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(cafetaria Leieland) 

 

Met deze toewijzingsleidraad nodigt AGB Wielsbeke alle 
geïnteresseerde partijen uit om een kandidatuur voor het 

uitbatingsrecht in te dienen. 

Uiterste datum voor ontvangst van de kandidaturen:  

1 december 2021 om 10u00 
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1. ALGEMENE SITUERING VAN DE CONCESSIE IN HET 
LICHT VAN DE PROCEDURE EN TOELICHTING BIJ 
ENKELE BEGRIPPEN 

 
 

1.1. Algemene inleiding 
 
Deze procedure wordt uitgeschreven door het AGB Wielsbeke met kantoren te 

Rijksweg 314 te 8710 Wielsbeke. 

 
Voorliggend document kadert in de toewijzingsprocedure van een uitbatingsrecht 
van de cafetaria van sportcentrum Leieland. Looptijd: 1/01/2022 – 30/06/2026 
(verlengbaar tot 30/06/2031) 
 
Het uitbatingsrecht zal worden toegewezen volgens een procedure sui generis. Op 
de keuze voor de procedure wordt verder in deze selectieleidraad ingegaan. 
 
 

1.2. Opzet van de toewijzingsleidraad 
 
Op basis van deze toewijzingsleidraad zal overgegaan worden tot de toewijzing van 

de concessie.  

Met deze toewijzingsleidraad nodigt AGB Wielsbeke alle geïnteresseerde 

partijen uit om een kandidatuur voor de concessie in te dienen.   

Deze toewijzingsleidraad heeft dus tot doel kandidaat-concessiehouders, met het 
oog op het indienen van een kandidatuur, nadere informatie te verstrekken omtrent 
het mogelijke voorwerp van de concessie, het verloop van de procedure, alsmede 
de selectie- en toewijzingscriteria op basis waarvan tot toewijzing zal worden 
overgaan. 
 
Deze leidraad heeft betrekking op de eerste fase van de toewijzingsprocedure van 
de concessie, die in totaal uit twee fasen zal bestaan (zie verder). 
 
 

1.3. Tegenstrijdigheden en onduidelijkheden in de 
selectieleidraad 
 
Deze selectieleidraad is met zorg samengesteld. AGB Wielsbeke hecht veel belang 
aan de gelijke behandeling van de kandidaten en heeft deze leidraad ook in het licht 
van deze bekommernis opgesteld.  
 
Indien in deze leidraad tegenstrijdigheden, onduidelijkheden, … zouden opgemerkt 
worden die bijvoorbeeld van aard zijn dat ze volgens de kandidaten aanleiding 
geven tot misinterpretaties of misvattingen, of zelfs de kandidaten in de 
onmogelijkheid brengen een kandidatuur in te dienen, dan wordt van de kandidaten 
gevraagd dat zij dit schriftelijk aan AGB Wielsbeke laten weten (via de 
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contactpersoon, Hoofdstuk 2 van deze leidraad) uiterlijk 10 dagen voor de datum 
van de uiterste indiening van de kandidaturen.  

 

 

1.4. Akkoordverklaring 
 
Door een kandidatuur in te dienen aanvaardt de kandidaat onvoorwaardelijk de 
inhoud van voorliggende toewijzingsleidraad, inbegrepen de keuze voor de 
procedure sui generis en het verloop ervan. 
 
De kandidaat kan niet meer rechten putten uit deze toewijzingsleidraad dan 
uitdrukkelijk vermeld. 
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2. VERLENER VAN  DE CONCESSIE EN CONTACTPERSOON 

 
 
De concessie wordt verleend door: 

 

AGB Wielsbeke 

Rijksweg 314 

8710 Wielsbeke 

 

AGB Wielsbeke is voor deze opdracht bereikbaar via de volgende contactpersoon:  

 

 

Steven Lefebvre (diensthoofd Vrije tijd) 

Tel.: 056/67.32.50 

vrijetijd@wielsbeke.be  

 

 

De opdracht en het mandaat van de contactpersoon kunnen nader bepaald en/of 

gewijzigd worden in de loop van de procedure.  

De contactpersoon treedt op als enig contactpersoon namens AGB Wielsbeke, voor 

geïnteresseerden en kandidaten, tijdens de ganse duur van de procedure. 

Alle briefwisseling of mededelingen worden gevoerd met de contactpersoon waarbij 

steeds de referentie “concessie cafetaria Leieland”  moet worden vermeld. 

mailto:vrijetijd@wielsbeke.be
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3. BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE ACHTERGROND VAN 
DE CONCESSIE 

 

3.1. Sportcentrum Leieland 

 
Sportcentrum Leieland is gelegen te Guido Gezellestraat 55a in 8710 Ooigem.  
 
Sportcentrum Leieland is vlak naast OC Leieland gelegen en bestaat uit een grote 

polyvalente sportzaal (3 volleybalterreinen naast elkaar), een dansstudio (100 m²) 

en een cafetaria op de 1ste verdieping met zicht op het voetbalterrein en de sporthal. 

De sportdienst organiseert er een minivoetbalcompetitie, naschoolse sport, 

sportdagen, enzovoort. Sporthal Leieland is de thuiszaal voor de volleybalclubs, 

tafeltennis, badminton en diverse minivoetbalverenigingen. Ook de plaatselijke 

trampolineclub is hier gevestigd. 

Specificaties: 

 Oppervlakte: 42 x 22 meter (924 m²) 

 Sportmogelijkheden: tennis, minivoetbal, volleybal (3 terreinen), badminton 
(7 terreinen), baseball, trampoline, tafeltennis, omnisport 

 Omkleden: 6 groepskleedkamers 
 

 

De dansstudio is gelegen op de 1ste verdieping (aan het einde van de gang van de 

cafetaria). Iedereen moet dus voorbij de cafetaria stappen om naar de dansstudio 

te gaan. 

Specificaties: 

 Oppervlakte: 10 x 10 meter (100 m²) 

 Sportmogelijkheden: dans, judo, fitheidsgym, ballet, omnisport 

 Aanwezige materialen: muziekinstallatie, spiegelwand 
 

 

Vanuit de cafetaria heb je uitzicht op het voetbalterrein. 

Specificaties: 

 Oppervlakte: 60 x 100 meter (6000 m²) 

 Sportmogelijkheden: voetbal (liefhebbersploegen en KSC Wielsbeke) 
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3.2. Cafetaria 

 
De cafetaria heeft een oppervlakte van 162 m². Door middel van een schuifwand 
kan het verste gedeelte van de cafetaria afgeschermd worden van het gedeelte bij 
de toog. 
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4. PROCEDURE: TOEPASSELIJKE WETGEVING 
 

Deze procedure heeft betrekking op het verlenen van een domeinconcessie. 

 

De concessie wordt toegewezen door de organisatie van een procedure sui generis, 

die weliswaar enige verwantschap vertoont met de onderhandelingsprocedure met 

voorafgaande bekendmaking in de zin van de wetgeving overheidsopdrachten. 

 

Het uitbatingsrecht of de concessie valt evenwel zelf niet onder de toepassing van 

de Belgische reglementering inzake overheidsopdrachten (ook niet de nieuwe wet 

op de concessies van 17 juni 2016) noch onder de Richtlijn 2014/23/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van 

concessieovereenkomsten (gezien de drempel van 5,548 miljoen euro niet wordt 

bereikt), doch wordt met respect voor de gelijke mededinging en het beginsel van 

behoorlijk bestuur aan een transparante marktbevraging onderworpen.  

 

Het gebruik van terminologie afkomstig uit de regelgeving overheidsopdrachten (vb. 

toegangsrecht, kwalitatieve selectie, …) in deze leidraad bleek evenwel 

onvermijdelijk vanuit een gebruiksgemak en herkenbaarheid van begrippen, maar 

kan géén aanleiding geven tot een herkwalificatie tot “overheidsopdracht”. 

 

Deze concessie valt tenslotte ook niet onder de handelshuurwetgeving. 
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5. BESCHRIJVING VAN HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE 

 

5.1. Procedure 
 

De toewijzing van de concessie zal in twee fasen plaatsvinden. 

 

In de eerste fase kunnen geïnteresseerde partijen op basis van deze leidraad een 

voorstel indienen. 

Deze voorstellen worden als volgt onderzocht: 

- controle van de volledigheid van de kandidatuur; 
- controle van de handtekening en handtekeningsbevoegdheid; 
- controle van het fiscaal attest en het RSZ – attest van de rechtspersoon / 

natuurlijke persoon die de kandidatuur heeft ingediend (deze controle is door 
het AGB zelf gedaan); 

- controle van het uittreksel uit het strafregister van de rechtspersoon / 
natuurlijke persoon die de kandidatuur heeft ingediend (dit attest moet door 
de kandidaat worden aangeleverd); 

- controle van de gevraagde ervaring OF deskundigheid  
 

Er wordt tegelijk een concreet concessievoorstel ingediend.  

 

Tenslotte zal in de volgende fase overgegaan worden tot de toekenning van de 

concessie, desgevallend nog na een bijkomend voorafgaand overleg met één of 

meerdere indieners van een concreet concessievoorstel. 

 

5.2. Afwijking van de procedure 
 

Het AGB behoudt zich het recht voor om dit procedureverloop lopende de procedure 

nog aan te passen, zonder dat hieruit een recht op schadevergoeding voor de 

(geselecteerde) kandidaten voortvloeit en steeds met respect voor de gelijke 

mededinging en de wettelijke bepalingen ter zake. 

 

5.3. Digitale procedure  
 

De procedure zal, om redenen van efficiëntie, maximaal digitaal verlopen ttz. per e-

mail.  De kandidaten worden dan ook verzocht een contactpersoon op te geven die 

per mail bereikbaar is. 

FASE 1  

FASE 2  
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5.4. Geen verplichting tot toewijzing van de concessie  
 

Er bestaat in hoofde van het AGB géén enkele verplichting tot toewijzing.  

Het AGB kan te allen tijde de procedure stopzetten zonder enige vergoeding te zijn 

verschuldigd of zonder dat dit een precontractuele aansprakelijkheid kan 

teweegbrengen.  

De beslissing tot stopzetting dient wel afdoende gemotiveerd te zijn. 

 

5.5. Indicatieve timing  

 

1. Publicatie:       augustus 2021 
2. Infosessie en bezoek aan het pand:    13 september 2021 
3. Uiterste datum van het voorstel:    1 december 2021 
4. Toelichting van de voorstellen door de kandidaten:  6 december 2021  
5. Toewijzing concessie:      eind december 2021 
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6. KANDIDATUREN  

6.1. Indiening 
 

De kandidatuur moet ingediend worden: 
 

- Volgens het model, opgenomen in Bijlage; 

- In één (1) origineel en één (1) kopie;  

- Gericht aan: 
 

AGB Wielsbeke 

Rijksweg 314 

8710 Wielsbeke 

 

- op één van de hiernavolgende wijzen: 
 
o Via mail: vrijetijd@wielsbeke.be  
o Ofwel onder definitief gesloten omslag afgegeven tegen 

ontvangstbewijs op het adres van de gemeente Wielsbeke (binnen 
de openingsuren, zie www.wielsbeke.be),  

 
o Ofwel ingezonden over de post, als gewoon of aangetekend stuk, in 

een tweede definitief gesloten omslag met vermelding op de omslag, 
in voorkomend geval beide omslagen, benevens het adres, de 
vermelding “UITBATINGSRECHT CAFETARIA LEIELAND” 

 
AGB Wielsbeke is niet verantwoordelijk voor moeilijkheden met kandidaturen die 
door de kandidaat, op eigen risico, op een andere wijze worden overgemaakt. 
 

 

6.2. Enkelvoudige deelname aan de selectieprocedure 
 

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon mag zich slechts eenmaal aanmelden als 
kandidaat of als deelgenoot van een samenwerkingsverband van een kandidaat. 
 
 

6.3. Taal 
 

De kandidatuur moet verplicht worden opgesteld in het Nederlands.  
 
De procedure zal verder in het Nederlands verlopen. 

 

6.4. Ondertekening 
 
De kandidatuur moet rechtsgeldig zijn ondertekend. De kandidatuur moet worden 

gedagtekend en ondertekend door de persoon of de personen die de kandidaat 

mailto:vrijetijd@wielsbeke.be
http://www.wielsbeke.be/
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rechtsgeldig kunnen verbinden. De ondertekening dient te zijn vergezeld van de 

functie of de hoedanigheid van de ondertekenende persoon. 

 

Wanneer de kandidaat een samenwerkingsverband is, wordt de kandidatuur 

ondertekend door elk van de deelgenoten, die verplicht zijn zich hoofdelijk en 

ondeelbaar te verbinden, hetzij door een vertegenwoordiger van de deelgenoten in 

welk geval zij verplicht zijn aan te wijzen wie van de deelgenoten het 

samenwerkingsverband vertegenwoordigt. 

 

De kandidatuur die door een volmachthouder wordt ingediend, vermeldt duidelijk de 

volmachtgever(s) voor wie wordt gehandeld. De volmachthouder voegt bij de 

kandidatuur de akte waaruit duidelijk zijn ondertekeningsbevoegdheid blijkt. Hij kan 

zich desgevallend hierbij beperken tot de verwijzing naar het nummer van de bijlage 

van het Belgisch Staatsblad waarin zijn bevoegdheden zijn bekendgemaakt. 

 

6.5. Vergoeding voor de kandidatuur  
 

Er worden geen kosten in verband met de opmaak van de kandidatuur door AGB 
Wielsbeke vergoed.  
 

 

6.6. Vertrouwelijkheid  

Door aan deze procedure deel te nemen, verbinden de kandidaten zich ertoe alle 
vertrouwelijke informatie die zij van AGB Wielsbeke ontvangen en alle vertrouwelijke 
informatie die zij aan AGB Wielsbeke verstrekken dan wel in het kader van de 
procedure (zullen) vervaardigen, geheim te houden en niet aan derden te 
verstrekken. 

 

6.7. Inlichtingen en vragen 

De kandidaten kunnen vragen om inlichtingen omtrent deze toewijzingsleidraad 
richten aan de contactpersoon (zie hoofdstuk 2), per mail. 

De vragen om toelichting worden bij voorkeur zo spoedig mogelijk ingediend. 

Uitsluitend vragen of opmerkingen die een algemene draagwijdte kennen en die tot 
verdere verduidelijking van de bepalingen van de toewijzingsleidraad aanleiding 
kunnen geven, zullen worden beantwoord.  

De vragen en/of opmerkingen dienen gegroepeerd te worden ingediend en worden 
enkel (schriftelijk) beantwoord indien relevant voor het dossier. 
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7. TOEGANGSRECHT EN SELECTIE 

7.1. “Toegangsrecht” 
 
De kandidaat mag zich niet bevinden in een van de uitsluitingsgevallen: 
 

 Uitsluitingsgevallen 

1. Bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis veroordeeld 
zijn voor deelname aan een criminele organisatie als bedoeld 
in artikel 324bis van het Strafwetboek, voor omkoping als 
bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek, voor fraude als 
bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de 
bescherming van de financiële belangen van de Europese 
Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 
2002 of voor witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van 
de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik 
van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en het 
financieren van terrorisme; 

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

3. Aangifte hebben gedaan van zijn faillissement, een 
procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord 
aanhangig hebben of het voorwerp zijn van een gelijkaardige 
procedure bestaande in de nationale wetgevingen en 
reglementeringen; 

4. Bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, 
veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de professionele 
integriteit aantast; 

5. Bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout hebben 
begaan, vastgesteld op elke grond die de Aanbestedende 
Overheid aannemelijk kan maken; 

6. Niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen inzake 
betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid; 

7. Niet in orde zijn met de betaling van zijn belastingen 
overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land 
waar hij gevestigd is; 

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

 
AGB Wielsbeke zal zelf opvragen:  
 

- Het RSZ – attest (indien de kandidaat een RSZ-nummer heeft)  

- Fiscaal attest 

- Het attest van niet – faillissement (indien de kandidaat een rechtspersoon 
is). 
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De kandidaat moet dus ENKEL een uittreksel uit het strafregister toevoegen, 
geen andere attesten. 

 
Wanneer attesten ontbreken, beschikt AGB Wielsbeke over de mogelijkheid om 
bijkomende gegevens en informatie op te vragen, zonder hiertoe verplicht te zijn. Bij 
ontbrekende gegevens of onduidelijkheid kan AGB Wielsbeke dus even goed 
meteen de kandidatuur afwijzen. 
 

7.2. Kwalitatieve selectie  
 
Er worden slechts kandidaten toegelaten tot de volgende fase van de procedure, 
wanneer zij: 
 

- een voldoende, bewezen financiële en economische draagkracht hebben, 
die in deze fase van de procedure slechts moet worden geattesteerd door 
een eigen verklaring; én 
- over voldoende ervaring en/ of deskundigheid en/ of motivatie beschikken. 

 

7.2.1. FINANCIEEL EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT 
 
De financieel-economische draagkracht van de kandidaat wordt bewezen aan de 
hand van een eigen verklaring. De kandidaat verklaart door een kandidatuur in te 
dienen dat hij voldoende draagkracht heeft.  

Hij/ zij moet dus enkel het aanvraagformulier ondertekenen een géén afzonderlijke 
verklaring afleggen. 

AGB Wielsbeke beschikt over de mogelijkheid om bijkomende gegevens en 
informatie op te vragen, zonder hiertoe verplicht te zijn.  

 

7.2.2. ERVARING EN/ OF DESKUNDIGHEID en 
MOTIVERINGSNOTA 

 
De kandidaat – concessiehouder zal aantonen dat hij relevante ervaring of opleiding 
heeft (niet noodzakelijk beperkt tot horeca), in de afgelopen 5 jaar, en/ of over 
een bijzondere deskundigheid of motivatie beschikt, én die (in de beide gevallen) 
relevant/ nuttig is voor het beoogde uitbatingsrecht. 
 
De ervaring van de kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van de opsomming 
van de opgedane ervaring. Hiertoe worden door de kandidaat referenties 
opgegeven. De referenties zullen slechts in aanmerking genomen worden wanneer 
de volgende gegevens worden verstrekt: 
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 Adres van de exploitatie of dienstverlening; 

 Periode van exploitatie of dienstverlening; 

 Identiteit van de concessiegever of opdrachtgever met aanduiding 
van een contactpersoon; 

 Attest van tevredenheid van de concessiegever of opdrachtgever; 

 Weergave waarom deze ervaring nuttig is voor de horecazaak. 
 

Er is geen beperking op het aantal referenties dat mag worden opgegeven. 
 

AGB Wielsbeke is bevoegd de opgegeven referenties te controleren. Het kan dit 
onder meer doen door plaatsbezoeken, door van de kandidaten te eisen dat door 
de opdrachtgevers van de opgegeven referentieprojecten af te geven verklaringen 
rechtstreeks aan AGB Wielsbeke worden toegezonden of door 
revisorenverklaringen, door bijkomende vragen te stellen aan de kandidaten, zelf 
informatie in te winnen, etc.  
 
Uit deze bepalingen kan evenwel door de kandidaat geen onderzoeksplicht 
afgedwongen worden. Met andere woorden heeft AGB Wielsbeke geen enkele 
verplichting om dergelijk onderzoek te voeren, maar kan zij een kandidatuur 
beoordelen, en dus ook niet-selecteren, louter op grond van de daarin vervatte 
informatie.  
 

De kandidaat kan zijn bijzondere deskundigheid ook op andere wijzen illustreren 
(vb. diploma’s, brevetten, etc.). 

 
De kandidaat draagt de volle verantwoordelijkheid tot het indienen van een volledige 
en voldoende gedetailleerde kandidatuur. 
 

De kandidaat voegt hier ook een korte eigen motiveringsnota toe waarom hij zich 
kandidaat stelt voor de concessie. 

 

7.2.3. Vragen aan de kandidaten  
 

Gedurende de selectieprocedure kan AGB Wielsbeke aan de kandidaten vragen 
hun kandidatuur toe te lichten, te preciseren of nauwkeuriger te omschrijven.  
 
AGB Wielsbeke zal dit enkel doen in de mate dit niet leidt tot concurrentievervalsing 
of discriminatie van de andere kandidaten.  
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8. VERPLICHTE SAMENSTELLING VAN DE KANDIDATUUR 
- CHECKLIST 

 
Het voorstel bestaat verplicht – op straffe van onvolledigheid - uit 7 hoofdstukken, 

duidelijk van elkaar te onderscheiden: 

 

 

Hoofdstuk 1. Administratieve gegevens  

 

het ingevulde inschrijvingsformulier met de opgave van de rechtspersoon 

die kandideert als– concessiehouder (maatschappelijke zetel, OR): de 

concessie wordt slechts toegewezen aan een rechtspersoon (al dan niet 

in oprichting), met aanduiding van de vertegenwoordiger van de 

rechtspersoon (met opgave van de rechtsgeldigheid van de 

vertegenwoordiging / handtekening door voorlegging van de statuten en 

het mandaat); 

 

Hoofdstuk 2: Uittreksels uit centraal strafregister  

Hoofdstuk 3: Ervaring / Deskundigheid en eigen motiveringsnota 

Hoofdstuk 4. Businessplan (zie verder, toewijzingscriterium 1) 

Hoofdstuk 5. Uitbatingsconcept (zie verder, toewijzingscriterium 2) 

Hoofdstuk 6. Voorstel van concessievergoeding (zie verder, 

toewijzingscriterium 3) 

Hoofdstuk 6. Kwaliteit van de investeringen en onderhoudsplan (zie verder, 

toewijzingscriterium 4) 

Hoofdstuk 7. Voorstel van wijzigingen aan het ontwerp van concessie – 

overeenkomst (zie verder, Bijlage 2). 

 

De hoofdstukken worden elk door de kandidaat - concessiehouder of zijn 

gemachtigde rechtsgeldig ondertekend en gedateerd.  

Bij onvolledigheid of onduidelijkheid van het voorstel behoudt AGB Wielsbeke zich 

het recht voor aanvullingen te vragen of het voorstel onmiddellijk af te wijzen als 

onvolledig. 
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8. TOEWIJZINGSCRITERIA 

 

Volgende criteria zijn van toepassing bij de toewijzing van de concessie:  

 

1. Businessplan: 20 punten 

2. Uitbatingsconcept: 40 punten 

3. Voorstel van concessievergoeding: 25 punten 

4. Kwaliteit van de investeringen en onderhoudsplan: 15 punten 

 

Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al 

deze criteria rekening houdende met het gewicht dat eraan werd toegekend, zal de 

concessie toegewezen worden aan het voorstel welke volgens deze afweging de 

“voordeligste” is. 

 

TOEWIJZINGSCRITERIUM NR.1: businessplan (20 punten)  

 

AGB Wielsbeke is zeer bekommerd om de financiële haalbaarheid van het 

exploitatievoorstel en zal daarom bijzondere aandacht besteden aan de financiële 

onderbouw van het concessievoorstel. 

 

De kandidaat – concessiehouder voegt dan ook een businessplan toe, met alle 

bijhorende documenten en verklaringen. 

 

Het businessplan houdt verplicht rekening met de eerste drie jaren van exploitatie, 

met bijzondere aandacht voor het startjaar en de evolutie nadien.  

 

Met dit criterium wordt aandacht besteed aan de transparantie, de leesbaarheid en 

de verstaanbaarheid, de volledigheid én de betrouwbaarheid van het businessplan.  

 

AGB Wielsbeke verwacht een gedetailleerd businessplan waarin opgenomen zijn: 

 

 Het desgevallende (eigen) marktonderzoek waarop het 
concessievoorstel is gebaseerd; 
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 De te verwachten inkomsten en uitgaven tijdens de exploitatie van de 
cafetaria; 

 De investeringen voor de aanvang van de concessie en de wijze waarop 
ze boekhoudkundig worden verwerkt; 

 De geplande investeringen tijdens de concessie en de wijze waarop ze 
boekhoudkundig worden verwerkt; 

 De vaste kosten van de uitbating; 

 De wijze waarop de investeringen en de exploitatie zal worden 
gefinancierd; 

 De wijze waarop met risicofactoren (zoals tegenvallende omzet) zal 
worden omgegaan tijdens de ganse looptijd van de concessie; 

 Andere nuttige informatie; 

 Financiële garanties en zekerheden dat het kwaliteitsniveau van de 
exploitatie zal gehaald worden tot de laatste dag van de concessie. 

 

Het businessplan moet geattesteerd worden door een boekhouder. 

 

Bij de beoordeling van dit criterium zal AGB Wielsbeke o.m. rekening houden met: 

 

 De onderbouw van het businessplan; 

 De graad van detail, de volledigheid en de duidelijkheid; 

 De zuurstof of de spanning die in het businessplan zit; 

 De risico-factoren waarmee is rekening gehouden in het financieel plan; 

 De financiële zekerheden die worden voorgesteld; 

 De ernst en de betrouwbaarheid van het businessplan; 

 De mate waarin een financiële instelling reeds het businessplan kan 
onderschrijven. 

 

De quotering gebeurt kwalitatief: 

Slecht 

Voldoende 

Goed 

Zeer goed 

Uitstekend 

 

 De hoogste quotering “uitstekend” krijgt het maximum van de punten, zijnde 
20 punten. 

 

 De quotering “zeer goed” krijgt een quotering tussen 19 en 11 punten. 
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 De quotering “goed” krijgt een quotering van 10 punten. 
 

 De quotering “voldoende” krijgt een quotering tussen 10 en 3 punten. 
 

 Voorstellen met quotering “slecht” komen niet in aanmerking voor toewijzing. 
 

 

TOEWIJZINGSCRITERIUM NR.2: Uitbatingsconcept (40 punten)  

 

De exploitatie betreft zeer belangrijke infrastructuur van AGB Wielsbeke. 

 

AGB Wielsbeke waakt er dan ook over dat de exploitatie van de betrokken 

infrastructuur gebeurt door een gemotiveerde concessiehouder die met een 

duidelijke en aantrekkelijke, inhoudelijk en conceptueel haalbare uitbatingsvisie, 

die o.m. rekening houdt met verschillende doelgroepen en de specifieke 

functies en ambities van de infrastructuur, gelegen binnen een unieke 

omgeving, de exploitatie tot een goed einde kan brengen. 

Aan de kandidaat-concessiehouder wordt gevraagd een omstandige toelichting 

(maximaal 20 A4 bladzijden tekst, uitgezonderd afbeeldingen, tekeningen en 

foto’s) te geven bij het uitbatingsconcept, de wijze van uitbating die hij vooropstelt 

en hoe deze uitbating aansluit bij de doelgroepen en de specifieke functies van de 

uit te baten infrastructuur binnen de lokale context en de unieke ligging. 

De kandidaat-concessiehouder doet in deze toelichting reeds suggesties hoe de 

exploitatie rendabel en aantrekkelijk kan gemaakt worden. Er worden reeds 

maximaal visualisaties, schetsen, tekeningen, etc. toegevoegd. 

 

Bij de beoordeling van dit criterium zal AGB Wielsbeke rekening houden met (niet-

limitatief): 

 

 De kwaliteit van de voorgestelde exploitatie; 

 De inhoudelijke haalbaarheid van de voorgestelde exploitatie; 

 Het beoogde ambitieniveau van de uitbating; 

 De sterke punten en troeven waarmee de exploitatie zal uitpakken; 

 De doelgroepen die worden bereikt met het exploitatiemodel; 

 De wijze waarop de kandidaat is georganiseerd en garant kan staan voor 
een continue exploitatie voor de volledige duurtijd van de concessie; 

 De verzoenbaarheid van de exploitatiefilosofie met het ambitieniveau 
van AGB Wielsbeke;  
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 De wijze waarop de kandidaat wenst samen te werken lokale 
verenigingen. 

 

De quotering gebeurt kwalitatief: 

 

Slecht 

Voldoende 

Goed 

Zeer goed 

Uitstekend 

 

 De hoogste quotering “uitstekend” krijgt het maximum van de punten, zijnde 
40 punten. 

 

 De quotering “zeer goed” krijgt een quotering tussen 39 en 21 punten. 
 

 De quotering “goed” krijgt een quotering van 20 punten. 
 

 De quotering “voldoende” krijgt een quotering tussen 20 en 5 punten. 
 

 Voorstellen met quotering “slecht” komen niet in aanmerking voor toewijzing. 
 

 

TOEWIJZINGSCRITERIUM NR. 3: voorstel van concessievergoeding  

(25 punten)  

 

De kandidaat-concessiehouder doet een voorstel van basisconcessievergoeding, 

uitgedrukt in een bedrag in euro / maand. Dit is de basisconcessievergoeding, 

zoals bedoeld in het ontwerp van concessieovereenkomst. 

Voor de vergelijking wordt de concessievergoeding per maand bekeken, vergeleken 

volgens de formule: 

 

P = Pmax X Profferte / Prmax 

 

Pmax = maximale weging van het criterium 
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Prmax = de hoogste offerte 

P = punten toegekend op het criterium 

Profferte = Prijs van de offerte. 

 

TOEWIJZINGSCRITERIUM NR. 4: kwaliteit van de investeringen (15 punten) 

 

AGB Wielsbeke zal een cafetaria in concessie geven, die inrichtingsklaar worden 

aangeleverd, en verwacht dan ook van de kandidaat investeringen bij de inrichting.  

 

AGB Wielsbeke is zeer bekommerd om de kwaliteit van deze investeringen en wenst 

hier dan ook een grondig zicht te kunnen op krijgen in het voorstel. 

 

Onder kwaliteit wordt onder meer begrepen het conceptueel voorstel van de 

inrichting, de kostprijs ervan, de materiaalkeuze (met waar mogelijk technische 

fiches en offertes), de duurzaamheid van de investering, de gebruiks- en 

onderhoudsvriendelijkheid, etc.  

 

De kandidaat-concessiehouder voegt dan ook een omstandige beschrijving 

(maximaal 20 A4 bladzijden tekst, uitgezonderd afbeeldingen, tekeningen en 

foto’s) toe van de geplande investeringen en/of uitbreidingen. 

 

De quotering gebeurt kwalitatief: 

 

Slecht 

Voldoende 

Goed 

Zeer goed 

Uitstekend 

 

 De hoogste quotering “uitstekend” krijgt het maximum van de punten, zijnde 
15 punten. 

 

 De quotering “zeer goed” krijgt een quotering tussen 14 en 8 punten. 
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 De quotering “goed” krijgt een quotering van 7 punten. 
 

 De quotering “voldoende” krijgt een quotering tussen 7 en 3 punten. 
 

 Voorstellen met quotering “slecht” komen niet in aanmerking voor toewijzing. 
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9. BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1 – AANVRAAGFORMULIER (aan te vullen) 

 

ONDERGETEKENDE TEKENT IN (AANKRUISEN) 

 

 

(ALLEEN) 

 

 

 

 

 

 

(MET HET VOLGENDE TEAM): 

  

1. TEAMLID  
 

VUL NAAM IN + VENNOOTSCHAPSZETEL + KBONR. + NAAM VAN DE 

PERSOON DIE DE INSCHRIJVING ONDERTEKENT + BEWIJS VAN 

DIENS HANDTEKENBEVOEGDHEID 

 

2. TEAMLID  
 

VUL NAAM IN + VENNOOTSCHAPSZETEL + KBONR. + NAAM VAN DE 

PERSOON DIE DE INSCHRIJVING ONDERTEKENT + BEWIJS VAN 

DIENS HANDTEKENBEVOEGDHEID 

 

 

dient een kandidatuur in voor de toewijzing van de concessie van de cafetaria 
bij Sportcentrum Leieland te Ooigem en verklaart dat hij de voorwaarden van 
de selectieleidraad integraal aanvaardt en verklaart dat hij zich niet bevindt 
in een uitsluitingssituatie. 
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Voor de kandidaat zal optreden als contactpersoon (naam, voornaam, 

mailadres, telefoon): […] 

 

DATUM 

 

HANDTEKENING(EN)  

 

Toe te voegen bijlagen: 

Bewijzen van de handtekeningbevoegdheid van de personen die het 

inschrijvingsformulier ondertekenen. 

 

 

 

 

 

********************************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 


