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DOMEINCONCESSIEVOORWAARDEN & 

PROCEDURE TOT KANDIDAATSTELLING 

PLEY 16 ‘s GRAVENVOEREN 

1. VISIE  

 
De uitbating van de voormalige parochiezaal kadert in een ruimere visie over de leefbaarheid van de 
gemeente Voeren. De gemeente wenst door middel van deze domeinconcessie de levendigheid in het 
centrum te stimuleren, de dorpskern op te waarderen zoals voorzien in het meerjarenplan, alsook om op 
een duurzame manier om te gaan met het gemeentelijk patrimonium. Zij wenst een bruisend centrum te 
creëren, waar mensen gestimuleerd worden elkaar te ontmoeten.  
 
De gemeente wil met de domeinconcessie van de voormalige parochiezaal een bijkomende 
ontmoetingsplaats creëren waar plaats is voor zowel een horeca-uitbating, een educatieve invulling, een 
thuisbasis voor de activiteiten van verenigingen als voor festiviteiten van allerlei aard.  
Samenwerking tussen de publieke en private sector moet deze missie mogelijk maken. 
 
Een combinatie van deze activiteiten is wenselijk. Zo kan de horeca-uitbating door de concessionaris 
plaatsvinden aan het tooggedeelte en op het terras, terwijl de polyvalente zaal door verenigingen, 
particulieren, het lokaal bestuur enz. benut kan worden middels een verhuringssysteem dewelke de 
concessionaris beheert. Vanzelfsprekend zijn de inkomsten die verworven worden uit deze 
onderverhuringen, ten voordele van de concessionaris.  Het is aan de concessionaris om te zorgen voor 
een optimaal gebruik van het pand. 
 
Bij een domeinconcessie verleent de overheid door middel van een overeenkomst een persoon het recht 
om een gedeelte van het openbaar domein of privédomein tijdelijk en op een wijze die het recht van 
anderen uitsluit, in gebruik te nemen. De concessie kan steeds door een reden, geleend aan het 
openbaar belang, eenzijdig herroepen worden door de overheid. De concessie wordt verleend los van 
elke exploitatie van een openbare dienst. Het gaat immers niet om een taak van algemeen belang die de 
overheid bestendig gerealiseerd wil zien. Het accent ligt eerder op het gebruik van een domein. 
 
De voormalige parochiezaal bevindt zich in het landschappelijk erfgoed – geheel “’s Graven-, Sint-
Martens- en Sint-Pietersvoeren”. 

 

2. VOORWERP EN BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN 

Artikel 1 Het bestuur geeft in concessie aan de concessionaris: 

-  de voormalige parochiezaal gelegen te Pley 16, 3798 ’s Gravenvoeren, met inbegrip van de tuin 
en het terras; gekadastreerd als: Voeren 6° afdeling ’s Gravenvoeren, Sectie A, Nummer 362 
H, Pley 16. Grondoppervlakte volgens kadaster: 1.089m² met o.a.: 

-  inkomhal met bergruimte 

-  multifunctionele zaal met beamer en scherm 
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-   toog met aanpalende horecaruimte en aansluitend toegang tot het terras en de tuin 

-  lokaal met opslag van tafels en stoelen 

-  opbergruimte 

-  sanitair 

-  keuken: volledig geïnstalleerd, voorzien van keukenapparatuur  

-  bijkeuken: volledig geïnstalleerd 

- CV op stookolie 

-  inbraakbeveiligingssysteem en branddetectie 

-  gazon, beplanting en omheining 

-  tafels, stoelen, terrastafels en terrasstoelen 

-  bestek, servies, kookgerei  

Specifieke informatie m.b.t. aantallen, aanhorigheden en aanverwanten worden weergegeven in de 
bijgevoegde plaatsbeschrijving. 

 

3. STAAT VAN DE GOEDEREN 

Artikel 2 De concessionaris verklaart het in concessie gegeven gebouw en het perceel bezichtigd te 
hebben, ze goed te kennen om akkoord te gaan met de staat waarin ze zich bevinden en ze als zodanig 
te aanvaarden. De concessionaris verbindt er zich toe deze goederen bij het einde van de overeenkomst 
in dezelfde staat of beter achter te laten met uitzondering van de normale slijtage waarvoor de 
concessionaris niet aansprakelijk is.  

Bij de inwerkingtreding en bij het einde van deze overeenkomst zullen daarom in aanwezigheid van beide 
partijen en op tegensprekelijke wijze een staat van bevinding en een inventaris opgemaakt worden. Beide 
documenten zullen een integrerend bestanddeel uitmaken van deze overeenkomst. Indien aan het in 
concessie gegeven goed belangrijke wijzigingen worden aangebracht nadat de plaatsbeschrijving is 
opgemaakt, kan elke partij eisen dat, op tegenspraak en op eigen kosten, een bijvoegsel bij de 
plaatsbeschrijving wordt opgemaakt. 

 

4. BESTEMMING 

Artikel 3 De concessie wordt toegestaan voor de volgende bestemmingen: 

• Horeca-aangelegenheden 

• Festiviteiten (huwelijksfeesten, babyborrels, verjaardagen,…) 

• Tentoonstellingen 

• Lessen, cursussen, repetities, presentaties, workshops,… 

• Bijeenkomsten van verenigingen 

• Bijeenkomsten, evenementen en activiteiten die de sociale cohesie binnen de gemeenschap 
bevorderen 

Uitgesloten zijn: 

• Alle aangelegenheden die niet verzoenbaar zijn met het voormalige religieuze karakter van het 
gebouw, temeer daar de kerk en sacristie aanpalend zijn 
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• Aanstootgevende, immorele, discriminerende of haatdragende activiteiten 

De concessionaris verbindt er zich toe de aldus bepaalde bestemming van de goederen te eerbiedigen. 
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad mag geen wijziging van de bestemming van 
de in concessie gegeven goederen gebeuren.  
 

Artikel 4 De concessionaris zal instaan voor een kwaliteitsvolle uitbating en een optimaal beheer van het 
pand. Een permanente beoordeling ervan zal door het college van burgemeester en schepenen 
geschieden.  

Met het oog hierop zullen de concessionaris en de afgevaardigden van het college van burgemeester en 
schepenen op regelmatige basis overleg plegen over de uitvoering van de overeenkomst en de daaraan 
verbonden modaliteiten.  

Wanneer het college gebreken in de dienstverlening of het beheer vaststelt, zullen deze besproken 
worden tijdens het overleg. Concessionaris en college van burgemeester en schepenen zullen streven 
naar een minnelijke regeling. 

Indien de gebreken in de dienstverlening of het beheer blijven voortduren, behoudt de concessiegever 
zich het recht voor de concessie te verbreken, na advies van het college van burgemeester en 
schepenen. De verbreking wegens gebreken gebeurt volgens de bepalingen in artikel 6 §2. 

De concessionaris moet alleszins de voortdurende, ononderbroken en werkelijke uitbating van het pand 
verzekeren. 

 

5. DUUR EN OPZEGGING VAN DE CONCESSIE 

Artikel 5 De concessie wordt toegestaan voor een termijn van 9 jaar. De aanvangsdatum wordt in 
onderling overleg bepaald in de concessieovereenkomst. Indien de overeenkomst aan het einde van de 
deze termijn niet expliciet opgezegd wordt door één van beide partijen, wordt zij stilzwijgend jaar per jaar 
verlengd. 

Artikel 6 §1 Zowel de concessionaris als de concessiegever kunnen de concessie te allen tijde opzeggen 
mits het in acht nemen van een opzegperiode. Ingeval de concessionaris de opzeg doet, bedraagt de 
opzegtermijn 6 maanden. Ingeval de concessiegever de opzeg doet, om andere redenen dan om het 
algemeen belang, bedraagt de opzegtermijn 12 maanden. De opzegging moet gebeuren met een 
aangetekende brief. 

§2 Indien de gebreken in de dienstverlening of het beheer zoals bepaald in artikel 4 blijven voortduren, 
behoudt de concessiegever zich het recht voor de concessie te verbreken, middels beslissing van het 
college van burgemeester en schepenen. De verbreking wegens gebreken kan, in afwijking van §1, na 
drie ingebrekestellingen die zonder afdoend gevolg bleven, per direct gebeuren zonder opzegperiode; 
waarna de concessionaris het pand onmiddellijk dient te ontruimen. 

Artikel 7 De concessie wordt van ambtswege verbroken in geval van faillissement van de concessionaris 
en kan niet overgedragen worden aan een overnemer zonder het expliciet schriftelijk akkoord van het 
college van burgemeester en schepenen. 

 

6. CONCESSIEVERGOEDING 

Artikel 8 De concessievergoeding wordt door de kandidaat-concessionaris voorgesteld bij de indiening 
van zijn kandidatuur, met een minimum van 1.525,00 EUR/maand. 

De concessievergoeding zal maandelijks door de concessionaris betaald worden. 

De vergoeding moet door de concessionaris vóór de 10e dag van iedere maand gestort worden op het 
rekeningnummer BE22 0910 0049 6547 van het bestuur, met vermelding van "concessievergoeding Pley 
16 + maand". 

Bij niet-tijdige betaling van de concessievergoeding brengt het achterstallige bedrag van rechtswege 
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intresten voor een bedrag van de wettelijke intrestvoet, te rekenen vanaf de vervaldag van de termijn tot 
aan de dag van de betaling en dit zonder ingebrekestelling en onverminderd het recht van het bestuur om 
de gerechtelijke ontbinding van de concessie te vorderen. 

Artikel 9 De concessievergoeding is automatisch en van rechtswege gebonden aan de index van de 
consumptieprijzen.  

De indexering wordt volgens de volgende formule berekend : 

  basisconcessievergoeding x nieuwe index 

nieuwe concessievergoeding = --------------------------------------------------------------- 

  Basisindex 

  

De basisconcessievergoeding is de concessievergoeding zoals die ingevolge huidige 
concessieovereenkomst bepaald werd. 

De nieuwe index is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de aanpassing. 

De basisindex is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de maand waarin de 
concessieovereenkomst in werking treedt.  

De concessievergoeding is elk jaar indexeerbaar vanaf de verjaardag van de inwerkingtreding van de 
concessieovereenkomst. 

 

7. BIJZONDERE VOORWAARDEN 

Artikel 10  De concessionaris zal instaan voor het verder realiseren van de inrichting van alle ruimten die 
aan de uitbating van het horecagedeelte zijn gekoppeld. De inrichting die de concessiegever voorziet is 
opgenomen in artikel 1 en verder gepreciseerd en weergegeven in de plaatsbeschrijving. 

De concessiehouder voorziet ook de inrichting van bijzondere technieken en installaties eigen aan 
dergelijke horeca-uitbating en kaderend binnen de wettelijke verplichtingen.  
 

Artikel 11 De concessionaris zal zich gedragen naar de bestaande en toekomstige wetten, besluiten, 
decreten, reglementen en verordeningen o.m. betreffende inrichting, uitrusting en gebruik van alle lokalen 
voor exploitatie horeca-uitbating met inbegrip van keukenvoorzieningen en personeelsfaciliteiten. 

Hij zal voor het welslagen van de uitbating voorafgaandelijk contact opnemen met de verschillende 
instanties die betrokken zijn bij het verlenen van de vergunningen en zelf instaan voor het bekomen van 
alle mogelijke vergunningen.  

De concessionaris zorgt voor het afhandelen van alle formaliteiten tot het bekomen van de wettelijk 
vereiste inspectieverslagen. 

Artikel 12 De concessiegever of zijn afgevaardigde is steeds gerechtigd om zich in de in concessie 
gegeven lokalen/gronden te begeven om er controle uit te oefenen op de stipte eerbiediging van de 
bepalingen van de overeenkomst. 

Aan hen wordt tevens een volledig inzagerecht verleend in de exploitatierekening en in alle andere 
beheersdocumenten. 

 
Artikel 13 De concessionaris moet de benaming die hij aan de horecazaak wenst te geven, ter 
goedkeuring voorleggen aan de concessiegever alvorens hij deze in gebruik mag nemen. 

 

8. GEBRUIK & ONDERVERHURING PAND 
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Artikel 14 Het is de concessionaris verboden deze concessie geheel of gedeeltelijk over te dragen, aan 
derden toe te vertrouwen of af te staan of het goed met enige hypotheek te bezwaren, alsook het in 
concessie gegeven goed permanent onder te verhuren aan derden. 

Het is de concessionaris toegestaan een uitbater en/of personeel aan te werven staande onder zijn 
gezag. In dat geval moet de concessiegever zijn instemming betuigen met de persoon/personen, die door 
de concessionaris hiervoor wordt/worden voorgesteld. 

De concessionaris en/of de uitbater zullen, wat het personeel betreft, zich steeds schikken naar de 
gevestigde moraliteitsprincipes op het houden van slijterijen van gegiste dranken. De concessiegever kan 
zich verzetten tegen aanwerving of het verder in dienst houden van personeelsleden of tegen de 
aanstelling van een uitbater die wegens onvoldoende bekwaamheid, hun houding jegens de bezoekers of 
om morele grond niet de waarborg bieden die vereist is. 

Artikel 15 §1 De concessionaris dient verplicht het verenigingsleven te ondersteunen door de polyvalente 
zaal beschikbaar te stellen voor tijdelijke en occasionele onderverhuringen op reservatie m.b.t. volgende 
aangelegenheden: 

- Private feesten zoals huwelijksfeesten, babyborrels, verjaardagfeesten.,… door particulieren of in 
Voeren gevestigde verenigingen 

- Workshops, repetities, lessen… door in Voeren gevestigde verenigingen, onder welke juridische 
vorm ook, zelfs als deze terugkerend zijn (wekelijks, maandelijks, jaarlijks) 

- Infosessies, lezingen, workshops,… door het gemeente- of OCMW-bestuur 

§2 De concessionaris zal instaan voor de volledigheid van de onderverhuring, gaande van de 
reserveringen, rondleidingen, sleuteloverdracht en het maken van allerhande afspraken met de huurders. 
De concessionaris zorgt ervoor dat bij elke verhuring de zaal klaar is voor verhuring m.b.t. hygiëne (zowel 
schoonmaak van de zaal en het sanitair als voorzien in sanitaire middelen zoals zeep bij de toiletten, 
toiletpapier e.d.), benodigdheden (glazen, servies, bestek, plateaus,…) inrichting (tafels, stoelen,…), 
drankvoorraad (gevulde frigo,…) enz.  

§3 De concessionaris verbindt zich ertoe om een gunstig tarief aan te rekenen bij de verhuring aan in 
Voeren gevestigde verenigingen, om op die manier het verenigingsleven te stimuleren. Dit tarief wordt 
voorgesteld door de concessionaris bij zijn kandidaatstelling.  

§4 De concessionaris zal het gemeente- en OCMW-bestuur toestaan om kosteloos maximaal 6x/jaar 
gebruik te maken van de polyvalente zaal voor infosessies, lezingen, workshops,… Het bestuur 
reserveert de zaal tijdig, rekening houdend met eerdere reserveringen van de zaal door particulieren of 
verenigingen. Eerdere reserveringen hebben voorrang op latere reserveringen.  
De concessionaris stelt, bij zijn kandidaatstelling, het tarief voor dewelke hij zal aanrekenen (per keer) 
aan het gemeente- en OCMW-bestuur, in het geval het bestuur meer dan 6x/jaar gebruik maakt van de 
polyvalente zaal.  

§5 De concessionaris zal de mogelijkheid laten voor huurders (zowel verenigingen, particulieren als het 
gemeente- en OCMW-bestuur) om dranken per grote fles of per vat aan te rekenen aan een 
marktconforme prijs (in vergelijking met andere feestzalen) in plaats van per individuele consumptie aan 
horecaprijzen. Hierover worden op voorhand schriftelijke afspraken gemaakt met de huurders.  

Dranken en producten aangeboden door het gemeente- en OCMW-bestuur tijdens de bovenvermelde 
eigen activiteiten, worden aan marktconforme prijzen afgenomen van de concessionaris op voorwaarde 
dat deze dranken en producten voorkomen op de prijslijst van de concessionaris. Indien deze dranken en 
producten niet voorkomen op deze lijst, is het gemeente- en OCM-bestuur vrij om deze zelf aan te kopen. 

Artikel 16 De concessionaris moet zich ten opzichte van de potentiële gebruikers van het in concessie 
gegeven pand onthouden van enigerlei vorm van discriminatie, uitsluiting, beperking of voorkeur om 
ideologische en filosofische redenen. 

Artikel 17 De concessionaris moet jaarlijks vóór 1 maart zijn openingstijden ter kennisgeving aan de 
concessiegever voorleggen. 

 

8. WAARBORG 
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Artikel 18 De concessionaris zal tot waarborg van zijn verplichtingen binnen een maand na de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst een bankgarantie van tweemaal de maandelijkse huurprijs 
indienen bij de concessiegever.  

De bankgarantie moet de verbintenis van de bank inhouden dat de bank de door de concessionaris 
verschuldigde bedragen ten belopen van tweemaal de maandelijkse huurprijs op eenvoudig verzoek van 
het bestuur of zijn afgevaardigde aan het bestuur zal betalen, indien de concessionaris zijn verplichtingen 
niet nakomt. 

De concessionaris zal de gestelde bankgarantie terugkrijgen bij het einde van de overeenkomst 
voorzover hij al de in deze overeenkomst opgenomen verplichtingen is nagekomen. 

 

9. KOSTEN, TAKSEN EN HERSTELLINGEN 

Artikel 19 De kosten voor aansluiting, abonnementen en gebruik van nutsvoorzieningen zoals onder 
meer water, elektriciteit, gas, telefoon, kabeltelevisie,… zijn ten laste van de concessionaris. De 
concessiegever staat niet garant voor de aansluiting op eender welk distributienet. 

Artikel 20 Alle en gelijk welke, huidige en toekomstige belastingen en taksen, inclusief de onroerende 
voorheffing, die door de staat, het gewest, de provincie, de gemeente of eventueel andere autoriteiten en 
instellingen geheven worden of zullen worden met betrekking tot de in concessie gegeven ruimten, hun 
bezetting of de activiteiten die er door de concessionaris worden uitgeoefend, zijn ten laste van de 
concessionaris, daarbij begrepen het geheel van de belastingen en taksen slaande op het dienstjaar, 
waarin onderhavige concessie een aanvang heeft genomen en op datgene waarin zij eindigt. 

De concessionaris zal derhalve, op eerste verzoek van de concessiegever, aan die laatste terugbetalen 
alle hiervoor bedoelde belastingen, en taksen, welke van de concessiegever, in zijn hoedanigheid van 
eigenaar van het gebouw, door fiscale besturen gevorderd worden. 

Artikel 21 Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van de concessiegever, is het de 
concessionaris verboden de noodzakelijk geachte uit te voeren werken, met aanhorigheden en uitrusting, 
te hypothekeren ten voordele van anderen dan de concessiegever, of enige daad te stellen die tot gevolg 
zou kunnen hebben dat derden er enig voorrecht of contractueel recht op zouden verkrijgen; ingeval van 
toestemming moeten de door de concessiegever op te leggen voorwaarden nageleefd worden en moet 
de hypotheek of het voorrecht uiterlijk vervallen bij het einde of het verbreken van de concessie. 

Artikel 22 De concessionaris is verplicht om de normale onderhouds- en instandhoudingswerken uit te 
voeren zodat, in voorkomend geval, bij het einde van de concessie de in concessie gegeven ruimten in 
goede staat van onderhoud en van herstelling conform de vigerende wetgeving kunnen worden 
overgedragen aan het bestuur. 

Indien de concessionaris gedurende de lopende termijn van de concessie substantiële 
investeringswerken zou verrichten, met uitzondering van de normale onderhouds- en 
instandhoudingswerken, kan de concessiegever, op aanvraag van de concessionaris, een verlenging van 
de concessietermijn verlenen rekening houdend met de investeringswerken. 

Artikel 23 De concessiegever verbindt er zich toe het genot van het in concessie gegeven gebouw en de 
grond te leveren, alsook de grote herstellingen te doen die nodig blijken, behalve deze die ten laste van 
de concessionaris zijn. Als grote herstellingen uit te voeren door de concessiegever worden uitsluitend 
beschouwd: 

• dakwerken  

• afvoerbuizen buiten het gebouw, die beschouwd worden als behorende tot de uitbating  

• hoofdleidingen buiten het gebouw of tot aan de teller. 

De concessionaris is verplicht zonder schadevergoeding noch vermindering van de concessievergoeding 
de uitvoering van de grote herstellingswerken die noodzakelijk zouden blijken tijdens de duur van de 
overeenkomst te dulden, ongeacht de termijn die de uitvoering van deze werken in beslag zal nemen. De 
concessiegever verbindt er zich eveneens toe het uitzicht en de inrichting van het in concessie gegeven 
gebouw niet te veranderen zonder de concessionaris vooraf te horen. 
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De concessionaris is verplicht de concessiegever op de hoogte te brengen van elke schade aan de het in 
concessie gegeven gebouw/grond en van elke nodige grote herstelling en dit binnen 24 uur na 
vaststelling. 

Artikel 24 De concessionaris is verplicht het in concessie gegeven gebouw en de installaties die hem ter 
beschikking worden gesteld in goede staat te onderhouden en als een goede huisvader te gebruiken. Hij 
zal alle herstellingen op zijn kosten verrichten. Als herstellingen te zijnen laste worden beschouwd alle 
onderhoudsherstellingen alsook de grote herstellingen die normaal ten laste vallen van de 
concessiegever, doch die genoodzaakt worden door de fout van de concessionaris of een derde 
waarvoor hij verantwoordelijk is. 

Artikel 25 De concessionaris is o.m. verantwoordelijk voor het vegen van de schouwen, het onderhoud 
van de riolering; hij zal alle installaties, buizen, apparatuur, beschadigd tijdens de concessie moeten 
vervangen, (behalve indien de beschadiging te wijten is aan de ouderdom of aan eigen gebrek van de 
concessiegever); de gebroken ruiten vernieuwen, de sanitaire inrichting onderhouden en tegen vorst 
beschermen; de sloten en de sleutels onderhouden en desnoods vervangen; de elektrische installaties en 
schakelaars onderhouden; het meubilair onderhouden en desnoods vernissen; hij zal eveneens instaan 
voor de binnenschilderwerken en voor het vocht- en watervrij houden. 

De vuilnisrecipiënten en vuilbakken worden, op kosten van de concessionaris, regelmatig en zo vaak als 
nodig om hinder van allerlei aard te voorkomen, geledigd en weggebracht. 

Artikel 26 De concessiegever kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden, wat ook de 
oorzaak moge zijn, voor hinder, schade, afwijkingen, toevallige onderbrekingen, enz. die zich aan de 
gebouwen of aan technische installaties ten dienste van de gebouwen zouden kunnen voordoen, 
waardoor de concessionaris ervan afziet elke schadevergoeding of vermindering van de 
concessievergoeding te eisen. 

 

10. VERZEKERINGEN 

Artikel 27 

A) Door verzekeringen aan te gaan door de concessionaris: 

De concessiegever verbindt er zich toe in zijn brandverzekeringspolis betreffende de in concessie 
gegeven goederen een afstand van verhaal op te nemen ten voordele van de concessionaris. Met een 
aparte facturering door de verzekeringsmaatschappij zal het bestuur deze kosten verhalen op de 
concessionaris. De concessionaris is verplicht het geheel van inboedel, materiaal en koopwaar van de in 
concessie gegeven goederen te laten verzekeren tegen brand. De concessionaris verbindt er zich toe zijn 
burgerlijke aansprakelijkheid jegens derden te verzekeren. 

Vermelde verzekeringen moeten uiterlijk worden aangegaan bij de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst. De concessionaris verbindt er zich toe aan de concessiegever binnen dertig dagen na de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst het bewijs voor te leggen dat hij deze verzekeringen heeft 
aangegaan. Op ieder verzoek van de concessiegever moet hij de polis en de kwijtschriften kunnen 
voorleggen. 

B) Door de concessiegever verzekerde risico's: 

De concessiegever verbindt er zich toe voor de in concessie gegeven goederen een 
brandverzekeringspolis en burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. 

Artikel 28 De concessionaris verbindt er zich toe op zijn kosten het gebouw met het nodige materiaal ter 
voorkoming en bestrijding van brand te voorzien alsook tegemoet te komen aan alle vereisten inzake 
hygiëne, milieu en andere verplichtingen die de overheid zou opleggen en dit in het kader van de normen 
en de vereisten die voorgeschreven zijn of die door om het even welke bevoegde administratieve 
instantie zouden voorgeschreven worden, eventueel ook door de verzekeraars van de concessionaris of 
van de concessiegever. 

 

11. WERKEN 
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Artikel 29 Het is de concessionaris niet toegestaan infrastructuur-, verbouwings-, verbeterings- of 
nieuwbouwwerken uit te voeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
concessiegever, behoudens de bij de inschrijving voorgestelde werkzaamheden. 

Alle infrastructuur-, verbouwings-, verbeterings- of nieuwbouwwerken door de concessionaris 
aangebracht, zijn bij het einde van deze overeenkomst van rechtswege en om niet verworven aan de 
concessiegever in volle eigendom. Niettemin is aan de concessiegever eveneens het recht 
voorbehouden om bij het einde van de overeenkomst het ongedaan maken van de aangebrachte 
veranderingen op kosten van de concessionaris te vorderen, behoudens de bij de inschrijving 
voorgestelde werkzaamheden. 

Het is de partijen toegelaten voor elk afzonderlijk geval voorafgaand een bijzondere schriftelijke 
overeenkomst aan te gaan die afwijkt van dit artikel. 

Artikel 30 Alle kosten die voortvloeien uit om het even welke verbouwing, aanpassing of uitbreiding van 
de in concessie gegeven goederen als uitvoering van om het even welke wettelijke, administratieve, 
beroepsmatige of andere voorschriften inzake hygiëne, openbare gezondheid, veiligheid of 
arbeidsveiligheid omwille van de aard van handel van de concessionaris zijn ten laste van de 
concessionaris. 

 

12. MEUBILAIR EN EXPLOITATIEMATERIEEL 

Artikel 31 §1 De concessionaris geniet het gebruik van het meubilair en exploitatiematerieel dat door de 
concessiegever eventueel te zijner beschikking wordt gesteld. De opsomming en de beschrijving ervan 
zijn vervat in de plaatsbeschrijving.  

De concessionaris moet op zijn kosten voor het onderhoud, het verlies en de vervanging ervan zorgen 
derwijze dat na afloop of beëindiging van de concessie, zowel geheel als ten dele, de voorwerpen en 
installaties in dezelfde staat, aantal, aard en hoedanigheid terug ter beschikking van de concessiegever 
worden gesteld, normale gebruikssporen uitgezonderd. 

§2 De concessionaris verbindt zich er toe het in concessie gegeven gebouw uit te rusten met alle 
materialen en meubilair, nodig voor het optimaal functioneren van de voorziening.  

Al het meubilair en het roerend materieel dat door de concessionaris zal geplaatst worden, blijft volledig 
eigendom van de concessionaris.  

§3 Het meubilair en het exploitatiematerieel moeten door de concessionaris in perfecte staat 
onderhouden worden.  

§4 De concessionaris verbindt zich ertoe op het einde van de concessie, ongeacht de wijze waarop deze 
eindigt, het aanwezige meubilair en het roerende exploitatiematerieel dat zijn eigendom blijft, onmiddellijk 
uit het gebouw te verwijderen.  

§5 De concessionaris kan niet verplicht worden het meubilair of exploitatiematerieel dat eigendom is van 
de eventuele vorige exploitant over te nemen.  

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van de concessietermijn kan de uittredende concessiehouder aan 
de concessiegever een voorstel tot overname van het aanwezige meubilair en exploitatiematerieel 
overmaken. De concessiegever noch de opvolgende concessiehouder kan ertoe verplicht worden dit 
materieel over te nemen bij het einde van de concessie.  

§6 De gebruikelijke toiletbenodigdheden (o.a. wc-borstels, zeep, elektrische handendroger, …) dienen 
door de concessiehouder kosteloos ter beschikking gesteld te worden en te worden onderhouden, mede 
ten behoeve van de gebruikers en het cliënteel van het gebouw. 

 
13. BIJZONDERE BEPALINGEN 

Artikel 32 De concessionaris is gerechtigd, na voorafgaand schriftelijk akkoord van de concessiegever 
(het college), op de gronden voor en/of achter het gebouw verfraaiings- en infrastructuurwerken uit te 
voeren en/of er installaties, zoals waterelementen, verlichting, reclame, zitgelegenheid, e.d. aan te 
brengen. Deze werken en installaties zijn bij het einde van deze overeenkomst van rechtswege en om 
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niet verworven aan de concessiegever. De concessiegever behoudt zich evenwel tevens het recht voor 
bij de beëindiging van deze overeenkomst te eisen dat de gronden op kosten van de concessionaris 
terug in hun oorspronkelijke staat worden gebracht. 

De concessionaris kan aan de bepalingen van dit artikel geen enkel recht op bruikleen, huur of concessie 
of enig zakelijk recht ontlenen. 

Artikel 33 De concessionaris dient het cliënteel/de gebruikers maximaal gebruik te laten maken van de 
parking in de Boomstraat, om de parkeeroverlast in het centrum te beperken. 

 

14. DOMEINCONCESSIE 

Artikel 34 Beide partijen erkennen: 

• dat deze overeenkomst geen handelshuurovereenkomst betreft  

• dat deze overeenkomst geen concessieovereenkomst van bouwwerken betreft  

• dat er bij de beëindiging van de overeenkomst geen uitwinnings- of andere vergoeding zal 
worden toegekend. 

  

15. SCHADEBEDING 

Artikel 35 De concessiegever heeft het recht om, ingeval van overtreding van één der bepalingen van 
deze overeenkomst door de concessionaris, van deze laatste een schadevergoeding te eisen, die hierbij 
conventioneel wordt vastgesteld op 760,00 EUR per overtreding. 

 

16. EENZIJDIGE VERBREKING VAN DE OVEREENKOMST 

Artikel 36 De concessiegever heeft steeds het recht eenzijdig, van rechtswege en zonder dat enige 
opzeg of schadeloosstelling vereist is, deze concessie te verbreken indien het openbaar belang dit zou 
eisen of indien de concessionaris in gebreke zou blijven de voorwaarden van deze concessie na te leven. 

Worden inzonderheid beschouwd als redenen tot verbreking van de overeenkomst, o.m.: 

1. niet-betaling van verschuldigde bedragen (zowel concessievergoeding als andere vergoedingen) 

2. slecht onderhoud van de in concessie gegeven goederen 

3. overmatige hinder, van welke aard dan ook, veroorzaakt door de uitbating 

4. faling/faillissement van de concessionaris of overlijden van de concessionaris 

5. organiseren van activiteiten in strijd met artikel 2 van deze overeenkomst 

6. nalatigheid in de uitbating. 

 

17. REGISTRATIE 

Artikel 37 Eventuele kosten van zegels en registratie van deze overeenkomst zijn ten laste van de 
concessionaris. 

 

18. KANDIDAATSTELLING EN TOEWIJZINGSPROCEDURE 

18.1 Te verschaffen gegevens betreffende de identiteit van de kandidaat-concessionaris 
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Artikel 38 De kandidaat-concessionaris moet op duidelijke wijze te kennen geven of hij zich als 
afzonderlijke vereniging/persoon kandidaat stelt, dan wel of de kandidatuur uitgaat van een groep van 
verenigingen/personen die voor het project een samenwerkingsverband zijn aangegaan. 

Bij de inschrijving moeten de volgende gegevens worden gevoegd betreffende de vereniging/persoon die 
zich kandidaat stelt, of indien het gaat om een samenwerkingsverband, de verenigingen/personen die 
zich gezamenlijk kandidaat stellen: 
 

− naam, adres, telefoon- en BTW-nummer; 

− statuten van de betrokken vereniging of verenigingen; 

− ingeval het een samenwerkingsverband betreft: het samenwerkingsakkoord tussen de betrokken 
verenigingen; 

− de verantwoordelijke contactpersoon met functie. 

 

18.2 Te verschaffen gegevens over financiële, economische,  technische bekwaamheid: selectiecriteria  

 

Artikel 39 Volgende kandidaat-concessionaris kan uitgesloten worden in elk stadium van de procedure:  
1° die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die 
een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg 
van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;  
2° die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van 
gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de 
nationale wetgevingen en reglementeringen;  
3° die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat 
zijn professionele integriteit aantast;  
4° die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de 
aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken;  
5° die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale 
zekerheid;  
6° die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die 
van het land waar hij gevestigd is;  
7° die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het 
verstrekken van inlichtingen.  
 
De kandidaat-concessionaris toont verder aan dat hij over voldoende financiële en economische 
draagkracht beschikt. Hij kan dit onder meer doen door voorlegging van de balansen, uittreksels uit 
balansen of jaarrekeningen van de onderneming, en door een verklaring betreffende de totale omzet en 
de omzet in werken van de onderneming over de laatste drie boekjaren.  
 
De kandidaat-concessionaris met een onvoldoende financiële en economische draagkracht of de 
kandidaat-concessionaris die zijn economische en financiële draagkracht onvoldoende kan aantonen, 
kan worden uitgesloten van de procedure. 
 
De kandidaat-concessionaris toont aan dat hij over de nodige bekwaamheid beschikt door voorlegging 
van onder meer: 
a) de lijst van horecaprojecten door de kandidaat-concessionaris gerealiseerd tijdens de laatste 10 jaren 

met opgave van de opdrachtgever, het investeringsbedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoering 
van het horecaproject; 

b) balansen, resultaatrekeningen,… voor de financiële en economische draagkracht.  
 
De kandidaat-concessionaris met een onvoldoende bekwaamheid of de kandidaat-concessionaris die zijn 
bekwaamheid onvoldoende kan aantonen, kan worden uitgesloten van procedure. 
 
18.3 Toewijzingscriteria  
 
Artikel 40 De kandidaturen voor de concessie zullen worden beoordeeld aan de hand van de volgende 
toewijzingscriteria:  
 
1. De globale visie van de kandidaten op de uitbating en de kwaliteit ervan (40%) 
    Er wordt ondermeer rekening gehouden met de volgende elementen: 

- een toelichtingsnota over het algemeen uitbatingsconcept, de invulling en functionaliteit van het 
pand; 
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- een toelichtingsnota rond de visie over samenwerking met mogelijke andere gebruikers van het 
gebouw en dit in relatie met de visie onder titel 1; 

- breed toegankelijkheid, laagdrempeligheid en uitstraling (m.a.w. marktpositie van de horeca-
onderneming); 

 

2. Financieel (60%) 
Er wordt rekening gehouden met de volgende elementen: 
- voorgestelde concessievergoeding, met een minimum van 1.525 EUR/maand; 
- huurprijzen die de concessionaris zal aanrekenen aan gebruikers van de polyvalente zaal: 

o de verenigingen die thans op regelmatige basis reeds gebruik maken van een gedeelte 
van het pand: 

▪ Ferm (kookworkshops 8x/jaar) 
▪ Dorpsneun (12x/jaar) 
▪ Zangkoor (wekelijkse repetitie) 
▪ Dekenaat Tongeren (sporadisch) 
▪ Catechese communie en Vormsel (3x/jaar) 

o verenigingen met een sterke sociale of maatschappelijke functie voor de gemeente 
o andere verenigingen dan deze die onder de twee voorgaande punten vallen 
o particulieren die een privéfeest wensen te organiseren 
o het lokaal bestuur wanneer zij meer dan 12 keer per jaar gebruikmaakt van het pand 

 

18.4 Verloop van de procedure: kandidaatstelling en toewijzing 
 
Artikel 41 De kandidaatstellingen moeten worden ingediend onder gesloten omslag met vermelding 
“Kandidatuur concessie Pley 16”. 
 
Ze worden ingediend op het volgende adres: 
 
College van Burgemeester en Schepenen 
Gemeenteplein 1 
3798 Voeren 
 
en dit uiterlijk op donderdag 19/01/2023 om 11 uur. Na dit tijdstip wordt geen enkele kandidaatstelling 
nog aanvaard. 
 
 
Artikel 42 De opening van de kandidaturen gebeurt gelijktijdig vanaf 19/01/2023, 11u01 en de toewijzing 
van de concessie zal plaatsvinden zo snel mogelijk na de opening van de kandidaturen. 
 
De toewijzing van de concessie gebeurt door het college van burgemeester en schepenen na een 
beoordeling van de ingediende kandidaatstellingen aan de hand van de hierboven vermelde criteria. 
 
De gemeente (het college) behoudt zich het recht voor om met de kandidaten te onderhandelen over hun 
kandidaatstelling. 
 
Het college behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de concessie niet toe te wijzen. Het 
gemeentebestuur is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit het niet - toewijzen of uit het uitstel 
van de toewijzingsbeslissing zou kunnen ontstaan. 
 
Indien de concessie wordt toegewezen, wordt in de toewijzingsbeslissing bepaald op welke datum de 
concessie aanvangt.  
 
Er wordt een overeenkomst opgesteld waarin alle modaliteiten, vastgelegd tijdens het verloop van de 
toewijzingsprocedure, worden opgenomen, in overeenstemming met de voorwaarden opgenomen in 
onderhavig document. 

 

18.5 Bezoek van het pand door de kandidaten en beantwoorden van vragen 
Na afspraak kan het pand Pley 16 kan door de kandidaten worden bezocht. Een afspraak kan gemaakt 
worden via ro@devoor.be tot uiterlijk 05/01/2023. 
 
Vragen kunnen enkel schriftelijk of via e-mail gesteld worden.  
Ze dienen verstuurd te worden naar: 

mailto:ro@devoor.be
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- Schriftelijk: College van Burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 3798 Voeren 
- Of via e-mail: algemeen.directeur@devoor.be 
en dienen ten laatste toe te komen op 05/01/2023 om 11u. 

 


