Uitnodiging van de Vereniging JOJ voor het seminar
“Aanbestedingsrecht voor de vastgoedpraktijk”

Datum:

Donderdag 13 december 2018

Tijd:

13:00 – 16.30 uur (inloop met lunch)

Locatie:

Rotterdam Marriott Hotel, Weena 686 Rotterdam

Sprekers:

mr. M.M. Fimerius
mr. C.R.V. Lagendijk

Opleidingspunten:

2 NOvA en KNB

Inleiding
Nederlandse overheden kopen jaarlijks voor circa 60 miljard euro aan werken, leveringen en diensten
in. Daarbij dienen zij de aanbestedingsregels op Europees en nationaal niveau in acht te nemen. Voor
de vastgoedpraktijk is het aanbestedingsrecht met name relevant waar het gaat om de realisatie van
werken in opdracht van overheden. Te denken valt aan de realisatie van grote infrastructurele werken
als bruggen, in opdracht van de rijksoverheid, maar ook de realisatie van bijvoorbeeld scholen, in
opdracht van gemeenten.
Daarnaast speelt het aanbestedingsrecht ook een belangrijke rol bij gebiedsontwikkeling. Te denken
valt aan de situatie dat een overheid grondeigenaar is, er sprake is van gecombineerd grondbezit
(ontwikkelaar en gemeente) óf dat gronden volledig in eigendom zijn van een private partij. In alle drie
de situaties dient te worden bezien hoe moet/kan worden omgegaan met overheidsopdrachten, zoals
bijvoorbeeld de inrichting van het openbaar gebied, die de desbetreffende overheid wenst te
verstrekken.
Tijdens het seminar ‘Aanbestedingsrecht voor de vastgoedpraktijk' zal nader worden ingegaan op de
wijze waarop het aanbestedingsrecht zich manifesteert binnen de vastgoedpraktijk. Eerst op

hoofdlijnen, waarbij Greetje Fimerius de belangrijkste spelregels van het aanbestedingsrecht uiteen zal
zetten ("Hoe zat het ook al weer?"). Daarbij komt ook recente rechtspraak aan de orde die relevant is
voor de vastgoedpraktijk. Caroline Lagendijk zal vervolgens nader ingaan op de rol die het
aanbestedingsrecht speelt bij gebiedsontwikkeling.
Sprekers
Greetje Fimerius is advocaat bij AKD. Zij heeft ruime ervaring met het adviseren van publieke en private
partijen op het gebied van het aanbestedingsrecht, projectontwikkeling en PPS. Greetje is redacteur van
het Tijdschrift Aanbestedingsrecht en heeft diverse publicaties op haar naam. Ook is zij een van de
auteurs van Tekst en Commentaar Aanbestedingsrecht (2013) Kluwer en zij is docent bij het Instituut
voor Bouwrecht.
Caroline Lagendijk is advocaat bij Straatman Koster advocaten en gespecialiseerd in het
aanbestedingsrecht en het staatssteunrecht. Zij heeft ruime ervaring met het adviseren over en
begeleiden van (complexe) aanbestedingsprocedures. Caroline is van januari 2013 tot en met
december 2017 redactiesecretaris van het Tijdschrift Aanbestedingsrecht geweest en zij publiceert op
regelmatige basis. Daarnaast geeft Caroline met grote regelmaat (in-house) cursussen, onder andere
voor het Instituut voor Bouwrecht en de Scobe Academy en spreekt zij op congressen.
Programma
13:15 uur inloop en lunch
14:00 uur welkomstwoord van de voorzitter JOJ
14:05 uur
14:45 uur ‘Inleiding aanbestedingsrecht voor de vastgoedpraktijk'
15:15 uur Pauze
15:45 uur ‘Aanbestedingsrecht en gebiedsontwikkeling'
16:30 uur afsluitende borrel
NB: Voorafgaand aan de lunch wordt om 12.30 uur een Algemene Ledenvergadering gehouden
waarvoor u separaat een uitnodiging ontvangen hebt.
Locatie
Rotterdam Marriott Hotel, Weena 686 Rotterdam
Parkeren

Parkeergarage Parking Plaza (onder het hotel). Navigeren naar Kruisstraat 13, Rotterdam. De ingang
van de parkeergarage bevindt zich aan de achterzijde van het hotel.
Routebeschrijving met openbaar vervoer
De locatie ligt naast treinstation Rotterdam Centraal.
Opleidingspunten
Deelname aan het seminar levert twee opleidingspunten op in het kader van de permanente opleiding
voor de advocatuur (NOvA) en de notariële beroepsopleiding (KNB).
Lidmaatschap
Lid worden van de Vereniging JOJ is mogelijk voor EUR 75,00 per jaar. Studenten betalen EUR 25,00
per jaar. Het lidmaatschap geeft na betaling recht op gratis bezoek aan de symposia en de seminars.
Aanmelding
Leden en andere geïnteresseerden in het seminar kunnen zich aanmelden via de website van de
Vereniging JOJ, www.vjoj.nl. Tevens kunt u zich via de website aanmelden voor het lidmaatschap. Voor
vragen, neem vooral contact op via info@vjoj.nl.

