
 
 
 
 

 
 
Bestek voor een documentaire over muzikant-vluchtelingen in het 
kader van het project ‘The sound routes - notes for getting closer’ 
  
 
 
Dit is een oproep om voorstellen in te dienen voor de realisatie van een audiovisuele 
documentaire over muzikanten die in Europa erkend zijn als vluchteling of momenteel een 
procedure tot herkenning doorlopen. 
 
 
 
 
1/ VOORWERP VAN DE OPDRACHT 
 
Jaarlijks bereiken honderdduizenden vluchtelingen Europa. Onder hen ook heel wat 
muzikanten en kunstenaars. In tegenstelling tot hoe ze vaak worden voorgesteld, zijn het 
geen hulpeloze slachtoffers maar vaak veerkrachtige en talentrijke mensen die een rijke 
culturele bagage met zich meebrengen. In het documentaire willen we graag die kant belicht 
zien. 
 
Hoe vinden ze hier hun plaats? Hoe helpt muziek daarbij? En hoe zien ze hun toekomst? Zal 
dat kunnen als volwaardig burger en muzikant of zal er steeds een stempel van vluchteling 
over hun hangen. En hoe kunnen ze daar dan mee omgaan? Hoe zien ze zichzelf in dat 
verhaal en de mensen en instanties die hun weg kruisen? Dit zijn enkele mogelijke vragen 
die in de documentaire kunnen worden opgeroepen. 
 
Dit voorstel kadert in het project ‘Sound Routes. Notes to get closer’ (zie 
www.soundroutes.eu) dat via verschillende activiteiten inzet op de culturele integratie van 
vluchtelingen en de steun krijgt van het Creative Europe programma van de Europese 
Commissie. De documentaire moet passen binnen dit bredere project.  
 
Technische vereisten 
Het voorstel moet resulteren in een audiovisuele documentaire van minstens 15 minuten en 
aangeleverd worden in een digitaal bestand van uitzendbare kwaliteit. 
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Uitvoeringstermijn 
De uitvoeringstermijn loopt vanaf de gunning tot levering van de documentaire, die ten 
laatste op 1 november 2018 afgewerkt moet zijn.  
 
Budget & prijs 
VZW De Vergunning voorziet een budget € 16.000 voor een audiovisuele documentaire van 
minstens 15 minuten. De indiener mag aanvullende financiering zoeken voor het project.  
 
De dienstverlener wordt geacht in zijn prijzen en begroting alle kosten, heffingen, metingen 
en prestaties die inherent zijn aan de uitvoering van de opdracht te hebben inbegrepen, met 
uitzondering van de belasting over de toegevoegde waarde.  
  
 
 
 
2/ HOE INDIENEN?  
  
Voorwaarden 
Een voorstel dient minstens de volgende elementen te bevatten: 
-        Synopsis 
-        Invalshoek en concept 
-        Budget 
-        CV van de maker(s) 
-        Voorbeelden van relevant vorig werk 
- Het ingevulde offerteformulier (zie bijlage) 
  
Selectiecriteria 
VZW De Vergunning zal de ingezonden voorstellen beoordelen op: 
-        Inhoud en verhaal (45 punten) 
- De link met het project ‘Sound Routes’ (www.soundroutes.eu) (15 punten) 
-        Bewezen ervaring en knowhow van de maker(s) (20 punten) 
-        Financiële haalbaarheid van het voorstel (10 punten) 
 
Gunningswijze  
De opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
conform artikel 26 § 1, 1°, a) van de wet overheidsopdrachten.  
 
Indienen 
Stuur je dossier voor de 1 september 2017 naar tim@dekoer.be.  
 
Meer informatie 
Voor meer info kan je terecht bij Tim Bruggeman (tim@dekoer.be), artistiek coördinator bij 
VZW De Vergunning -Meibloemstraat 86 - 9000 Gent - BTW BE 0534.540.274 
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3/ UITVOERINGSREGELS VAN TOEPASSING OP DEZE OPDRACHT 
 
Opdrachtgever 
De opdrachtgever is VZW De Vergunning - Meibloemstraat 86 - 9000 Gent - BTW BE 
0534.540.274. De leiding van en de controle op de uitvoering van de opdracht gebeurt door 
Tim Bruggeman,  (tim@dekoer.be), artistiek coördinator bij VZW De Vergunning. 
 
Onderaannemers  
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.  
 
Intellectuele rechten 
Gebruik van de resultaten  

- door de opdrachtgever: De documentaire en alle andere mogelijke 
auteursrechtelijk beschermde werken tot stand gekomen in uitvoering van 
onderhavige opdracht worden eigendom van de opdrachtgever.  
De dienstverlener draagt aan de opdrachtgever definitief, onherroepelijk en zonder 
enige geografische beperking en zonder enige andere beperking in de tijd dan de 
beperkingen die voorzien zijn in de Wet van 30 juni 1994 betreffende het 
auteursrecht en de naburige rechten, alle vermogensrechten op de documentaire 
over, met uitzondering van het distrubutierecht, dat gedeeld zal worden tussen 
opdrachtgever en dienstverlener.  
De overdracht van deze rechten wordt geacht te zijn inbegrepen in de offerteprijs; de 
dienstverlener kan geen aanspraak op enige bijkomende vergoeding. 

- door de dienstverlener: De dienstverlener mag de opdracht aanhalen als referentie 
mits vermelding van VZW De Vergunning als opdrachtgever, met de steun van het 
Creative Agency of the European Commission. De dienstverlener deelt de 
distributierechten op de documentaire met de opdrachtgever.  
De dienstverlener behoudt de morele rechten als auteur van de stukken. 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 documentaire 

 
De opdrachtnemer garandeert dat de creaties of uitvindingen die hij zal realiseren, met 
name foto’s, illustraties, grafieken, zoals hij die aan de opdrachtgever 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.  
 
Betalingen 
De betaling van de opdracht gebeurt in twee schijven: 

- De eerste schijf na de gunning.  
- De tweede schijf na goedkeuring van de geleverde documentaire.  
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Offerteformulier  

 
 
Opdracht: documentaire over muzikant-vluchtelingen in het kader van het project ‘The sound 
routes - notes for getting closer’ 
 
 
Naam bedrijf:  
 
Adres: 
 
Ondernemingsnummer: 
 
Website:  
 
Contactpersoon:  
 
Telefoonnummer:  
 
E-mailadres:  
 
 
Voeg dit formulier bij de andere in te dienen elementen en stuur het naar tim@dekoer.be  
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