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1.

Algemene Bepalingen

§ 1. Concessieverlenende instantie
Als concessiegever treedt op Natuurinvest, met burelen te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 75.
Natuurinvest werd opgericht bij de decreet van 19 mei 2006 en heet de rechtsvorm aangenomen van
een Eigen Vermogen, zijnde een rechtspersoonlijkheid sui generis.
Krachtens artikel 31, 1° en 2° van het decreet van 19 mei 2006 heeft Natuurinvest ondermeer tot doel
de sociaal economische valorisatie in het kader van duurzaam beheer van de domeinen die in het
beheer zijn van het Agentschap Natuur en Bos en die eigendom zijn van het Vlaamse gewest.
Natuurinvest treedt op ter valorisatie van de in artikel 1.2. omschreven goederen.

§ 2. Beschrijving van de in concessie te geven gebouwen en gronden
De in concessie te geven gronden, hierna genoemd de “goederen” zijn gelegen te
Luysenweg 2A, 3950 Bocholt, molenaarswoning, kadastraal gekend als Bocholt, Afdeling
BOCHOLT 1 AFD, Sectie B, 0812/00G000 (Capakey 72003B0812/00G000).
Deze goederen zijn gelegen in op het gewestplan aangeduid als natuurgebied.
De goederen behoren tot het openbaar domein, eigendom van het Vlaamse gewest, en kunnen
bijgevolg niet het voorwerp uitmaken van een zakelijk of persoonlijk recht. Zij kunnen enkel het
voorwerp uitmaken van een concessie van openbaar domein, zijnde een precair recht in hoofde van
een derde dat ten allen tijde ad nutum herroepbaar is en dat deze derde toelaat op het openbaar
domein een zakelijke of private activiteit uit te oefenen.
Voor een nadere beschrijving van de goederen kan verwezen worden naar de website
https://www.natuurlocaties.be/vastgoedconcessies/bocholt-molenaarswoning
De gebouwen worden momenteel gebruikt en zijn in goede staat. Natuurinvest zal de nieuwe houder
van concessie begeleiden in het bepalen van de einddatum en startdatum van een nieuwe
overeenkomst.

§ 3. Procedure
Huidig document bevat de procedurevoorschriften en de contractuele voorwaarden voor de concessie
van de goederen. Natuurinvest legt geen specifieke voorwaarden op wat betreft de wijze waarop de
concessionaris gebruik maakt van dit precaire recht, behalve de in dit dossier opgenomen
verduidelijking van de randvoorwaarden voor het gebruik van de goederen.
Huidige gunning van concessie is niet onderworpen aan de bepalingen van de wetgeving inzake
overheidsopdrachten, maar Natuurinvest zal de gunning van concessie organiseren via een objectieve
en transparante procedure met mededinging en zal zich hierbij laten leiden door de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur.

In de procedure worden de volgende stappen voorzien met indicatieve timing:
1. Natuurinvest doet een aankondiging tot kandidaatstelling op de website van Natuurlocaties
en eventueel in andere media;
2. De geïnteresseerden kunnen een oproepdossier opvragen bij Natuurinvest;
3. Het pand kan bezocht worden op aanvraag;
4. De geïnteresseerden kunnen een bieding doen. De uiterste datum voor het indienen van een
bieding is vastgelegd op 30 mei 2022 om 11u.
5. Natuurinvest voert onderhandelingen met één of meerdere gegadigden die een
biedingsdossier hebben ingediend overeenkomstig huidig oproepdossier.
6. Natuurinvest sluit een concessieovereenkomst af met de weerhouden kandidaat.

§ 4. Bijkomende informatie
Bijkomende vragen kunnen enkel via e-mail worden gesteld aan Bram Van Alsenoy
(bram.vanalsenoy@vlaanderen.be).

2.

Procedurevoorschriften

§ 1. Toelaatbaarheidsvoorwaarden
Kunnen uitgesloten worden van de procedure, de kandidaten:
1) die in staat van faillissement of van vereffening verkeren, die hun werkzaamheden hebben
gestaakt of die een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of die in een overeenstemmende
toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale
wetgevingen en reglementeringen;
2) die aangifte hebben gedaan van faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van
gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp zijn van een gelijkaardige procedure
bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
3) die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld zijn geweest voor een misdrijf
dat de beroepsmoraal aantast;
4) die bij hun beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke grond die de
aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken;
5) die niet in orde zijn met hun bijdragen aan de sociale zekerheid;
6) die niet in orde zijn met de betaling van zijn belastingen in overeenstemming met de Belgische
wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is;
7) die zich in ernstige mate hebben schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het
verstrekken van inlichtingen.
Het bewijs van het tegendeel wordt door de kandidaten geleverd door voorlegging van een verklaring
op eer.
Wanneer de aanvraag tot deelneming uitgaat van een combinatie dienen de gevraagde documenten
voor elk lid van de combinatie te worden ingediend.

De kandidaten tonen tevens aan te beschikken over voldoende financiële draagkracht door
neerlegging van hun laatste drie jaarrekeningen hetzij door voorlegging van een document van een
erkende financiële instelling waarin wordt geattesteerd dat de kandidaten beschikken over een
voldoende financiële draagkracht om de verplichtingen van de concessieovereenkomst na te leven.
De kandidaten tonen tevens aan met alle mogelijke middelen dat zij beschikken over een voldoende
technische bekwaamheid.

§ 2. Beoordelingscriteria
De offertes van de geselecteerde kandidaten worden beoordeeld op grond van de volgende
beoordelingscriteria:
1. Inhoudelijke kwaliteit (45/100);
2. Financieel (45/100);
3. Duurzame investeringen (10/100);
1. Inhoudelijke kwaliteit
De inhoudelijke kwaliteit van de bieding wordt beoordeeld aan de hand van het concept dat wordt
voorgesteld door de kandidaat en aan de hand van de voorstelling van de kandidaat en zijn motivatie
om dit goed in ruimtelijk kwetsbaar gebied in concessie te nemen. Het concept dient in
overeenstemming te zijn met de doelstellingen van Natuurinvest en met de ruimtelijke en werkelijke
bestemming van het onroerend goed.
De eventuele publieksgerichte functie die hieraan gekoppeld wordt is een meerwaarde bij de
beoordeling. Een verduidelijking van die functie aan de hand van een conceptnota en ervaringsbewijs
(indien van toepassing) is een meerwaarde. Tevens zal de kandidaat de financiële haalbaarheid van
het door hem voorgestelde project dienen aan te tonen.
De bieding die een quotering behaalt lager dan 20/45 wordt ambtshalve als onregelmatig beschouwd
en kan niet meer verder in aanmerking genomen worden.
2. Financieel
De bieding wordt beoordeeld op grond van de voorgestelde inhoud, kwaliteit en financiële waarde van
de projectinvestering en de maandelijkse concessievergoeding, gerekend over een periode van 15 jaar
(aan huidige waarde).
Voor de projectinvestering maakt de kandidaat een opsplitsing tussen initiële investering (jaar 1-jaar
2) en latere investeringen. Voor de initiële investeringen wordt gedetailleerd beschreven welke
werken al dan niet mee in rekening genomen worden. De projectinvestering kan investeringen inzake
de publieke functie en/of het in concessie te nemen goed omvatten, die bijdragen tot een meerwaarde
van het goed en/of die noodzakelijk zijn voor het goed.
Voor de beoordeling van het financiële criterium worden de vooropgestelde investeringen én de nietgeïndexeerde concessievergoedingen voor de ganse concessieperiode van 15 jaar opgeteld.

Bijvoorbeeld:
135.000 € aan concessievergoeding (750€ * 12 maanden * 15 jaar)
+ …………… € aan projectinvestering
__________________
= …………… €
Indien de weerhouden bieding onvoldoende topuitstraling en meerwaarde inhoudt, behoudt
Natuurinvest zich het recht om zowel de vooropgestelde contractduur van 15 jaar als het
voorkeurrecht van 15 jaar in te korten tot 5 jaar en dit na onderhandeling.
Naast de concessievergoeding en de investeringen wordt er ook rekening gehouden met de volgende
aspecten:
•

•

Haalbaarheid financiële middelen:
o Eigen inbreng
o Lening bij een bankinstelling
o Andere kredietvormen
o …
Correctheid begroting werken

3. Duurzame investeringen
Duurzame investeringen creëren een grote meerwaarde voor de concessie en de omgeving. Het is
belangrijk dat deze investeringen in een aparte rubriek opgenomen worden in de bieding. Deze
investeringen worden beoordeeld aan de hand van de rechtstreekse of onrechtstreekse impact op het
milieu, de maatschappij en de economie.

§ 3. Inhoud en vorm van de offerte
De offerte bevat de ondertekende kandidatuurstelling (zie model als bijlage), evenals de documenten
aangaande de toelaatbaarheidsvoorwaarden en de beoordelingscriteria.
Met betrekking tot de toelaatbaarheidsvoorwaarden bevat de offerte minstens de volgende
documenten:
-

voorstelling van de kandidaat;
verklaring betreffende financiële draagkracht en documenten ter staving;
verklaring op eer zoals bedoeld in artikel 2.1. § 2 van huidig document.

Met betrekking tot het beoordelingscriterium aangaande de inhoudelijke kwaliteit bevat de offerte
een ontwerp dat wordt toegelicht aan de hand van:
-

een nota met een omschrijving van het project en een motivatie van de gemaakte keuzes;
een nota of business plan waaruit de financiële haalbaarheid van het project blijkt.

§ 4. Indiening van de bieding
De uiterste datum van bieding is 30 mei 2022.
Natuurinvest
T.a.v. Bram Van Alsenoy
Havenlaan 88 bus 75
1000 BRUSSEL
De bieding moet worden ingediend in drie afgedrukte exemplaren met vermelding “Concessie
Molenaarswoning in Bocholt – Bieding NAAM_van_INDIENER”. Ze wordt tevens digitaal doorgemaild
naar bram.vanalsenoy@vlaanderen.be .

3.

Randvoorwaarden

De concessiehouder neemt de verplichting op zich om de goederen aan te wenden binnen de in huidig
document gestelde randvoorwaarden.
De randvoorwaarden zijn opgenomen in het ontwerp van concessieovereenkomst dat als bijlage wordt
bijgevoegd en dat integraal deel uitmaakt van huidig dossier.

4.

Contractuele Bepalingen

§ 1. Algemeen
De contractuele rechten en verplichtingen van beide partijen zullen bij concessieovereenkomst
worden vastgelegd. Deze overeenkomst zal worden getekend onmiddellijk na toewijzing van concessie
door Natuurinvest. De definitieve bieding van de kandidaat aan wie concessie zal worden verleend, zal
als bijlage bij de concessieovereenkomst worden gevoegd en zal er integraal deel van uitmaken.

§ 2. Bevoegde rechtbanken
Voor betwistingen aangaande de interpretatie en uitvoering van de overeenkomst zijn enkel de
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

5.

Bijlagen
1) Model kandidaatstelling;
2) Model verklaring op eer;

MODEL KANDIDAATSTELLING
Concessie van openbaar domein van de molenaarswoning aan de Luysmolen in Bocholt

OFWEL

De vennootschap (benaming en rechtsvorm):
Nationaliteit:
Maatschappelijke zetel:
Ondernemingsnummer:
Telefoonnummer:
Vertegenwoordigd door (naam en hoedanigheid):

OFWEL

De Tijdelijke Handels Vennootschap, bestaande uit de volgende leden

De vennootschap (benaming en rechtsvorm):
Nationaliteit:
Maatschappelijke zetel:
Ondernemingsnummer:
Telefoonnummer:
Vertegenwoordigd door (naam en hoedanigheid):

De vennootschap (benaming en rechtsvorm):
Nationaliteit:
Maatschappelijke zetel:
Ondernemingsnummer:
Telefoonnummer:
Vertegenwoordigd door (naam en hoedanigheid):

De vennootschap (benaming en rechtsvorm):
Nationaliteit:
Maatschappelijke zetel:
Ondernemingsnummer:
Telefoonnummer:
Vertegenwoordigd door (naam en hoedanigheid):

Verklaart/verklaren zich kandidaat te stellen voor de concessie van openbaar domein van de
molenaarswoning aan de Luysmolen in Bocholt.

ALGEMENE INLICHTINGEN
Kandidaat-concessionaris

Vennootschap:
Inschrijving bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: nr(s)
Registratie:
Erkenning:
Vennootschap1:
Inschrijving bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: nr(s)
Registratie:
Erkenning:
Vennootschap2:
Inschrijving bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: nr(s)
Registratie:
Erkenning:

Onderaannemer(s)3

De vennootschap (benaming en rechtsvorm):
Nationaliteit:
Maatschappelijke zetel:
Ondernemingsnummer:
Telefoonnummer:
Vertegenwoordigd door (naam en hoedanigheid):
Inschrijving bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: nr(s)
Registratie:
Erkenning:

De vennootschap (benaming en rechtsvorm):
Nationaliteit:
Maatschappelijke zetel:
Ondernemingsnummer:
Telefoonnummer:
Vertegenwoordigd door (naam en hoedanigheid):
Inschrijving bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: nr(s)
Registratie:
Erkenning:

De vennootschap (benaming en rechtsvorm):
Nationaliteit:
Maatschappelijke zetel:
Ondernemingsnummer:
Telefoonnummer:
Vertegenwoordigd door (naam en hoedanigheid):
Inschrijving bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: nr(s)
Registratie:
Erkenning:

De vennootschap (benaming en rechtsvorm):
Nationaliteit:
Maatschappelijke zetel:
Ondernemingsnummer:
Telefoonnummer:
Vertegenwoordigd door (naam en hoedanigheid):
Inschrijving bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: nr(s)
Registratie:
Erkenning:

A. AANBOD
De documenten inzake toelaatbaarheidsvoorwaarden en beoordelingscriteria zoals vermeld in de
concessienota zijn als bijlage bijgevoegd.
Ondergetekende(n) gaat/gaan akkoord om, op eerste verzoek van Natuurinvest, de nodige
bewijsstukken in verband met zijn/hun ondertekeningsbevoegdheid te overhandigen.

Gedaan te………………………………………………………….., op……………………….

Naam,

Hoedanigheid,

MODEL VERKLARING OP EER

Concessie van openbaar domein van de molenaarswoning aan de Luysmolen in Bocholt
Ik ondergetekende, (naam en voornaam)

............................................................................................

wonende te (straat, nummer, postnummer, gemeente)
....................................................................................................................................................................
optredend in naam van de vennootschap (benaming)
....................................................................................................................................................................
met maatschappelijke zetel te (straat, nummer, postnummer, gemeente)
....................................................................................................................................................................
Verklaar hierbij op eer dat de vennootschap waarvoor ik optreed zich niet in één van de volgende
situaties bevindt:
•

niet in staat van faillissement of van vereffening verkeren, die hun werkzaamheden hebben
gestaakt of die een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of die in een overeenstemmende
toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale
wetgevingen en reglementeringen;

•

geen aangifte hebben gedaan van faillissement, voor wie een procedure van vereffening of
van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp zijn van een gelijkaardige procedure
bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;

•

niet, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld zijn geweest voor een
misdrijf dat de beroepsmoraal aantast;

•

niet bij hun beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke grond
die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken;

•

niet in orde zijn met hun bijdragen aan de sociale zekerheid;

•

niet in orde zijn met de betaling van zijn belastingen in overeenstemming met de Belgische
wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is;

•

zich in ernstige mate hebben schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het
verstrekken van inlichtingen.

Ondergetekende gaat akkoord om, op het eerste verzoek van Natuurinvest, de nodige originele
bewijsstukken in verband met deze inlichtingen te overhandigen.
Gedaan te

Naam,

Hoedanigheid,

………………………………………………….. ........................................................................... op,

