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1. DE CONTEXT

Inleiding 

De Stad Brussel telt een groot aantal belangrijke kunstwerken op haar grondgebied en wil deze 
legislatuur van kunst in de openbare ruimte een prioriteit maken. Kunst in de openbare ruimte is 
een vak apart en vraagt om een specifieke reflectie in een voortdurend veranderende stedelijke 
en sociale context. Zo wordt de Stad sinds 1996 ondersteund door de expertise van het Comité 
d'Art Urbain (CAU), dat aanbevelingen doet voor de ontwikkeling van een samenhangende visie 
voor kunst in de openbare ruimte.  

Dit jaar stellen de Stad Brussel en het CAU een artistieke interventie op het Lumumbaplein 
voor, dat in juni 2018 werd ingehuldigd in de buurt van de wijk Matonge. Het is de eerste 
openbare ruimte in Brussel die hulde brengt aan de eerste minister die aan de macht was ten tijde 
van de onafhankelijkheid van Congo in juni 1960. 

Zich bewust van de vele gevoeligheden die de problematiek van de dekolonisatie van de openbare 
ruimte oproept, vroeg de Stad Brussel het aanvullende advies van verschillende 
vertegenwoordigers van verenigingen die gespecialiseerd zijn in kwesties omtrent kolonisatie en 
dekolonisatie, om aanbevelingen te doen bij de uitwerking van deze projectoproep. 

De plaats : square Lumumba 

Het Lumumbaplein ligt vlak bij de Naamsepoort en wordt grotendeels begrensd door het 
Bolwerksquare en de Brusselse binnenring. Het Lumumbaplein ligt voor het grootste deel op het 
grondgebied van de Stad Brussel, dicht bij het gewestelijke wegennet. Het Bolwerksquare ligt in 
de gemeente Elsene. 
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Naast de Kleine Ring ligt het plein op het kruispunt van verschillende grote wegen (Waterloolaan, 
Regentlaan, Gulden-Vlieslaan, Marnixlaan, Elsensesteenweg, Namenstraat en Marsveldstraat) en 
talrijke verbindingen met het openbaar vervoer (metrolijnen 2 en 6, bussen 34, 54, 64, 71 en 80). 

Kenmerkend voor het gebied is de dichtheid van de weg-, voetgangers- en fietsersstromen, 
waardoor het een belangrijk intermodaal knooppunt in de hoofdstad is, en derhalve een belangrijk 
ontmoetings- en doorgangsgebied.  

Op het plein bevinden zich een lift (die toegang geeft tot het metrostation), een boom, 
fietsenrekken (die in overleg met Brussel Mobiliteit verplaatst kunnen worden), een wegwijzer 
die de geschiedenis van de onafhankelijkheid van Congo uitlegt, verkeersborden en typisch 
stadsmeubilair (lantaarnpalen, palen die de ruimte afbakenen en automobilisten beletten te 
parkeren, vuilnisbakken, enz.). 

Op het aangrenzende Bastionplein staat een paviljoen voor de toegang tot het metrostation en aan 
de andere kant, op de Kleine Ring, op de as van de weg, het monumentale werk "Teken van licht" 
van de Belgische kunstenaar en architect Jacques Moeschal.  

(Zie bijlagen 1 en 5 met de verschillende foto's die vanuit de ruimte zijn genomen) 
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2. HET VOORWERP VAN DE PROJECTOPROEP

Artistieke uitdagingen 

Het artistieke interventieproject op het Lumumbasquare kadert in de wens van de Stad Brussel 
om de openbare ruimte te dekoloniseren.  

Dit begon met de naamgeving van het Patrice Lumumbasquare in 2018. 

Vandaag maakt het deel uit van de continuïteit van het onderzoek dat werd uitgevoerd door de 
werkgroep die werd opgericht door de Brusselse Staatssecretaris voor Stedenbouw en zijn 
administratie (Urban), die het rapport "voor de dekolonisering van de openbare ruimte in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, denkkader en aanbevelingen" heeft opgesteld, dat in februari 
2022 werd gepubliceerd en dat een bron van inspiratie is voor de ambities die Stad Brussel voor 
deze ruimte heeft gesteld. 

“Het gaat er vandaag om de bestaande koloniale openbare ruimte te transformeren in 
een dekoloniale en waarlijk inclusieve openbare ruimte. Dit proces schrijft zich in binnen 
een dekoloniaal project dat erop gericht is een einde te stellen aan de maatschappelijke 
en culturele condities die een hiërarchisering bestendigen tussen de afstammelingen van 
gekoloniseerde personen en nazaten van kolonisatoren. Dat vooronderstelt, eerst en 
vooral, een absolute gelijk(waardig)heid onder mensen, ongeacht geslacht, huidskleur, 
leeftijd, geloof, …. Dekolonialiteit beoogt het woord terug te geven aan (voormalige) 
gekoloniseerde personen en groepen om de discoursen te wijzigen die zowel vanuit 
historisch als sociaal oogpunt afgewezen moeten worden omwille van hun eenzijdige 
koloniale perspectief en omwille van hun racistische verankeringen. Daarbij worden 
doorwerkende koloniale hiërarchieën tussen individuen, groepen en vormen van kennis 
aan het licht gebracht en gecorrigeerd. Dekolonialiteit beoogt ook om meer ruimte te 
bieden aan gemarginaliseerde verhalen over de geschiedenis van de Congolese, 
Rwandese en Burundese aanwezigheid in België en over vormen van weerstand tegen 
de kolonisatie.  

Herinneren en herdenken is een voortdurend proces van inscriptie en re-inscriptie, 
codering en hercodering zonder eindpunt. De dekolonisering van de openbare ruimte, 
als onderdeel van een dekolonisering van de maatschappij, vraagt een aanhoudend 
maatschappelijk, politiek en cultureel proces. Een dekoloniale openbare ruimte is geen 
ruimte waaruit alle sporen van het koloniale verleden werden verwijderd, maar een die 
vrij is van materiële elementen die nog steeds ongelijke verhoudingen promoten tussen 
de voormalige witte ‘beschaver’ en de voormalige zwarte gekoloniseerde, en die een 
ideologie voortzetten van racisme en ongelijkheid onder burgers van eenzelfde land op 
basis van huidskleur.” 

In de eerste plaats moet de artistieke interventie het publiek ertoe brengen de koloniale kwestie 
op een constructieve en innovatieve manier in vraag te stellen. Het project kan bijvoorbeeld het 
leven, het werk en/of de context van Lumumba's strijd belichten. Maar de artistieke interventie 
kan ook een eerbetoon zijn aan de slachtoffers van de kolonisatie of het vrouwelijke verzet in 
deze periode aanhalen.  
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Vervolgens hopen we met het werk de ruimte meer identiteit te geven, rekening houdend met het 
gebruik van het plein en diens geografische en sociaal-culturele kenmerken. Dit aspect is 
belangrijk aangezien de plek invulling en afbakening mist. Een artistiek project, zelfs een tijdelijk 
project, kan mensen blijvend raken en een spoor nalaten in het collectieve geheugen. 

Wat de vorm betreft, is de oproep tot het indienen van een project, gezien de aanzienlijke 
ruimtelijke beperkingen, gericht op zowel tijdelijke als permanente artistieke expressie: 
installatie, performance, tentoonstelling, beeldhouwwerk, enz. 

Artistieke criteria voor het kunstwerk 

Van de inzendende kunstenaar of het inzendende collectief wordt verwacht dat zij rekening 
houden met de volgende aspecten: 

- De artistieke ingreep moet worden gezien in relatie tot de stedelijke context en meer in
het bijzonder in relatie tot het standbeeld van Leopold II, als een tegenwicht en om
een betere identificatie van het plein mogelijk te maken;

- We verwachten ook dat de kunstenaar of het collectief een hedendaags artistiek voorstel
doet dat verder gaat dan figuratieve beeldhouwwerken;

- De kunstenaar of het collectief of team dat hij of zij voor het project zal vormen, moet
reeds in de openbare ruimte hebben gewerkt.

- De kunstenaar of het collectief moet in zijn of haar werk blijk geven van een
gevoeligheid voor dekolonisatie.

- De artistieke interventie moet deel uitmaken van een bemiddelingsproces met een
participatieve aanpak voor en eventueel na de productie.

- Wat de vorm van het werk betreft: de kunstenaar of het collectief stelt een plastische
interventie voor waarbij rekening wordt gehouden met de technische bijzonderheden die
in het volgende punt worden uiteengezet.

Technische criteria voor het werk 

Algemene aspecten 

- Wat betreft de duur: de duur van de werkzaamheden wordt vastgesteld in onderling
overleg. Over het algemeen beveelt het CAU aan dat het werk maximaal gedurende 10
jaar in de openbare ruimte wordt geïnstalleerd en dat bij de bestendiging van het werk
rekening wordt gehouden met de toe-eigening ervan door het publiek, de relevantie ervan
in de loop van de tijd, de staat waarin het verkeert, enz. De kunstenaar dient in zijn of haar
intentieverklaring het beoogde tijdschema te vermelden en toe te lichten.
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- Er dient aandacht te worden besteed aan het onderhoud van het werk en de evolutie en
de duurzaamheid ervan in de openbare ruimte. Daarom is het belangrijk dat de
kunstenaar de tijdelijkheid van zijn of haar werk en de onderhoudskosten vaststelt indien
de gebruikte technieken/middelen specifieke aanbevelingen vereisen.

- Het is de bedoeling dat het werk wordt tentoongesteld in een stedelijke en openbare
context die toegankelijk is voor voetgangers, fietsers, enz. Bijgevolg moeten de gebruikte
materialen bestand zijn tegen verwering, vandalisme en bekladding. De
werkzaamheden mogen geen gevaar opleveren voor voorbijgangers.

- Het is niet wenselijk dat het werk gebruikmaakt van water, gas of elektriciteit (noch om
het te bedienen, noch om het te verlichten).

- De werkzaamheden moeten op het grondgebied van de Stad worden uitgevoerd (zie
plannen). Indien de tijdelijke interventie betrekking heeft op andere eigendommen, moet
de kunstenaar, in het geval van preselectie, in het kader van de indiening van zijn of haar
voorontwerp contact opnemen met de eigenaars om de bespreking aan te vatten en de
haalbaarheid van de uitbreiding te bestuderen.

Technische beperkingen 

Plan A: de ondergrondse infrastructuur (bijlage 2) 

- Het ondergrondse infrastructuur  plan is bedoeld ter indicatie: het is niet volledig en de
breedte van de kokers is niet bekend. De exacte locatie moet worden bepaald door
proefputten en verkenningsopgravingen, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van
handmatige middelen.

- Elk gebouw is over het algemeen aangesloten op de netwerken en de aansluitingen zijn
niet aangegeven op de plannen, maar ze bestaan wel bij elk gebouw.

- De concessiehouders verzoeken om werkzaamheden op een afstand van meer dan één
meter van hun werken uit te voeren om beschadiging en aantasting van de stabiliteit van
hun installaties te voorkomen en om aansluitingen op hun latere netten mogelijk te maken.

- Alle bovengrondse voorzieningen (putdeksels, enz.) moeten permanent toegankelijk
blijven voor de diensten, zodat deze te allen tijde kunnen ingrijpen.

- De rioolbuizen zijn aangesloten op het riool en de lichten zijn aangesloten op de
elektriciteit. Het is aan de betrokkenen om deze te identificeren en de gebruikelijke
voorzorgsmaatregelen te nemen.

- Het is de taak van de onderneming die met de uitvoering van de werkzaamheden wordt
belast, om vóór het begin van de werkzaamheden na te gaan waar de inplanting precies
zal geschieden en om de concessiehouders vanaf de aanvang van de werkzaamheden op
de hoogte te brengen.

Plan B: Plan met ruimtelijke beperkingen (bijlage 3) 

- Maximumomvang van de werken: geen heffing zolang de structuur stabiel is (positief
advies van een stabiliteitsbureau in te winnen: op kosten van de succesvolle bieder)
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- Maximumgewicht van het werk: De metroplaat kan 500 kg/m² dragen (deze afmetingen
moeten worden gerespecteerd wanneer het werk met heftrucks wordt geplaatst).

- Beschikbare diepte voor de fundering: gekoppeld aan de dakstructuur van het
metrostation: dikte van de dakplaat 75 cm - Spanwijdte 14,10 m - Theoretische
aanvulgrond van 55 tot 70 cm boven het waterdichtingsbeton. De aanvulgrondhoogten
zijn theoretisch, aangezien de plannen in hun huidige staat dateren van 1968-1969, en wij
kunnen derhalve niet garanderen dat de maaiveldhoogten in de loop van de tijd niet zijn
veranderd. Alleen handmatige verkenningsopgravingen ter plaatse zouden ons in staat
stellen om met zekerheid de exacte diepte te kennen. Deze moeten worden vastgesteld
door de succesvolle bieder.

- Lift van de voorzieningen van metro "Naamsepoort": laat aan alle zijden een vrije
ruimte van minstens 4 meter (zonder fundering en zonder ingreep op hoogte) om de
doorgang van een bestelwagen voor onderhoud mogelijk te maken. Het werk mag geen
elementen bevatten die over de infrastructuur heen hangen. Elk voorstel dat daarop van
invloed kan zijn, moet ter goedkeuring worden voorgelegd.

- Fietsenrekken: respecteer een minimale vrije ruimte van 1 meter rondom de installaties
(tenzij we erin slagen om deze te verplaatsen in onderling overleg met Brussel Mobiliteit,
de eigenaar).

- Boom (nr. 105065): zet niets onder de kruin van de boom, want deze zone is zeer
belangrijk voor de wortels van de boom op het plein. Laat een vrije ruimte (zonder
fundering en zonder ingrepen op hoogte) rondom de boom: een cirkel met een diameter
van +/- 16 m rond de stam van de boom om de minimale levensomstandigheden van de
boom te handhaven (belang van het wortelstelsel) en om een gemakkelijke toegang voor
het onderhoud van de boom mogelijk te maken. Geen interventie aan de boom.

- Voetgangersstromen: deze stromen mogen niet gehinderd worden door de plaatsing van
het kunstwerk: vrije doorgangszones van twee meter laten.

Plan C: plan van de beperkingen (plan A + plan B) en aanduidingen van foto-opnamen 
(bijlage 4) 

Fotoverslag over Plan C (bijlage 5) 



8 

3. HET PROCES

Stap 1 – Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling 

Dit is een eerste prospectiefase waarin de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling 
eerst op grote schaal wordt verspreid. De volgende documenten (in pdf-formaat) moeten worden 
ingediend: 

• Een curriculum vitae (maximaal 1 pagina recto verso per kunstenaar);
• Een portfolio dat de onderzoeksvelden van de kunstenaar aantoont aan de hand van

maximaal 3 relevante projecten die verband houden met deze oproep;
• Een intentienota, waarin de artistieke benadering van de integratie van een kunstwerk

op het Lumumbaplein wordt beschreven, met informatie over het formaat van het werk
en de duur van plaatsing, eventueel enkele schetsen, de afmetingen en de materialen
waaraan de voorkeur wordt gegeven (maximum 2 dubbelzijdige bladzijden, inclusief
bijlagen), alsook de beoogde zone(s);

• Een uittreksel uit het strafregister, of anders een equivalent document.

Op basis van de ontvangen sollicitaties komt het selectiecomité bijeen om een shortlist van 3 tot 
5 kandidaten op te stellen.  

De voorselectiecriteria zijn de volgende:  

- De originaliteit van de intentienota – 15 punten,
- Het in aanmerking nemen van de context – 15 punten,
- De algemene uitvoerbaarheid van het voorgestelde concept – 10 punten,
- De beleving en kwaliteit van de voorgestelde projecten in de portofolio – 10 punten.

Stap 2 – Definitieve selectie 

De finalisten worden verzocht hun voorontwerp als volgt samen te stellen : 

- Een maquette of visuele afbeeldingen (Power Point presentatie) die het kunstwerk
voorstellen in zijn directe omgeving;

- Een presentatietekst van het kunstwerk die het concept en de keuzes van de
kunstenaar voorstelt;

- Een nota over de methodologie die wordt gebruikt om een bemiddeling met een
bijbehorend participatief proces op te zetten;

- Een technische beschrijving die een lijst van materialen bevat, en indien nodig een
technische fiche, de bewerking en de afwerking, alsook de fabricage- en assemblagewijze.
Deze beschrijving moet de oplossing voor de verankering preciseren, goedgekeurd door
een bouwkundige ingenieur (indien van toepassing);

- Een staal van elk materiaal dat in het kunstwerk zal worden gebruikt;
- Een gedetailleerd budget;
- De specificaties van de conservatie (onderhoud) van het kunstwerk.
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In deze stap komt het er op aan de vormgeving van  het project duidelijk te beschrijven, aan te 
geven op welke manier het tegemoetkomt aan de  vereisten van het programma en de 
haalbaarheid ervan aan te tonen. De finalisten zullen met andere woorden moeten aantonen 
waarom hun project relevant is voor de site, waarom het technisch haalbaar is en of het in 
overeenstemming is met het voorgestelde budget. De presentaties van de finalisten zullen op basis 
van volgende criteria geëvalueerd worden:  

- de creativiteit en originaliteit van de artistieke aanpak (20 punten);
- de geschiktheid van het project met het thema dekolonisatie (20 punten);
- de geschiktheid van het project voor de omgeving (10 punten);
- de visuele impact van het project (perceptie-ervaring) (10 punten);
- de geschiktheid van de gebruikte materialen voor de locatie (10 punten);
- de beheersing van de functionele en technische aspecten, alsmede de algemene

technische haalbaarheid van het project (10 punten);
- de duurzaamheid van de materialen en de onderhoudsvereisten van het werk (10

punten); 
- de adequaatheid van het project vanuit het oogpunt van de begroting (10 punten).

De kandidaat finalisten moeten hun voorontwerp in twee keer voorstellen aan een technisch 
comité en aan de leden van de selectiecomissie. Ze krijgen een schriftelijke uitnodiging vermeld 
met de dag en het uur voor hun presentatie. 

Stap 3 - Aanduiding 

Op basis van het door de finalisten ingediende voorontwerp brengt het selectiecomité advies uit 
over de haalbaarheid, de voordelen en de technische nadelen van elk ingediend project, alsmede 
over het algemene artistieke voorstel, rekening houdend met de doelstellingen van de oproep.  

Ten slotte selecteert het selectiecomité – op basis van de ingediende voorontwerpen en de 
presentaties van de projecten door de kandidaten – de kunstenaar en zijn/haar project voor 
goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel. 

Vergoeding 

De niet-geselecteerde kandidaten worden vergoed tot een bedrag van 2.500,00 euro incl. btw 
voor het indienen van een voorontwerp op voorwaarde dat aan al de vereisten werd voldaan, 
en dat de helft van de punten werd behaald. 
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Tijdshema 

Opmerking: het voorgestelde tijdschema is onder voorbehoud van wijzigingen. 

Budget 

De voorlopige begroting voor het ontwerp en de uitvoering van de artistieke interventie is 
vastgesteld op 80.000 euro (btw inbegrepen). 

Dit bedrag omvat: 

- de honoraria voor het ontwerp van de artistieke interventie en de auteursrechten van de
kunstenaar;

- de kosten in verband met de inzet van een bemiddelings- en participatieproces (inclusief
communicatie en communicatieondersteuning);

- de productiekosten voor plannen, 3D-modellen/-afbeeldingen, ramingen en kostenramingen
(voorlopig en definitief);

- de kosten voor het opstellen van het volledige dossier met inbegrip van as-built tekeningen,
foto's van de verschillende fabricagestadia voor niet-commerciële doeleinden;

- de follow-up van de tests, optimalisaties en eventuele aanpassingen van de beelden;
- het toezicht op de installatie;
- de honoraria voor de professionele medewerkers voor de studie;
- kosten voor de stedenbouwkundige vergunning (het opstellen van een Stedenbouwkundige

vergunningsdossier met de plannen van de installatie, foto’s …)

Publicatie van de projectoproep     29 maart 2022 
Indienen van de kandidaatsdossiers     28 mei 2022 
Selectie van 3 tot 5 kandidaten door de jury     Midden juni 2022 
Goedkeuring van de 3 tot 5 door het College en de Raad 
geselecteerde  
kandidaten  

    Eind juni 2022 

Ontmoeting met de 3 tot 5 geselecteerde kandidaten      Begin juli 2022: 
Indiening van de voorontwerpdossiers      Begin oktober 2022 
Presentatie aan de jury      Midden oktober 2022 
Aanwijzing + goedkeuring van de overeenkomst door het 
College 

     Midden november - december 2022 

Ontwerp en uitvoering (+ stedenbouwkundige vergunning)      Januari 2023 – mei 2024 
Plechtige opening      Juni 2024 



11 

Selectiecomité 

Het selectiecomité is samengesteld uit de volgende leden: 

- 1 vertegenwoordiger van het Kabinet van de Burgemeester;
- 1 vertegenwoordiger van het Kabinet Stedenbouw;
- 1 vertegenwoordiger van het Kabinet Cultuur;
- 1 vertegenwoordiger van het Kabinet Gelijke kansen;
- 3 vertegenwoordigers van het Comité d'Art Urbain;
- 3 vertegenwoordigers van verenigingen uit het panel van de oproep tot het indienen van

projecten;
- 2 externe deskundigen.

Het selectiecomité wordt ook bijgestaan door leden van de administratie met technische 
deskundigheid, die tot taak hebben de technische elementen van de prestaties van de finalisten 
te analyseren.  

De technische leden zijn: 
- 1 vertegenwoordiger van Urban;
- 1 vertegenwoordiger van de Cel Historisch Erfgoed van de Stad Brussel;
- 1 vertegenwoordiger van de Cel Overheidsopdrachten (en/of juridische dienst?);
- 1 vertegenwoordiger van Brussel Mobiliteit.

De technische leden beoordelen de volgende criteria: 
- de beheersing van de functionele en technische aspecten, alsmede de algemene

technische haalbaarheid van het project (10 punten);
- de duurzaamheid van de materialen en de onderhoudsvereisten van het werk (10

punten); 
- de adequaatheid van het project vanuit het oogpunt van de begroting (10 punten).



                                                                                                                                                                            
 
 

12 

4. ADMINISTRATIEVE EN PRAKTISCHE 
INFORMATIE 

 
 
Algemene bepalingen  
 
Het toegewezen project dient te worden goedgekeurd door het College van Burgemeester en 
Schepenen van de Stad Brussel. 
 
De opdracht bestaat uit twee afzonderlijke schijven:  

- Een vaste schijf voor het ontwerp van de artistieke interventie: voorontwerp, definitief 
ontwerp, technisch dossier (indien nodig een beroep doen op een architect en/of een 
stabiliteitsingenieur), dossier voor de stedenbouwkundige vergunning  

- Een voorwaardelijke schijf voor de realisatie, fabricage en installatie van de artistieke 
interventie (indien nodig een beroep doen op een architect en/of een 
stabiliteitsingenieur) 
 

Alleen de vaste schijf zal het voorwerp uitmaken van een vaste bestelling via een aankooporder.   
De Stad behoudt zich het recht voor om geen order te plaatsen voor de voorwaardelijke schijf. 
Deze zal alleen worden besteld via een bestelformulier indien aan de hiernavolgende twee 
voorwaarden is voldaan:  

1. Goedkeuring van het definitieve project door het College van Burgemeester en 
Schepenen van de Stad Brussel  

2. Verkrijging van een bouwvergunning voor de uitvoering en installatie van het 
kunstwerk ter plaatse  
 

 
Non-conformiteitsbepalingen  
 
Een van de volgende situaties kan aanleiding geven tot de verwerping van een kandidatuur of 
een prestatie : 
 

- De afwezigheid van een of meer van de in het kandidatuurdossier vereiste documenten ;  
- De niet-naleving van enige andere voorwaarde die als essentieel wordt beschouwd volgens 
de instructies aan de kandidaten. 

 
Auteursrechten  
 
Elke kandidaat aanvaardt, door het indienen van zijn prestatie, zijn concept voor te behouden aan 
Brussel Stad en het niet aan te passen of te laten aanpassen met het oog op een ander project, tot 
aan de selectie van de winnaar.  
 
Alle documenten, prestaties en werken, ongeacht hun vorm of drager, geproduceerd of 
gerealiseerd door de kandidaat die het voorstel in het kader van deze oproep heeft gedaan, blijven 



13 

de volledige en exclusieve eigendom van Brussel Stad, die er naar eigen goeddunken over kan 
beschikken als het uitvoeringscontract voor het project aan de winnaar is toegekend. 

De kandidaat met een geselecteerd project verzekert Brussel Stad dat hij over alle rechten 
beschikt die hem toelaten om afstand te doen van deze documenten, prestaties en werken. Hij 
staat garant tegen elk beroep, elke vervolging, klacht of eis vanwege personen die een dergelijke 
garantie zouden tegenspreken. 

Taalvereiste 
Alle documenten moeten in het Nederlands en/of het Frans zijn opgesteld. 

Vertrouwelijkheid 
De kandidaten moeten de inhoud van de studies die in het kader van deze oproep tot het indienen 
van projecten worden uitgevoerd, als strikt vertrouwelijk behandelen en mogen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming geen enkele informatie geheel of gedeeltelijk meedelen 
of bekendmaken aan particuliere of openbare derden. De personeelsleden van de Stad Brussel 
evenals de leden van het selectie- en follow-upcomité zijn gebonden door vertrouwelijkheid 
gedurende de gehele procedure. 

Onderzoek van de documenten 
Door de verzending en het indienen van zijn kandidatuur erkent de (geselecteerde) kandidaat 
kennis te hebben genomen van alle vereisten van het reglement en hij aanvaardt er alle clausules, 
lasten en voorwaarden van. 

Brussel Stad behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen - in de vorm van een 
addendum - aan de prestatiedocumenten van de kandidaten, vóór het uiterste uur en dito 
indieningsdatum van de prestaties, en in voorkomend geval, om de uiterste datum voor deze 
indiening te wijzigen. De wijzigingen worden een integraal onderdeel van de 
prestatiedocumenten en worden per e-mail aan de kandidaten bezorgd. 

Uitsluiting van de kandidaatstellingen 

De Brussel Stad behoudt zich het recht voor om indien nodig elke kandidaat uit te sluiten wegens 
de gedeeltelijke of volledige niet-naleving van de bepalingen en regels van deze projectoproep. 

Verplichte uitsluitingsgronden (art. 67, § 1 van de wet van 17 juni 2016) 

Tenzij in het geval waarbij de kandidaat of inschrijver aantoont toereikende maatregelen te 
hebben genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen sluit de aanbestedende 
overheid een inschrijver van deelname aan de plaatsingsprocedure uit, door een rechterlijke 
beslissing met kracht van gewijsde voor de volgende misdrijven : 

• Deelneming aan een criminele organisatie
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• Omkoping
• Fraude
• 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

• Witwassen van geld en financiering van terrorisme
• Het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van

Administratieve organisatie 

De administratieve verantwoordelijkheid voor deze oproep tot het indienen van projecten berust 
bij de Cel Historisch Erfgoed van de Stad Brussel. 

Alle verzoeken om documenten en informatie dienen te worden gericht aan mevrouw Marie-
Pierre Mathy via het e-mailadres marie-pierre.mathy@brucity.be   

Alle documenten die in het kader van deze oproep tot het indienen van projecten worden 
ingediend, worden vooraf gecontroleerd op hun overeenstemming met de te verstrekken 
elementen en hun conformiteit met deze regels. Aanvragen die niet aan de eisen voldoen, worden 
niet ter analyse aan het selectiecomité voorgelegd. 

mailto:marie-pierre.mathy@brucity.be
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5. BIJLAGEN

Bijlage 1 : Foto’s en plannen Square Lumumba 
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Bijlage 2 : Plan A : Plan van de nutsleiding 
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Bijlage 3 : Plan B : Plan met ruimtelijke beperkingen 
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Bijlage 4 : Plan C : plan met beperkingen (plan A + plan B) en aanduiding van fotografische 
hoeken 
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Bijlage 5 : Fotoreportage  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zichthoek 1 
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Zichthoek 2 
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Zichthoek 3 
 

 
 
Zichthoek 4 
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Zichthoek 5 
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