylid. 
 
 
XXX (Plaats), XXX (Datum). 
 
 
 

Naam, functie. Naam, functie. 

  


