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Deel 1. Gunning van de concessie
1. Wat is de context van de concessie en waarom die keuze?
De openbare vastgoedmaatschappij Le Logis-Floréal (hierna "de aanbesteder") is eigenaar van een
terrein van ongeveer 3 ha aan de Kwartellaan te Watermaal-Bosvoorde (de locatie "Kwartel"),
gekadastreerd onder sectie D 228f.

In afwachting van de ontwikkeling van een door het Gewest in 2013 goedgekeurd project voor de bouw
van sociale en middenklassewoningen, heeft de OVM een precair recht van gebruik toegekend aan
een operator om er een landbouwproject te ontwikkelen op basis van het agro-ecologiemodel
(overeenkomst ondertekend in 2014).
De aanbesteder heeft beslist het project voor de bouw van 70 woningen op een deel van zijn terrein
te activeren door het op een innoverende manier te laten samengaan met de uitvoering van een
landbouwproject in een stedelijke omgeving, met als doel de stad van morgen voor te stellen die twee
essentiële bekommernissen omvat: huisvesting en landbouw. Dat project omvat de bouw van 70
woningen en een gemeenschappelijke uitrusting (van het type polyvalente zaal).
Wat het bouwgedeelte betreft, is een overheidsopdracht voor diensten opgesteld met het oog op de
aanwijzing van een multidisciplinair studiebureau dat belast zal worden met het ontwerpen van een
innoverend project dat past in de context van de geklasseerde Tuinwijk en verband houdt met het
landbouwproject en het project voor sociale samenhang. In het kader van deze opdracht is een
raadpleging van de concessiehouder gepland, om te peilen naar zijn behoeften en er zoveel mogelijk
rekening mee te houden, teneinde het bouwproject en de aldus gegunde concessie zo harmonieus
mogelijk te laten samengaan.
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Wat de landbouw in stedelijk milieu betreft, wenst de aanbestedende overheid thans de
landbouwexploitatie op een deel van het perceel (+/- 22.500 m²) aan te besteden om te voldoen aan
de verplichting tot aanbesteding van het recht om openbaar eigendom in gebruik te nemen met het
oog op de exploitatie van een economische activiteit, maar ook om zijn verplichting tot transparantie
bij de toewijzing van de exploitatie van dit perceel na te komen. Het zal ook de gelegenheid zijn om de
door de aanbesteder nagestreefde doelstellingen inzake sociale samenhang te verwezenlijken.
Deze mededinging zal de vorm aannemen van een concessieovereenkomst voor diensten. Gezien de
geraamde waarde van minder dan 5.382.000 euro is de concessie niet onderworpen aan de wet van
17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten. Het zal het voorwerp uitmaken van een
eenvoudige mededingingsprocedure waarbij de volgende fundamentele beginselen in acht worden
genomen:
-

Publiciteit: deze concessie wordt bekendgemaakt via de applicatie e-Procurement;
Transparantie: de toegangsvoorwaarden en de selectie- en gunningscriteria worden in dit
bijzonder bestek gespecificeerd;
Gelijkheid: in dit bijzonder bestek worden de regels voor de indiening en de analyse van de
offertes vastgelegd, teneinde de naleving van het beginsel van gelijke behandeling zo goed
mogelijk te waarborgen.

Alle belangstellende exploitanten worden verzocht een offerte in te dienen. De
concessieovereenkomst zal op basis van de in dit bijzonder bestek opgenomen gunningscriteria
worden gegund aan een exploitant:
1° waarvan de offerte voldoet aan de minimumeisen die in dit bijzonder bestek zijn vastgelegd (zie
hierna);
2° die niet is of niet kan worden uitgesloten van deelname aan de procedure overeenkomstig de
artikelen 50 tot 54 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieopdrachten, die de
aanbestedende overheid van toepassing verklaart (zie hierna);
3° die voldoet aan de in dit bijzonder bestek bepaalde selectievoorwaarden.

2. Wie gunt de concessie?
De concessieverlener/aanbesteder is de openbare vastgoedmaatschappij Le Logis-Floréal (OVM),
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1170 Brussel (Watermaal-Bosvoorde), Georges
Benoidtlaan 22.
Logis-Floréal is een coöperatieve vennootschap waarvan de aandelen in handen zijn van de sociale
huurders-coöperanten. De Raad van Bestuur van Le Logis-Floréal is uitsluitend samengesteld uit
sociale huurders die verkozen zijn door de Algemene Vergadering van de coöperanten.
Het hoofddoel van Le Logis-Floréal is het bouwen, renoveren en verhuren van sociale, bescheiden en
middenklassewoningen.
Haar bestand bestaat uit 1.728 woningen (huizen en appartementen) bewoond door bijna 4.000
bewoners verspreid over de gemeenten Watermaal-Bosvoorde en Oudergem. De tuinwijken Le Logis
en Floréal zijn beschermd als Monumenten en Landschappen.
Ten slotte ontwikkelt Le Logis-Floréal, samen met andere lokale stakeholders, activiteiten die erop
gericht zijn dit uitzonderlijke erfgoed te valoriseren en de sociale samenhang binnen de stad te
ontwikkelen.
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De contactpersoon is : Ingrid Plancqueel – iplancqueel@lelogisfloreal.be

3. Welke rechten worden er verleend?
Deze concessie heeft tot doel het recht te verlenen een gedeelte van het perceel (kadastraal 228 f)
gelegen aan de Kwartellaan te Watermaal-Bosvoorde in gebruik te nemen en te exploiteren met het
oog op de uitoefening van hoofdzakelijk een landbouwactiviteit in een stedelijke omgeving en van
daarmee verband houdende nevenactiviteiten (opleiding, bezoeken, stages voor kinderen, enz.) die
de participatie van de inwoners van de wijk in een logica van sociale samenhang en sociale mix
moeten bevorderen. Dit is een prioritaire doelstelling, die verband houdt en nauw verbonden is met
de landbouwactiviteit.
Het doel van de concessie is dus tweeledig:

3.1.

Deel landbouw

De aanbesteder verstaat onder "landbouw in een stedelijke omgeving" landbouwpraktijken die in de
stad worden ontwikkeld, met inbegrip van (maar niet beperkt tot):
-

Landbouwaanplantingen
Aanplantingen van aromatische en geneeskrachtige kruiden
Collectieve moestuinen
Aanplantingen van fruitbomen
Veehouderij
Etc.

De op het perceel voorgestelde landbouwactiviteiten moeten in overeenstemming zijn met het
beginsel van de agro-ecologie, dat met name gericht is op het behoud van de biodiversiteit, het
benutten van de bestaande kwaliteit van de bodem (voedingswaarden) en van de micro-organismen,
het optimaliseren van het watergebruik, het aanplanten van heggen, enz. Voor de landbouwproductie
worden methoden gebruikt als biologische landbouw, permacultuur, biodynamica, "korte circuits",
enz.

3.2.

Deel sociale samenhang

De sociale samenhang wordt in het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 30 november
2018 betreffende de sociale samenhang gedefinieerd als het geheel van sociale processen die ertoe
bijdragen te waarborgen dat elk individu en elke groep, zonder discriminatie, beschikt over dezelfde
kansen en voorwaarden, over economisch, sociaal en cultureel welzijn opdat iedereen actief en
waardig kan deelnemen aan de samenleving, erin erkend wordt en zichzelf erin herkent.
Deze processen zijn er in het bijzonder op gericht de strijd aan te binden tegen elke vorm van sociale
uitsluiting en discriminatie door een beleid te ontwikkelen inzake maatschappelijke inclusie,
emancipatie, interculturaliteit, socio-culturele diversiteit, verbondenheid en het samen leven en
samen doen.
Op de schaal van het terrein Kwartel wenst Le Logis-Floréal dat de landbouwactiviteiten in de stedelijke
omgeving deel uitmaken van deze dynamiek van sociale samenhang en deze zullen bevorderen.
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De belangrijkste uitdaging is dat alle activiteiten gericht moeten zijn op alle inwoners van de wijk, en
meer in het bijzonder op de sociale huurders, waarbij er in het bijzonder op moet worden gelet dat de
meest kansarmen - die momenteel het moeilijkst te mobiliseren zijn in stadslandbouwprojecten, met
name vanwege de vaak ontmoedigende kosten van de producten van tuinbouw- of
landbouwactiviteiten - worden betrokken bij elke burgerdynamiek en in het bijzonder bij
stadslandbouwprojecten.
Le Logis-Floréal wenst dat de financiële voorwaarden voor deelname aan de oogst van de producten
van de concessie zo worden georganiseerd dat de financiële draagkracht van de deelnemers of
toekomstige deelnemers geen rem kan vormen.

4. Wat moet het project minstens omvatten (minimumvereisten)?
Het door de inschrijver voorgestelde project moet ten minste aan onderstaande vereisten voldoen:
1)
2)
3)
4)
5)

Het project integreert de meest kansarme sociale huurders
Het project wordt geïntegreerd in het op het perceel aangevatte woningbouwproject
De winst moet opnieuw worden geïnvesteerd in het lokale project
Het project omvat de beginselen van agro-ecologie, circulaire en lokale economie
Het project omvat een educatieve component

Indien in de offerte aan een of meer van deze aspecten niet is voldaan, wordt de offerte als
onregelmatig beschouwd en verworpen, tenzij zij overeenkomstig punt 10.2 kan worden
gecorrigeerd.
Uiteraard kunnen ook andere aspecten in het project worden opgenomen.

5. Wie kan zich voor die concessie kandidaat stellen?
Alle belangstellende natuurlijke en rechtspersonen die zich niet in een uitsluitingssituatie als hieronder
beschreven bevinden, hebben toegang tot deze concessie.
De aanbesteder maakt de artikelen 50 tot 54 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de
concessieopdrachten uitdrukkelijk van toepassing, behalve dan dat zij de controle uitbreiden tot de
zaakvoerders en de vertegenwoordigers van de inschrijver.
Artikel 50 : Redenen voor
verplichte uitsluiting in
verband met een
strafrechtelijke veroordeling
Strafbare feiten:
Deelname aan een criminele
organisatie
Corruptie
Fraude
Terroristische misdrijven
Witwassen van geld of
financiering van terrorisme
Kinderarbeid en andere
vormen van mensenhandel

Artikel 51 : Redenen voor
verplichte uitsluiting in verband
met belasting- en
socialezekerheidsverplichtingen
De inschrijver moet voldoen
aan zijn verplichtingen inzake
de betaling van belastingen en
heffingen en
socialezekerheidsbijdragen.

Artikel 52 : Redenen voor
facultatieve uitsluiting

Bedoelde gevallen :
Schendingen van milieu-,
sociale en arbeidsrechtelijke
verplichtingen
Faillissement, liquidatie, enz.
Grove beroepsfout
Overeenkomsten om de
mededinging te vervalsen
Belangenconflicten
Concurrentievervalsing
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Tewerkstelling van illegaal
verblijvende onderdanen van
derde landen
Te bezorgen document:
DOCUMENT A - recent
uittreksel strafregister (niet
ouder dan 6 maanden vóór de
datum van indiening van de
oorspronkelijke offertes)
betreffende de (rechts- of
natuurlijke) persoon die een
offerte indient (niet voor
leidinggevenden of
vertegenwoordigers)

Geen enkel document te
bezorgen: met het oog op
administratieve
vereenvoudiging zal de
aanbesteder de fiscale en
sociale schulden van de
inschrijver rechtstreeks met de
Telemarc-toepassing
controleren

Ernstige tekortkomingen
Valse verklaringen
Beïnvloeding van het besluit
Geen enkel document te
bezorgen (behalve, in
voorkomend geval, voor de
indiening van corrigerende
maatregelen als bedoeld in
artikel 53)

Artikel 54 : Indien de inschrijver een combinatie van ondernemers is, zijn de artikelen 50 tot en
met 53 van toepassing op elk lid van deze combinatie.
Als de inschrijver een beroep doet op de capaciteit van derden om aan de selectievoorwaarden te
voldoen, zijn de artikelen 50 tot en met 53 van toepassing op die derde(n).

6. Over welke competenties moet de inschrijver beschikken?
6.1.
Ervaring met gelijkaardige projecten of in staat zijn om een gelijkaardig project
te managen
De inschrijver moet aantonen dat hij ervaring heeft met of in staat is tot het uitvoeren van een
soortgelijk project op het gebied van stadslandbouw en sociale samenhang.
Een project is vergelijkbaar als het beantwoordt aan de 2 hoofddoelstellingen van de concessie (agroecologie in stedelijk milieu en sociale samenhang).
Te bezorgen document(en): DOCUMENT B
-

Een of meer referenties met betrekking tot de verwezenlijking van een landbouwproject in
een stedelijke omgeving en de verwezenlijking van een project voor sociale samenhang; of
een nota waaruit blijkt dat hij in staat is een soortgelijk project te ontwikkelen, gestaafd met
referenties, opleidingen, diploma's, Curriculum vitae, …

6.2.

Gebruik van de capaciteit van derden

Om aan de onderstaande selectievoorwaarden te voldoen, kan een inschrijver in voorkomend geval
een beroep doen op partnerschappen met andere entiteiten om bepaalde delen van de concessie op
ad-hoc- of structurele basis over te nemen.
In dit geval zijn de vennoot of vennoten, ongeacht de juridische aard van hun onderlinge banden,
hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de concessie.
In voorkomend geval te bezorgen document: DOCUMENT C - verbintenis van de derde(n) om de
nodige middelen ter beschikking van de inschrijver te stellen voor de duur van de concessie.
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De entiteit die houder is van de concessie zou bijvoorbeeld een partnerschap kunnen aangaan met een
andere entiteit die verantwoordelijk zou zijn voor de ontwikkeling van een van de activiteiten van het
concessieproject (b.v. de organisatie van pedagogische activiteiten of opleidingen, enz.)

7. Aan wie wordt de concessie gegund?
De concessie wordt gegund aan de geselecteerde inschrijver die de beste offerte indient
overeenkomstig de volgende gunningscriteria:

7.1.

Criterium 1 : Duurzaamheid van het project – 20 punten

(volgens de negen thema’s van het referentiekader duurzame wijk) :
https://leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/stedenbouw-duurzaam-wijkontwikkeling)
In dat criterium wordt het volgende geëvalueerd:
- het ecologische en duurzame aspect van het landbouwproject
- het duurzame aspect van de productie, distributie en verkoop van de producten en de
methode voor afvalbeheer
- de ontwikkeling van de biodiversiteit op de locatie
De inschrijver wordt gevraagd een project te ontwikkelen dat aan die 9 thema’s beantwoordt. De
aanbesteder legde echter een schaal van belangrijkheid vast in functie van de bijzonderheden van het
project, opdat de inschrijvers goed zouden begrijpen wat de prioritaire ambities van het project zijn
en de punten waarop de aanbesteder in het bijzonder zal letten.
(+++ : Zeer belangrijk thema / ++ : Belangrijk thema / + : Bijkomstig thema)
Thema 1:

+++

Projectbeheer en participatie
Thema 2:

+++

Menselijke omgeving
Thema 3:

+++

Ruimtelijke ontwikkeling
Thema 4:

+

Fysieke omgeving
Thema 5:

++

Ontwikkeling van de natuur
Thema 6:

+

Cyclus van het water
Thema 7:

++

Hulpbronnen
Thema 8:

+

Energie
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Thema 9:

+

Mobiliteit

7.2.

Criterium 2: Sociale samenhang – 20 punten

In dat criterium wordt het volgende geëvalueerd:
- de integratie van kansarme burgers in het hele project, in een logica van sociale mix
- de toegankelijkheid van de voorgestelde activiteiten/operaties voor een kansarm publiek
- de mogelijkheid om verschillende sociale groepen bijeen te laten komen

7.3.

Criterium 3: Integratie van het project in de wijk – 20 punten

In dat criterium wordt het volgende geëvalueerd:
- de integratie van de verschillende activiteiten onderling en met de omliggende buurten
- de beoogde samenwerking met de OVM en de lokale actoren
- de geschiktheid van de strategie voor de ontwikkeling/uitbreiding van de activiteiten in de
stad

7.4.

Criterium 4: Pedagogische aanpak en opleidingen – 20 punten

n dat criterium wordt het volgende geëvalueerd :
- de relevantie van de voorgestelde pedagogische instrumenten en -activiteiten
- de diversiteit en de frequentie van de pedagogische activiteiten ten behoeve van kansarmen
- het vermogen om mensen op te leiden en het beroep van tuinbouwer door middel van
opleiding, stages en begeleiding voor een kansarme doelgroep zoals werkzoekenden die in de
wijk in het algemeen en in de sociale woningen in het bijzonder wonen

7.5.

Criterium 5: Haalbaarheid van het project – 20 punten

In dat criterium wordt het volgende geëvalueerd:
- het realistische en haalbare karakter van het project uit financieel oogpunt, de gestelde doelen
en het tijdschema voor de uitvoering
- een gegarandeerd financieel rendement over 10 jaar
- de verenigbaarheid van het project met de stedenbouwkundige en erfgoedcontext

7.6.

Te bezorgen document

De aanbesteder zal de offertes aan de hand van de bovengenoemde 5 criteria beoordelen op basis van
een door elke inschrijver in te dienen verklarende nota.
Te bezorgen document: DOCUMENT D - een verklarende nota van 15 à 20 bladzijden (d.w.z. minimaal
15 A4’s recto en maximaal 20 A4’s recto - minimale lettergrootte 10 en enkele regelafstand) met een
beschrijving van:
-

De visie van het project dat de inschrijver wenst na te streven
De doelstellingen die hij op korte, middellange en lange termijn wil bereiken
De middelen die de inschrijver zal ontwikkelen om de gewenste doelstellingen te bereiken
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-

Een beschrijving van de voorgestelde activiteiten, de beoogde samenwerkingsverbanden om
de activiteiten te ontwikkelen, enz.
Een beschrijving van de voorgenomen stappen om de participatie en toegankelijkheid van het
kansarme publiek tot het gehele project mogelijk te maken
Een beschrijving van de pedagogische tools en activiteiten die zullen worden voorgesteld
Een beschrijving van de methoden voor productie, distributie en verkoop van producten,
afvalbeheer, enz.
Een schematische plattegrond van de locatie met de ligging van de verschillende gebieden die
overeenkomen met de voorgestelde activiteiten
Het tijdschema voor de uitvoering dat zal worden opgesteld
Een financieel plan over 10 jaar

8. Hoe worden de offertes ingediend?
Offertes moeten uiterlijk op 19/08/2022 om 12h00 uitsluitend elektronisch op het eProcurementplatform worden ingediend. Offertes die na het verstrijken van deze termijn of in een
andere vorm en op een andere wijze (e-mail, persoonlijke overhandiging, enz.) worden ingediend,
worden verworpen.
De offertes moeten in het Nederlands of in het Frans zijn opgesteld.
Na de indiening van hun offerte blijven de inschrijvers gebonden door hun offerte gedurende een
periode van 180 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de offerte is ingediend.
De inschrijvers mogen slechts één offerte indienen, onverminderd de varianten of opeenvolgende en
definitieve offertes waarvan de indiening hen in de loop van de onderhandelingen wordt gevraagd.

9. Hoe de procedure verloopt
9.1.

Bezoek ter plaatse en informatievergadering

De aanbesteder organiseert op onderstaande data twee bezoeken ter plaatse gevolgd door een
informatievergadering met uitleg over de werking van de concessie:
- op 28/06/2022 om 16.00u
- op 28/07/2022 om 16.00u, zegge uiterlijk 15 dagen voor de indiening van de offertes.
Trefpunt voor dit bezoek: Kwartellaan te 1170 Watermaal-Bosvoorde, aan de ingang van de locatie
(tegenover nr. 3).
De aanwezigheid van de inschrijvers op een van de bezoeken is verplicht op straffe van
onregelmatigheid van hun offerte. Deze aanwezigheid zal door de aanbestedende overheid in een
document worden vastgelegd.
Aan het eind van de informatievergadering vindt een vraag- en antwoordsessie plaats. De vragen en
antwoorden worden uitgeschreven en op het forum gepubliceerd.

9.2.

Forum

De inschrijvers moeten hun vra(a)g(en) schriftelijk indienen via het forum (platform e-notificatie op eprocurement), uiterlijk 10 kalenderdagen voor de datum van indiening van de offertes.
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10. Hoe worden de offertes geanalyseerd en hoe wordt erover onderhandeld?
10.1.

Vraag om bijkomende inlichtingen

Overeenkomstig het beginsel van gelijke behandeling behoudt de aanbesteder zich het recht voor de
door de inschrijvers in hun offerte verstrekte inlichtingen en documenten te laten aanvullen,
verduidelijken of corrigeren.

10.2.

Regelmatigheid van de offertes

Na de opening van de offertes en eventuele vragen (punt 10.1) controleert de aanbesteder de
wettigheid van de offertes, overeenkomstig de voorschriften van artikel 30 van het besluit van 25 juni
2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten.
Indien een offerte een wezenlijke onregelmatigheid vertoont, zoals de niet-naleving van de
minimumeisen (de in punt 4 genoemde voorwaarden waarover niet kan worden onderhandeld),
behoudt de aanbesteder zich het recht voor de inschrijver in de gelegenheid te stellen zijn offerte vóór
de onderhandelingen te regulariseren.

10.3.

Adviescomité

Le Logis-Floréal zal een beroep doen op een adviescomité om haar bij te staan bij de keuze van de
concessiehouder. Het comité behoudt zich het recht voor een beroep te doen op diverse specialisten
om het over bepaalde specifieke aangelegenheden van advies te dienen.
Dat adviescomité wordt in drie stappen van de analyse geraadpleegd:
-

Onderzoek van de oorspronkelijke offertes en eerste rangschikking;
Presentatie van de geselecteerde oorspronkelijke offertes;
Onderzoek van de definitieve offertes en eindrangschikking;

Het comité verstrekt in elke fase een gedetailleerd advies over de offertes. Het gaat om een louter
advies.
Het is de raad van bestuur van Le Logis-Floréal die op basis van dit advies de uiteindelijke
gunningskeuze maakt.
Le Logis-Floréal behoudt zich het recht voor om de samenstelling van het adviescomité te wijzigen,
maar ter informatie zal dit comité in principe samengesteld zijn uit:
 3 vertegenwoordigers van Le Logis-Floréal
 1 vertegenwoordigers van de BGHM
 2 externe experts
 Iedereen wiens expertise de aanbesteder noodzakelijk vindt.

10.4.

Stap 1: Onderzoek van de oorspronkelijke offertes en eerste rangschikking

Na eliminatie van de onregelmatige offertes of van de offertes van inschrijvers die niet aan de
selectievoorwaarden voldoen, worden de resterende offertes beoordeeld op basis van de mate waarin
aan de bovengenoemde gunningscriteria is voldaan.
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Een offerte die voor één of meer evaluatiecriteria niet de helft van de punten heeft behaald, wordt
niet in aanmerking genomen voor de onderhandelingen.

10.5.

Stap 2: Voorstelling aan het adviescomité en onderhandelingen van de offertes

De vijf best gerangschikte projecten zullen door de inschrijvers aan het adviescomité worden
voorgelegd met het oog op de onderhandelingen.
De mondelinge voorstelling van de projecten door de inschrijvers is voor het adviescomité en de
aanbesteder het moment waarop alle verduidelijkingen worden verstrekt die nodig zijn voor een goed
begrip van de offertes.
Tijdens die voorstelling wordt elke deelnemer verzocht in 30 minuten zijn project en de sterke punten
ervan te komen voorstellen.
Daarop volgt een sessie van 20 minuten met vragen en antwoorden.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de datum van het adviescomité te wijzigen,
maar ter informatie delen we mee dat de bijeenkomst van dit comité gepland is op 30/08/2022 om
18h00 of 31/08/2022 om 18h00.
Een uitnodiging via e-mail waarin datum en uur van die voorstelling worden vermeld, wordt zo spoedig
mogelijk na de eerste rangschikking (cf. punt 10.4 Stap 1 : Onderzoek van de oorspronkelijke offertes
en eerste rangschikking) toegestuurd.
Krachtens het gelijkheidsbeginsel wenst de aanbesteder erop te wijzen dat die voorstelling enkel
bedoeld is om de ingediende offerte te verduidelijken of aan te vullen. Het is de inschrijver dus strikt
verboden zijn offerte tijdens die voorstelling te wijzigen.
Na deze presentatie en na bespreking van het ingediende project beschikken de inschrijvers over 15
dagen om hun project aan te passen, te wijzigen of te verduidelijken en een definitieve versie van hun
project voor te stellen.
Tijdens de onderhandelingen worden het doel van de concessie, de minimumeisen en de
gunningscriteria niet gewijzigd.

10.6.

Stap 3 : Onderzoek van de eindoffertes en definitieve rangschikking

Deze definitieve versies worden vervolgens opnieuw geëvalueerd om tot een definitieve rangschikking
te komen. De aanbesteder beslist dan over de gunning aan de interessantste aantrekkelijke
onderhandelde offerte.
Het project met het hoogste aantal punten wordt geselecteerd voor de gunning van de concessie.

11. Hoe wordt de concessieovereenkomst gesloten?
De concessie wordt gesloten met de kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de geselecteerde
inschrijver. Deze kennisgeving geschiedt door middel van een e-mail en een aangetekende brief. De
wet van 17 juni 2013 is niet van toepassing.
De terbeschikkingstelling van het terrein zal niet vroeger dan 1 januari 2023 plaatsvinden.
Pagina 13 van 24

De voltooiing van deze procedure houdt geen verplichting in om de concessie te gunnen of te sluiten.
De concessieverlenende instantie kan ervan afzien de gunning toe te kennen of de concessie te sluiten
of kan beslissen de procedure opnieuw te starten, zo nodig op een andere wijze.

12. Bij welke rechtbanken
gunningsbeslissing?

kan

beroep

worden

ingesteld

tegen

de

De aanbesteder is geen administratieve autoriteit in de zin van artikel 14 van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State. De hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel
zijn de beroepsinstanties tegen de gunningsbeslissing.

13. Overzicht van de offertedocumenten
DOCUMENT A: Uittreksel uit het strafregister – cf. punt 5. Wie kan zich voor deze concessie kandidaat
stellen?

DOCUMENT B: Referentie(s) of nota – cf. punt 6.2 Ervaring met gelijkaardige projecten of in staat zijn
om een gelijkaardig project te managen

DOCUMENT C: Verbintenis van derden – cf. punt 6.2 Gebruik van de capaciteit van derden
DOCUMENT D: Verklarende nota – cf. punt 7.6 – Te bezorgen document

14. Lexicon
Aanbesteder: rechtspersoon die onderworpen is aan de wet op de overheidsopdrachten. In dit
document is dat Le Logis-Floréal.
De wet inzake overheidsopdrachten bepaalt wie een aanbesteder is en bijgevolg wie onderworpen is
aan deze wet die mededinging, gelijke behandeling van deelnemers en transparantie bij de gunning
van overheidsopdrachten waarborgt.
Inschrijver: de indiener van een offerte/project in het kader van deze concessieoproep.
Concessieovereenkomst: contract waarbij een aanbesteder de prestatie en het beheer van
overheidsdiensten aan een persoon toevertrouwt.
Concessiehouder: degene aan wie de concessie wordt gegund.
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Deel 2. Uitvoering van de concessie
1. Wat wordt er bij de toekenning van de concessie beoogd?
1.1.

Sociale samenhang

De concessiehouder zal erop toezien dat alle activiteiten die hij voorstelt de participatie van de
meest kansarme sociale huurders en nieuwkomers aanmoedigen. Het is absoluut noodzakelijk
ontmoetingen tussen de verschillende sociaal-culturele groepen in de buurt aan te moedigen.
Zodra de concessie is verleend, zal hij in samenwerking met de aanbesteder een diagnose opstellen
aan de hand waarvan de behoeften van de sociale huurders, de hinderpalen en de hefbomen voor
hun deelname aan het te ontwikkelen project kunnen worden vastgesteld. Er zijn verschillende
documenten beschikbaar om deze diagnose te ondersteunen (SAULE-studie - diagnose uitgevoerd
door het Project voor Sociale Cohesie Drie Linden - etc.).
Aan het einde van de diagnose zal de concessiehouder met de hulp van de aanbesteder een strategie
opstellen voor de integratie van de sociale huurders in het project en deze concretiseren in een
actieplan. Het project omvat verschillende soorten activiteiten en de strategie en het actieplan
worden zowel globaal als per soort activiteit uitgesplitst. Dit zal het draaiboek voor de sociale
samenhang van het project vormen. De vaststelling van de diagnose en het actieplan vallen onder de
verantwoordelijkheid van de concessiehouder. Deze elementen moeten dan ook worden opgenomen
in zijn financieel plan en/of zorgen voor de juiste partners/subsidies (bv. projectoproep in het kader
van Good Food gericht op duurzame voeding en sociale integratie/kansarme groepen).
Dat draaiboek "sociale samenhang" wordt door het hierna genoemde opvolgingscomité gevalideerd
en vervolgens door de concessiehouder met de hulp van de geïdentificeerde partners ten uitvoer
gelegd.
Dat draaiboek zal jaarlijks worden bijgesteld aan de hand van de behaalde resultaten en worden
besproken in het opvolgingscomité.
Na 5 jaar zal een nieuwe diagnose worden gesteld om na te gaan of de strategie op de praktijk is
afgestemd.

1.1.

Ontwikkeling van een op het agro-ecologiemodel gebaseerde landbouwproject

Het landbouwproject moet in overeenstemming zijn met de doelstellingen van "Good food 2.0" en
de beginselen van het BIO-bestek respecteren.
Het project zal idealiter een diversificatie van activiteiten inhouden, bijvoorbeeld de ontwikkeling van
burger-moestuinen, compostering, enz.
Indien nodig zal de concessiehouder bij de aanplanting van zijn gewassen rekening houden met de
aanwezigheid van vervuiling op het terrein (cf. Beschrijving van de locatie - Milieukenmerken).
Bodemsanering zal in principe in de loop van 2022 worden uitgevoerd, zodat de concessiehouder
zich daar niet mee bezig hoeft te houden.
Er zij aan herinnerd dat de aanwezigheid van verontreiniging een risico vormt voor de menselijke
gezondheid en de ecosystemen, en dat daarmee rekening moet worden gehouden bij de opzet van
een project voor opengrondlandbouw.
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Index voor Bodem Kwaliteit in Brussel (https://leefmilieu.brussels/news/de-ibkb-een-nieuwinstrument-om-de-bodemkwaliteit-brussel-te-beoordelen) : De onderzochte oppervlakte van het
Kwartelveld heeft een zeer goede IBKB, wat het potentieel van deze grond voor landbouw bevestigt.

Naleving van alle vigerende milieunormen.

2. Waar vinden de activiteiten van de concessie plaats?
2.1.






Algemene informatie

Eigenaar: De locatie is eigendom van de openbare vastgoedmaatschappij (OVM) "Le LogisFloréal" coöperatieve vennootschap (aanbesteder)
Oppervlakte: Het terrein heeft een oppervlakte van ongeveer 29.750 m².
Ligging: Het terrein bevindt zich in de tweede kroon van de stad, naast de geklasseerde
tuinwijken Le Logis en Floréal, en wordt momenteel ingenomen door agro-ecologische
activiteiten. Een klein gedeelte van het terrein wordt ook ingenomen door de boomkwekerijen
van Bosvoorde.
Nummer van het perceel: deel van de sectie D 228f.

2.2.

Beschrijving van de locatie

Milieukenmerken:


Bodemgesteldheid: Het terrein is niet opgenomen in de inventaris van verontreinigde bodems
van Leefmilieu Brussel. In een beperkt gebied werd echter verontreiniging vastgesteld. (cf. punt
B1 aangegeven in rood op de kaart hieronder).



Overstroming: Het terrein ligt niet in een overstromingsgebied, volgens de overstromingskaart
van Leefmilieu Brussel.
Lawaai: Het terrein ligt in zone 45 - 50 dB(A).
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Opmerkelijke bomen: /
Zone: De grond ligt in een Ingroeningsgebied – Gebied voor de bescherming van de groene stad
van de tweede kroon
Blauw netwerk: Prioritaire zone voor de heraansluiting van waterlopen

Stedenbouwkundige kenmerken van de locatie:
Bestemming volgens het GBP:
- Woongebied met residentieel karakter
- GCHEWS-gebied op een klein gedeelte van het terrein langs het pad aan de rand van de
huizen van Le Logis-Floréal
Het perceel is gelegen binnen een beschermd erfgoedgebied (het tuinwijkengeheel van Le LogisFloréal) en een beschermingszone. Op 1 september 2014 is een beheersplan voor het erfgoed in
werking getreden, dat moet zorgen voor een samenhangend, harmonieus en consequent beheer van
het geheel, overeenkomstig het voor het geheel kenmerkende beginsel van eenheid in
verscheidenheid: http://erfgoed.brussels/nl/ontdekken/beheersplannen-voor-heterfgoed?set_language=nl.

2.3.

Context en inplanting

De ontwikkeling van het perceel is opgesplitst in twee zones zoals aangegeven op het onderstaande
plan:
- Zone 1 wordt vooral bestemd voor huisvesting;
- Zone 2 wordt bestemd voor het gemeenschapsleven met een sociale bestemming.
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a. Zone 1, vooral bestemd voor huisvesting
Zone 1 omvat onderstaande subzones:
- Zogenaamde zone 1a : maximum 7500 m² bestemd voor de ontwikkeling van het programma van
zone 1 (zie hierna). De maximale vloeroppervlakte van de gebouwen zal 3000 m² bedragen, d.w.z.
10% van het terrein. De resterende maximum 4500 m² zal worden gebruikt voor de inrichting van de
omgeving van de gebouwen (toegang, tuinen, enz.).
- Zogenaamde zone 1b : minimum 6500 m² die naar zone 2 zullen worden overgebracht zodra de
vergunningen voor zone 1a zijn uitgereikt en van alle beroepen zijn vrijgesteld (en bijgevolg wordt
slechts één van deze 2 zones bestemd voor bouwwerken met een oppervlakte van maximaal 3000
m²). Die zone zal in de toekomst beschikbaar worden gesteld aan de concessiehouder van zone 2.
In zone 1a zal de BGHM in samenwerking met Le Logis-Floréal een woningbouwproject ontwikkelen.
Zodra de inplanting is vastgesteld - d.w.z. zodra de bouwvergunning is verleend en alle
beroepsmogelijkheden zijn uitgeput - wordt zone 1b overgebracht naar zone 2.
In dit stadium kan de aanbesteder niet met zekerheid bepalen waar zone 1a en zone 1b zich
bevinden. Zoals hierna vermeld, zal een ontwerper worden aangesteld voor het ontwerp van en het
toezicht op de bouw van 70 woningen op een deel van het terrein. Deze zones zullen worden
vastgesteld tijdens de studie die in het kader van deze opdracht van dienst wordt uitgevoerd, in
principe vanaf het 3e kwartaal, en zullen worden bevestigd wanneer de bouwvergunning wordt
uitgereikt, naar verwachting in 2023.
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De bouwplaats voor woningen en een openbare voorziening zal een impact hebben op ten minste
zone 1b en in overleg met de concessiehouder zullen alle maatregelen worden genomen om de
impact op het landbouwproject en het project voor sociale samenhang tijdens de bouwwerken te
beperken.
b. Zone 2, bestemd voor de concessie
Voor de duur van onderhavige concessie wordt het projectgebied (zones 2 en 1b, af te bakenen naar
gelang van de plaats van het woonproject - zie memorandum) in de eerste plaats bestemd voor de
ontwikkeling van het project voor stedelijke agro-ecologie en sociale samenhang.
Op lange termijn zal het project zich dus kunnen ontwikkelen over een oppervlakte van ongeveer
22.500m² (zones 2 en 1b).

Deze zone zal worden ontwikkeld in een functionele mix die zone 1a en de omliggende wijken aanvult.

3. Hoe moeten de activiteiten verlopen?
3.1.

Installaties en stedenbouwkundige vergunningen

De concessiehouder is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle vergunningen die nodig zijn voor
de ontwikkeling van zijn activiteit op het terrein en voor de installatie van lichte constructies die
nodig zijn voor zijn activiteit (milieuvergunningen, bouwvergunning, enz.). Alvorens een aanvraag in
te dienen, zal de concessiehouder deze aanvraag ter goedkeuring aan de aanbesteder voorleggen.
De concessiehouder mag op het perceel alleen lichte, gemakkelijk te demonteren en verplaatsbare
installaties plaatsen.
Een voorafgaand schriftelijk verzoek moet bij de aanbesteder worden ingediend. Na goedkeuring
door de aanbesteder treft de concessiehouder alle nodige maatregelen om deze installaties op te
richten met inachtneming van de geldende normen (stedenbouw, milieunormen, enz.).
Het terrein maakt deel uit van de perimeter van het beschermde tuinwijkengeheel Le Logis - Le
Floréal, bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:
1. Eerste besluit van 02 april 1999 gepubliceerd op 18 november 1999 :
https://etaamb.openjustice.be/nl/besluit-van-de-brusselse-hoofdstedelijke-regering-van_n1999031243
2. Tweede besluit gepubliceerd op 30 juni 2001 : https://etaamb.openjustice.be/nl/besluit-vande-brusselse-hoofdstedelijke-regering_n2001031149
Bijgevolg is een vergunning vereist voor elke installatie of wijziging van de vegetatie op het terrein.
Bestaande voorzieningen/installaties moeten ook worden geregulariseerd als zij worden
gehandhaafd.
Na afloop van de bouwwerken zal de concessiehouder, als er een gemeenschapszaal is gebouwd,
deze gemeenschappelijke ruimte kunnen betrekken tegen een preferentieel tarief dat ten minste de
exploitatiekosten van deze ruimte dekt. Het tijdstip van deze terbeschikkingstelling wordt met de
aanbesteder vastgesteld.
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Ondertussen beschikt de aanbesteder over verschillende andere coöperatieve zalen
(gemeenschappelijke ruimten), waaronder het Maison de tous, de zaal van de studio Logis en de
Wautersruimte, die de concessiehouder tegen een voorkeurstarief voor zijn activiteiten kan
gebruiken.

3.2.

Verkrijging van de vergunningen

De concessiehouder is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle andere vergunningen die vereist
zijn voor de ontwikkeling van zijn activiteit.

3.3.

Samenwerkingsprincipes – Opvolgingscomité

De concessiehouder zal volledig verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en het onderhoud van het
gebied dat voor zijn project is bestemd.
Aan het begin van de overeenkomst wordt een opvolgingscomité opgericht, dat gelijk zal zijn
samengesteld uit vertegenwoordigers van de aanbesteder en vertegenwoordigers van de
concessiehouder. Dat comité kan de deelname voorstellen van elke andere vertegenwoordiger die het
comité nuttig acht om te betrekken.
Het opvolgingscomité ziet erop toe dat het project zoals voorgesteld in de definitieve offerte wordt
uitgevoerd en dat de voorwaarden van deze opdracht worden nageleefd.
Het comité heeft de volgende taken:
- toezien op de uitvoering van het project zoals voorgesteld in de definitieve offerte en op de naleving
van de voorwaarden van onderhavige opdracht
- de dialoog bevorderen tussen de aanbesteder en de concessiehouder
- ervoor zorgen dat de meest kansarme bewoners bij de door de concessiehouder voorgestelde
activiteiten worden betrokken
- de richtsnoeren bepalen voor het onderdeel "sociale samenhang" van het project, de uitvoering
ervan vergemakkelijken en, indien nodig, corrigerende maatregelen nemen ten opzichte van hetgeen
is vastgesteld
- ervoor zorgen dat de agro-ecologische beginselen worden nageleefd
- zorgen voor een gecoördineerde ontwikkeling van groene ruimten (door bijvoorbeeld, samen met de
aanbesteder, bij te dragen tot de totstandbrenging van een voedselnetwerk in de wijk).
Het opvolgingscomité komt voor het eerst bijeen binnen de maand die volgt op de gunning van de
concessie en vervolgens ten minste driemaal per jaar op initiatief van de concessiehouder. De agenda
bestaat uit de door de partners bepaalde punten.
Op schriftelijk verzoek van een van de partners kunnen extra vergaderingen worden georganiseerd.
Tijdens deze vergaderingen kunnen de partners van gedachten wisselen over de praktijken en
methodologieën die in het kader van de concessie zijn ontwikkeld. Het comité stelt oriëntaties, acties
en samenwerkingsverbanden voor in de vorm van adviezen (die in de notulen van de vergadering
worden opgenomen). De notulen worden beurtelings door de concessiehouder en de aanbesteder
opgesteld.
Indien zijn adviezen door het besluitvormingsorgaan van een van de twee entiteiten niet worden
gevolgd, zal het de andere entiteit daarvan in kennis stellen. Indien deze weigering leidt tot nietnaleving van de concessie, zal op initiatief van een van de partijen een vergadering tussen de
besluitvormende organen worden belegd om tot een akkoord te komen. In geval van aanhoudende
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onenigheid wordt de procedure voor de beëindiging van de concessie in werking gesteld (cf. punt 4.2
– Einde van de concessie) .
Er zij aan herinnerd dat de aan de concessiehouder verleende concessie tot doel heeft ervoor te zorgen
dat de sociale huurders, en meer bepaald de meest kansarmen, van de economische of sociale
voordelen van het project kunnen profiteren. Alle voorgestelde activiteiten moeten hun deelname dan
ook aanmoedigen.
De concessiehouder zal de aanbesteder een jaarlijks financieel activiteitenverslag voorleggen waaruit
blijkt dat het geselecteerde project na eventuele onderhandelingen en overeenkomstig de besluiten
van het opvolgingscomité wordt nageleefd.

3.4.

Verbintenissen van de concessiehouder

De concessiehouder verbindt zich onder andere tot het volgende:
- het na eventuele onderhandelingen en overeenkomstig de beslissingen van het
opvolgingscomité geselecteerde project naleven
- deze activiteiten laten samenvallen met de belangen van de aanbesteder en deze ten minste
niet schaden.
- In al zijn communicatie "project ontwikkeld met de hulp van OVM "Le Logis-Floréal" + logo
vermelden
- Zich aansluiten bij en deelnemen aan het verloop van gezamenlijke opbouw van het
"Kwartel"-project voor de bouw van woningen en een gemeenschapsvoorziening - een
innovatief gemengd woon- en landbouwproject in stedelijk milieu.
- De concessiehouder is zich ervan bewust dat bij de gunning van de concessie bepaalde
beleidslijnen van het project zullen zijn uitgezet.

3.5.

Toegang tot de locatie

De concessiehouder zal instaan voor de toegankelijkheid en de doorsteek van het terrein voor de
omwonenden, zodat het een plaats wordt waar mensen welkom zijn en die als ontspanningsruimte
kan worden gebruikt.
In het kader van de door het opvolgingscomité vastgestelde richtsnoeren kan de concessiehouder in
samenwerking met de aanbesteder zijn activiteiten buiten het terrein ontwikkelen, bijvoorbeeld:
- door te zorgen voor de inrichting van groene binnenkanten van bouwblokken in de buurt van
de locatie om er activiteiten in verband met het project te ontwikkelen
- door, samen met de aanbesteder, bij te dragen tot het creëren van een voedselnetwerk
binnen de wijk
- ...

3.6.

Integratie van de twee projecten

De paden en de landschappelijke inpassing zullen dus worden vastgesteld in samenwerking met de
aanbesteder, de ontwerper van het voor zone 1a geplande bouwproject en de BGHM.
De concessiehouder neemt deel aan de openbare raadpleging die op initiatief van de ontwerper van
het project voor de bouw van woningen en een openbare voorziening wordt gehouden. Hij zal
gedurende het hele ontwikkelingsproces van het woningbouwproject een dialoog voeren met de
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ontwerper, de aanbesteder en de BGHM, teneinde een gemengd project van woningbouw en
landbouw in een stedelijke omgeving te ontwikkelen.

4. Hoelang duurt de concessie?
4.1.

Duur van de concessie

De concessie gaat ten vroegste in op 1 januari 2023 en heeft een verlengbare looptijd van 10 jaar.
Zodra de concessie is gegund, komen de concessiehouder en Le Logis-Floréal bijeen om het
tijdschema voor de ontwikkeling van de activiteiten vast te stellen.
Zodra het terrein beschikbaar is gesteld, heeft de concessiehouder 6 maanden de tijd om zijn
activiteiten op het terrein te vestigen. Na afloop van deze 6 maanden moet de concessiehouder in
staat zijn deze open te stellen voor de bewoners van de wijk.
De concessiehouder dient binnen 3 maanden na de terbeschikkingstelling van het terrein een
voortgangsverslag in.
De concessie kan vervroegd worden beëindigd overeenkomstig de onderstaande voorwaarden, met
dien verstande dat alles in het werk is gesteld om de activiteit in stand te houden. In dit verband is
het opvolgingscomité de beste plaats om een plan voor dwangmaatregelen vast te stellen.

4.2.

Einde van de concessie

Voortijdige beëindiging van de Concessie met wederzijdse instemming
De Concessie kan met wederzijdse instemming van de partijen worden beëindigd.
In dat geval moeten de partijen het eens worden over de voorwaarden voor de beëindiging van de
concessie (termijn, voorwaarden voor de vrijmaking van het perceel, enz.).
Vroegtijdige beëindiging van de Concessie wegens ernstige inbreuken
De aanbesteder verklaart afdeling 9 « Contractuele tekortkomingen van de concessiehouder
en actiemiddelen van de aanbestedende overheid » van het koninklijk besluit van 25 juni 2017
betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten van
toepassing.
Zo zal de aanbestedende overheid, in geval van ernstige inbreuken door de concessiehouder, deze per
aangetekend schrijven een proces-verbaal zenden waarin hij hem op de hoogte brengt van de
vastgestelde inbreuken. De concessiehouder beschikt over een termijn van 15 kalenderdagen om zijn
verweerschrift per aangetekend schrijven in te dienen.
In het geval van een toepassing van een ambtshalve maatregel overeenkomstig artikel 71 van
voornoemd besluit (eenzijdige verbreking, uitvoering in eigen beheer of overeenkomst voor rekening),
beschikt de concessiehouder over een termijn van 6 maanden om de locatie te verlaten en vrij te
maken.
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De termijn van 6 maanden gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de verzending van de
aangetekende brief waarin de ambtshalve maatregel wordt toegepast.

5. Wat is de prijs van de concessie?
5.1.

Vergoeding

De concessie wordt gratis verleend. Indien de concessiehouder winst maakt, zal deze worden
gebruikt om de toegang van de meest achtergestelde huurders tot de in het kader van het project
geplande activiteiten te bevorderen.

5.2.

Kosten en lasten

De aanbesteder betaalt de onroerende voorheffing. Alle andere kosten, lasten, uitgaven, met
inbegrip van exploitatie- en plaatsingskosten, komen ten laste van de concessiehouder.

5.3.

Reparatie en onderhoud

Alle kosten in verband met het onderhoud van het terrein en de aanleg en het herstel van de
infrastructuur op het terrein komen ten laste van de concessiehouder.

5.4.

Verzekeringen

De dienstverlener is verantwoordelijk voor alle verzekeringen die nodig zijn voor de ontwikkeling van
zijn activiteit op het terrein.
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Lexicon:
Aanbesteder: rechtspersoon die onderworpen is aan de wet op de overheidsopdrachten. In dit
document is dat Le Logis-Floréal.
De wet inzake overheidsopdrachten bepaalt wie een aanbesteder is en bijgevolg wie onderworpen is
aan deze wet die mededinging, gelijke behandeling van deelnemers en transparantie bij de gunning
van overheidsopdrachten waarborgt.
Inschrijver: de indiener van een offerte/project in het kader van de concessieoproep.
Concessieovereenkomst: contract waarbij een aanbesteder de prestatie en het beheer van
overheidsdiensten aan een persoon toevertrouwt.
Concessiehouder: degene aan wie de concessie wordt gegund.
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