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1 Inleiding

1.1 AGSL maakt ruimte voor Leuven
Het
Autonoom
Gemeentebedrijf
Stadsontwikkeling
Leuven
(AGSL)
is
een
dochteronderneming van de stad Leuven. Samen met publieke en private partners werkt
AGSL aan verschillende projecten rond stadsvernieuwing en stadsontwikkeling in Leuven. Het
AGSL voert de stedelijke beleidsdoelstellingen in opdracht van de stad uit en vervult een
spilfunctie in het stedelijk vastgoedbeleid dankzij de opgebouwde knowhow.
Haar motto is dan ook niet voor niets ‘Ruimte maken voor Leuven’.
Meer informatie over AGSL kan je terugvinden op www.agsl.be

1.2 Ambities van het project
Het AGSL wenst het terrein en de opstallen over te dragen aan een niet-commerciële
organisatie, een vereniging, een stichting of een collectief van burgers die als doel heeft een
collectief woonproject met sociaal oogmerk te realiseren op de site. De initiatiefnemer
brengt zelf de financiële middelen samen om deze op een duurzame, niet speculatieve
wijze in te zetten voor de creatie en ontwikkeling van een hedendaags woonproject.
Deze sociale inslag kan gaan van bijvoorbeeld een co-housing project tot een coöperatieve
met als doelstelling het aanbieden van betaalbare woningen, tot een welzijnsorganisatie die
een inclusieve woonomgeving wenst te creëren voor een groep van zelfstandige, permanente
bewoners met een bijzondere woonnood. De bouwende partij dient het project met andere
woorden niet per sé zelf te bewonen, maar kan het project realiseren ten voordele van
bewoners die de mogelijkheden zelf niet hebben om het project te realiseren.
De initiatiefnemer van het collectieve woonproject mag geenszins speculatieve
doelstellingen voor ogen hebben. Commerciële vennootschappen en projectontwikkelaars
worden uitdrukkelijk uitgesloten uit deze procedure. De organisatie, de vereniging, de stichting
of het collectief, kortom de initiatiefnemer van het project, aan wie het AGSL het terrein en de
bijhorende opstallen in erfpacht zal geven, wordt verder in het document benoemd als
‘erfpachter’.
Bovendien verwachten we van de erfpachter dat hij het project op een duurzame wijze wil
ontwikkelen met oog voor sociale noden van toekomstige bewoners, met oog voor de
stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten van het project en met oog voor de
integratie in en een meerwaarde voor de buurt.
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Bij de samenstelling van de organisatie of vereniging moet rekening gehouden worden met
een beperkt aantal toelatingsvoorwaarden die van toepassing zijn op de (wettelijke)
vertegenwoordigers van de erfpachter zelf. Zo moeten de (wettelijke) vertegenwoordigers een
verklaring op eer afleggen dat bepaalde situaties niet op hen van toepassing zijn (zie ook
hoofdstuk 3).

1.3 Het projectverloop in een notendop
Het AGSL wenst een erfpachter te selecteren aan wie ze de site kan overdragen door middel
van het vestigen van een erfpachtrecht op de site.
Om deze erfpachter te kunnen selecteren wordt er in de loop van 2021 een
selectieprocedure georganiseerd waarbij geïnteresseerde erfpachters zich in eerste instantie
kandidaat kunnen stellen (voor 11 juni 2021, 11u) en - indien hun kandidaatstelling
weerhouden wordt - ze 3 maanden later (voor 1 oktober 2021, 11u) een projectvoorstel
kunnen indienen.
De beoordeling van deze projectvoorstellen zal gebeuren door een deskundig samengestelde
begeleidingscommissie die de projectvoorstellen zal nakijken, inhoudelijk evalueren en de
weerhouden projectvoorstellen zal rangschikken. Naast de identiteit en missie van de
erfpachter, zal ook de visie op en de haalbaarheid van het project geëvalueerd worden,
waarbij uiteraard bijzondere aandacht zal besteed worden aan het sociale karakter, de
architecturale kwaliteiten en de meerwaarde voor de buurt van het project.
Na selectie van de hoogst gerangschikte erfpachter dient deze zich notarieel te organiseren
en wordt een onderhandse overeenkomst ondertekend. Bij ondertekening van deze
onderhandse overeenkomst wordt aan de erfpachter een waarborg gevraagd ten bedrage van
de eerste jaarlijkse erfpachtcanon. Deze waarborg wordt verrekend bij ondertekening van de
erfpachtakte.
Deze erfpachter zal vervolgens uitgenodigd worden voor het vervolgtraject waarin hij 18
maanden de tijd krijgt om een definitief projectdossier uit te werken. Na het bekomen van een
omgevingsvergunning zal de site worden overgedragen aan de erfpachter, waarna tot
realisatie van het project kan worden overgegaan.
Het gedetailleerde verloop van de selectie- en overdrachtsprocedure wordt beschreven in
hoofdstuk 5 ‘Kandidaatstelling, selectie- en overdrachtsprocedure’. Meer informatie over de
erfpachtformule kan u terugvinden in hoofdstuk 7 ‘Erfpachtformule en canon’ en hoofdstuk 8.7
‘Voorwaarden met betrekking tot de erfpacht’ van dit projectdossier.

1.4 Contactgegevens
Voor meer informatie over dit project kan u terecht op de website van AGSL (www.agsl.be) of
bij de beheerder van dit project bij AGSL:
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Administratief adres:
Professor Van Overstraetenplein 1,
3000 Leuven
Kantoren:
8HOOG
Diestsevest 25,
3000 Leuven
Projectbeheerders:
Philippe Bunkens
Telefoon: 0492 15 40 08
E-mail: philippe.bunkens@leuven.be
Katrien Van Uytsel
Telefoon: 0492 15 92 63
E-mail: katrien.vanuytsel@leuven.be

Omwille van de COVID-19 pandemie, werken onze medewerkers standaard van thuis uit en
ontvangen we geen bezoekers in onze kantoren. Alle communicatie met betrekking tot dit
dossier zal maximaal digitaal verlopen tot de COVID-19 omstandigheden het toe laten om
weer fysieke afspraken in te plannen.

6|34
Projectdossier De Boomgaard
Definitief

2 Tot wie richt het project zich?
AGSL heeft beslist de site aan de Wilselsesteenweg 70+ (zie hoofdstuk 3 voor een beschrijving
van de site) voor te behouden voor en over te dragen aan een organisatie, een vereniging,
een stichting of (een collectief van) particulieren, ook wel erfpachter genoemd.
De erfpachter van het project hoeft het project niet per sé zelf te bewonen. Vandaar dat AGSL
het onderscheid maakt tussen enerzijds de ‘erfpachter’ en anderzijds de ‘bewoners’. Op elk
van hen zijn bepaalde voorwaarden van toepassing.
AGSL zal een verbinding aan gaan met de geselecteerde erfpachter die op zijn beurt in relatie
staat tot de toekomstige bewoners.

2.1 Erfpachter
Deze oproep staat open voor iedereen die een niet-speculatief collectief woonproject wenst te
realiseren met bijzondere aandacht voor (zie ook hoofdstuk 4):


Een sociaal oogmerk voor de toekomstige bewoners



Stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten



Integratie in en meerwaarde voor de buurt

De kandidaat erfpachter zal bij kandidaatstelling en in zijn projectdossier moeten aantonen dat
zijn beoogde project voldoende inspeelt op deze projectambities.
In dit dossier worden nagenoeg geen uitsluitingscriteria voor kandidaat erfpachters
gehanteerd. De enige randvoorwaarden die aan de kandidaat erfpachters worden gesteld, zijn
de volgende:


nooit betrokken zijn geweest bij criminele activiteiten;



niet in het negatieve bestand staan van de Nationale Bank;



geen achterstallen hebben bij de stad Leuven, het AGSL of andere aan de stad
gelieerde rechtspersonen.

De leden van de organisatie, vereniging, stichting of collectief die zich kandidaat stelt voor de
erfpacht van het project, dienen hiervoor een verklaring op eer te ondertekenen die bij de
kandidaatstelling en bij het projectvoorstel dient gevoegd te worden (zie bijlage 1).
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2.2 Bewoners
AGSL heeft zichzelf als doel gesteld om in de periode tot 2025 een divers aanbod aan
woningen te realiseren voor het middensegment op de Leuvense woonmarkt. AGSL kan deze
doelstelling waar maken door enerzijds zelf woningen te bouwen, of door anderzijds
partnerschappen aan te gaan met andere partijen die deze woningen realiseert binnen een
aantal ambities die AGSL meegeeft.
Op deze manier wenst AGSL zich op te stellen als een intermediaire speler tussen de
marktconforme private woningmarkt die mikt op de hogere inkomens en de sociale
huisvestingsmaatschappijen die een aanbod uitbouwen voor de lagere inkomsten, en bedient
zo het middensegment op de Leuvense woonmarkt.
Heel concreet streeft AGSL ernaar voor diverse huishoudens en gezinssamenstellingen in de
maatschappij te bouwen. Binnen deze brede doorsnede van de maatschappij, tracht AGSL
steeds deze gezinnen te bereiken die het moeilijk hebben om een kwalitatieve woning te
vinden op de private markt, maar die wel nog in staat zijn om de prijzen waartegen AGSL of
haar partners de woningen aanbiedt, te betalen.
In dit concrete project wil AGSL door middel van een collectief woonproject de kans bieden
aan een groep van gezinnen of individuen, die het de dag van vandaag moeilijk hebben een
woning in Leuven te betrekken om welke reden dan ook, toch een stek in Leuven te vinden.
In het bijzonder wil AGSL in dit project voorrang geven aan gezinnen of individuen die
zelfstandig kunnen wonen en permanent in de woning verblijven maar bijvoorbeeld:
•

een bijzondere woonbehoefte hebben (vb. zelfstandig wonen onder
begeleiding)

•

Of een bijzondere woonwens met sociale/community insteek hebben (vb. cohousing)

•

Of een betaalbaarheidsprobleem hebben op de reguliere markt

•

Of een combinatie van verschillende behoeftes/wensen hebben
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3 De projectsite
3.1 Gegevens site
Kadastrale ligging

Leuven, 7de AFD, sectie A, 331/V/P0000

Oppervlakte
Niet-geïndexeerd KI

31a 4ca
€ 3.644,00

De projectsite is gelegen Wilselsesteenweg 70+ te 3010 Leuven en wordt achteraan ingesloten
door de Genadeweg. Het eigendom is ook wel beter gekend als de voormalige school ‘De
Boomgaard’. De klascontainers zijn echter bestemd om af te breken. Kenmerkend voor het
perceel is de centrale, doch rustige ligging op wandel- en fietsafstand van het Provinciedomein,
alle winkel- en sportfaciliteiten, het openbaar vervoer en het stadscentrum.
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Omgevingsvergunning
Stedenbouwkundige bestemming

neen
woongebied - (2.14) ‘WO1 KES
Woonontwikkelingsgebieden – fase 1 Kessel-Lo’

Rechterlijke of bestuurlijke maatregel
Voorkooprecht
Verkavelingsvergunning
Watertoets
RUP/ Bijzonder Plan van Aanleg
Bouwverordeningen stad Leuven
Provinciale stedenbouwkundige
verordeningen
Gewestelijke stedenbouwkundige
verordeningen
Energieprestatiecertificaat (publieke
gebouwen)
Elektriciteit

neen
neen
neen
niet overstromingsgevoelig
https://www.leuven.be/bpas-en-rups-kessel-lo
https://www.leuven.be/algemenebouwverordening-leuven
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/ruimtelijkeplanning/stedenbouwkundige-verordeningen
https://omgeving.vlaanderen.be/overzichtverordeningen-ruimtelijke-ordening
210,24 kWh/m²
conform
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3.2 Ontwikkelingsmogelijkheden en randvoorwaarden
Een eerste provisoir ontwerpend onderzoek binnen AGSL leert dat er op de site, zowel aan de
kant van de Wilselsesteenweg als langs de zijde Genadeweg kan gebouwd worden. Deze
ontwikkeling zou er als volgt kunnen uitzien, maar kan ook – binnen de stedenbouwkundige
voorwaarden – op andere manieren ontworpen worden:
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We willen u er echter wel op wijzen dat de ontwikkeling langs de Genadeweg enkel mogelijk
is van zodra de Genadeweg (momenteel een fietspad) als een uitgeruste weg is aangelegd.
Deze aanleg moet kaderen in een grotere visie over de aanleg van de wegenis, en moet dus
afgestemd worden op de ontwikkelingsplannen van de andere aanpalende eigenaren.
AGSL biedt aan de erfpachter aan om te faciliteren in dit proces en de afstemming tussen de
verschillende belanghebbenden te coördineren. We verwachten echter ook aan de
geselecteerde erfpachter om actief mee in dit traject te stappen en een actieve en
constructieve bijdrage te leveren.
Aangezien de planning rond afstemming, ontwerp en aanleg wegenis momenteel nog
onduidelijk is, zal de site De Boomgaard naar alle waarschijnlijkheid gefaseerd ontwikkeld
moeten worden, waarbij AGSL vraagt om in eerste instantie vanuit een totaalvisie voor de site
te vertrekken en deze vervolgens gefaseerd te laten vergunnen en uit te voeren.
Fase 1 zou in dat geval de opmaak van de totaalvisie en de ontwikkeling langs de
Wilselsesteenweg omvatten. Deze fase dient zo snel mogelijk aan te vatten na toewijzing van
de site aan de geselecteerde erfpachter.
In een tweede fase, en van zodra de voorwaarden rond de aanleg van de wegenis vervuld
zijn, dient de erfpachter ook de ontwikkeling langs de Genadeweg op te starten en binnen een
termijn van 3 jaar na voorlopige oplevering van de Genadeweg te realiseren.
Door te kandideren voor het project, geeft de kandidaat-erfpachter aan dat hij op de hoogte is
van en akkoord gaat met de onzekerheid inzake timing wat fase 2 (ontwikkeling langs
Genadeweg) betreft. De kandidaat-erfpachter houdt hiermee rekening in de haalbaarheid van
project.
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4 Ambities in dit collectieve woonproject
4.1 Collectief woonproject met een sociale insteek
In het project De Boomgaard wenst het AGSL een antwoord te bieden aan de vraag naar meer
betaalbare woningen in Leuven, en tracht ze bovendien net deze gezinnen die het bijzonder
moeilijk hebben op de woningmarkt, te bereiken.
Door een groepsbouwproject toe te laten op de site kunnen er schaalvoordelen en financiële
winsten geboekt worden, maar nog belangrijker: er ontstaan synergiën en mogelijkheden tot
ontmoeten, een gedragen visie onder de bewoners, deelmogelijkheden en
gemeenschapsvorming. Zaken die moeilijker verlopen bij individuele woningbouw.
Deze collectieve insteek (de gemeenschap en de gemeenschappelijke visie) is voor AGSL
belangrijk, net als de idee dat de erfpachter van dit project, het woonproject realiseert voor een
groep van bewoners die moeilijkheden ondervinden op de Leuvense woningmarkt omwille van:
•

een bijzondere woonbehoefte (vb. zelfstandig wonen onder begeleiding)

•

een bijzondere woonwens met sociale/community insteek hebben (vb. co-housing)

•

een betaalbaarheidsprobleem hebben op de reguliere markt

•

een combinatie van verschillende behoeftes/wensen hebben

4.2 Architecturale en stedenbouwkundige kwaliteiten
Architecturale kwaliteit
AGSL draagt architectuur binnen al haar projecten hoog in het vaandel. Ook voor de nieuwe
woonontwikkelingen en woonvormen wenst AGSL maximaal in te zetten op architecturale
kwaliteit. Een slim en uitgekiend ontwerp heeft een niet te miskennen meerwaarde voor de
bewoners en gebruikers, maar heeft ook een positief effect op de beeldkwaliteit van de wijk en
kan een stimulerend effect teweeg brengen.
Om de architecturale kwaliteit te garanderen zal een met zorg samengestelde
begeleidingscommissie de erfpachter en zijn architect begeleiden bij de opmaak van haar
projectdossier tot het moment van indienen van een ontvankelijk verklaarde aanvraag voor
stedenbouwkundige vergunning.

Totaalvisie (masterplan) voor een gefaseerd project
Gelet op de randvoorwaarde m.b.t. de aanleg van de Genadeweg en de gefaseerde aanpak
voor de uitvoering van het project die hier noodzakelijkerwijs uit voort vloeit, vragen we aan de
erfpachter om een totaalvisie voor het project uit te werken, die de leidraad vormt voor alle
fases in de ontwikkeling. In deze totaalvisie wordt ook rekening gehouden met een gefaseerde
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ontwikkeling en kunnen elementen rond tijdelijk gebruik en invulling van de site meegenomen
worden.

Duurzame ontwikkeling
Duurzaam wonen en bouwen streeft naar een zo spaarzaam mogelijk omgaan met ruimte,
energie, water en materialen en dat in alle fasen van het bouwproject: van de ontwerpfase tot
de bouw, het gebruik en de sloop. Ook aandacht voor het welbevinden van de mensen
waarmee je samenwoont en op je omgeving is essentieel.
Uiteraard zal het project moeten voldoen aan de wettelijke voorwaarden die van kracht zijn op
het moment dat de geselecteerde erfpachter zijn projectvoorstel indient voor het bekomen van
een omgevingsvergunning. Toch daagt AGSL de kandidaat erfpachters van het project uit om
verder te gaan dan de wettelijke vereisten.
Om hierbij bewust te werk te kunnen gaan en de juiste keuzes te kunnen maken, is er een
goed hulpmiddel voorhanden: de Vlaamse Maatstaf Duurzaam Wonen en Bouwen. In deze
maatstaf komen alle facetten van duurzaam wonen en bouwen aan bod:


Transport: Hoe zit het met de bereikbaarheid van de bouwplaats? Wat zijn de
transportmogelijkheden eens je op de plek woont?



Water: Voor een goed waterbeheer zijn er heel wat mogelijkheden zoals waterzuinige
toestellen, goed gebruik van regenwater en leidingwater, bufferen van neerslag,...



Hoe zit het met het landgebruik en de ecologie? Ga je nieuw bouwen in open ruimte of
verbouw je een bestaand pand in de kern? Hoeveel ruimte neemt één wooneenheid in
beslag? Kan je een groentetuin aanleggen? Voorzie je een composteerplaats? Is er
groenvoorziening in de buurt?



Hoe beperk je alle mogelijke vormen van vervuiling. Vervuiling is een ruim begrip. Het
gaat om het vermijden van vervuiling tijdens de werffase maar ook om het beperken
van beschaduwing, windhinder, stedelijke opwarming bv door het kiezen voor een
groendak, enz.



Elk bouwproject vraagt grondstoffen en produceert afval. Het materiaalverbruik
beperken is een belangrijk facet. Kan je bestaande structuren hergebruiken? Zijn de
materialen die je gebruikt duurzaam? Is het project gericht op de toekomst, houdt het
rekening met wijzigende gezinssituaties? is er een afvalsorteerplaats? Kan circulair
bouwen een plaats krijgen in uw project?



Energie: Hoe kan je het energieverbruik zoveel mogelijk verminderen? Hoe kan je de
energie die je nog nodig hebt maximaal halen uit hernieuwbare energiebronnen zoals
de zon? Hoe kan je voor de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk gebruik
maken van fossiele brandstoffen?



Hoe draagt jouw project bij tot het comfort, de gezondheid en de sociale noden van de
mensen die bij en rond jou wonen? Beantwoordt het project aan alle aspecten van
gezondheid en veiligheid? Is het gebouw en het terrein toegankelijk voor mensen met
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een beperking? Deel je binnen het project ruimte met andere gezinnen? Zijn er
voldoende voorzieningen dicht in de buurt? Schept het project mogelijkheden voor
mensen die minder kapitaalkrachtig zijn? Is het project positief voor de mensen in de
buurt en het buurtleven?
Duurzaam wonen en bouwen omvat dus heel wat facetten. Een project kan niet aan alle
facetten optimaal beantwoorden. Het is dus een kwestie van, rekening houdend met de
mogelijkheden van een site en de (financiële) haalbaarheid, de juiste keuzes te maken.
De Vlaamse Maatstaf Duurzaam Bouwen is te vinden op de website van de Vlaamse Overheid:
https://do.vlaanderen.be/de-vlaamse-maatstaf.

4.3 Integratie in en een meerwaarde voor de buurt
Een woonproject staat nooit op zichzelf, maar dient ook z’n plaats te krijgen in de buurt/wijk.
AGSL vraagt dan ook aan de erfpachter van het project om van in de beginfase van het project
oog te hebben voor de potentiële meerwaarde voor de buurt en de inbreng van de
buurtbewoners.
Zo kan de erfpachter omwonenden bijvoorbeeld actief betrekken in het ontwerp en de
uitvoering van het project. AGSL kan hierin een ondersteunende rol opnemen door vb.
vergaderinfrastructuur ter beschikking te stellen.
Maar evenzeer moet de mogelijkheid bekeken worden of een meerwaarde op lange termijn
voor de buurt en omwonenden kan geïntegreerd worden in het project, zowel op ruimtelijk vlak
als naar werking toe. Zo denken we bijvoorbeeld aan:


Collectieve ruimte die ook kan opengesteld worden naar de buurt



Initiatieven nemen waarop buurtbewoners ook uitgenodigd worden



Vrijwilligerswerk vanuit de buurt aanmoedigen binnen de werking van de organisatie
(vb. in het geval van een zorgproject)



Etc…
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5 Kandidaatstelling, selectie- en
overdrachtsprocedure

De kandidaatstellingen zijn voorbehouden voor erfpachters die al heel concrete plannen en
bewoners voor ogen hebben. Het is echter niet vereist dat op het moment van kandidaatstelling
of op het moment van indienen van het projectvoorstel de bewoners al volledig gekend zijn.
Op moment van indienen van het projectvoorstel dient de erfpachter in zijn financieel plan te
kunnen aantonen om over de nodige middelen te kunnen beschikken (eigen en vreemd
vermogen) voor de realisatie van:


In het geval van een professionele organisatie: 100% van de geplande wooneenheden
in fase 1



In het geval van een groep van particulieren: 50% van de geplande wooneenheden in
fase 1

Geïnteresseerde kandidaat erfpachters kunnen zich registreren via een inschrijfmodule op de
website van AGSL (www.agsl.be/boomgaard). Geïnteresseerde kandidaat erfpachters
kunnen ook terecht op de infosessies en bezoekmomenten die worden georganiseerd.
Kandidaat erfpachters dienen zich zelf te organiseren in een juridische structuur met eventueel
andere geïnteresseerde kandidaat erfpachters. Een persoon kan slechts eenmaal als deel van
een kandidaat erfpachter deelnemen.
Voor de deelname aan de procedure ontvangen kandidaat erfpachters geen
onkostenvergoeding. Alle kosten verbonden aan de notariële akten, de organisatie en de
projectrealisatie vallen ten laste van de erfpachter.
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Een indicatieve timing van deze procedurestappen wordt in hoofdstuk 10 ‘Overzicht mijlpalen
in het project’ van dit document weergegeven. In onderstaande paragrafen worden vervolgens
elk van de procedurestappen en bijhorende mijlpalen afzonderlijk toegelicht.
AGSL en de stad Leuven behouden zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen aan te
brengen in de procedure en deze te communiceren naar de kandidaat erfpachters.

5.1 Infomomenten en bezoek aan de site
Ter voorbereiding van de kandidaturen organiseert AGSL een online infomoment voor alle
geïnteresseerden op 11/05/2021 om 12.30u. Wij bezorgen alle geregistreerde
geïnteresseerde partijen een vergaderlink waarmee je de online sessie kan volgen.
Op 18/05/2021 organiseert AGSL een fysiek bezoekmoment aan de site en staan de
medewerkers van AGSL ter beschikking om de vragen m.b.t. het project te beantwoorden.
Omwille van corona zullen de bezoeken in kleine groep worden afgelegd en heeft u de
gelegenheid om zich op voorhand in te schrijven in vooraf bepaalde tijdslots.
Bovendien heeft AGSL de intentie om een inspiratiebezoek te organiseren aan cohousingproject De Sijs in Heverlee, als dit bezoek binnen de periode van de kandidaatstelling
op een veilige manier kan georganiseerd worden. Indien de maatregelen dit niet toelaten, zal
dit inspiratiebezoek vervallen.
Om u op de hoogte te kunnen houden van eventuele wijzigingen, en om u de kans te geven
zich in te schrijven voor (één van) bovenstaande infomomenten kan elke geïnteresseerde zich
vrijblijvend registeren via de inschrijfmodule op de projectpagina ‘De Boomgaard’ op de
website van AGSL (www.agsl.be/boomgaard).

5.2 Kandidaatstelling
Om tot de kandidaatstelling toegelaten te worden moeten particuliere kandidaat erfpachter
zich verbonden hebben in een bouwgroep die de erfpacht zal aanvaarden. Elke particuliere
kandidaat erfpachter kan slechts eenmaal als deel van een kandidaat bouwgroep deelnemen.
Organisaties, verenigingen, stichtingen of andere juridische vormen kunnen zich kandidaat
stellen in hun juridische vorm.
De kandidaatstelling van een kandidaat erfpachter bestaat uit:





1 ingevuld en ondertekend kandidaatstellingsformulier (zie bijlage 1);
1 ingevuld en ondertekend formulier met vermelding van de contactgegevens van de
meerderjarige contactpersoon van de kandidaat erfpachter: contactpersoon, adres, emailadres en telefoonnummer (zie bijlage 2);
Een pamflet waarin de kandidaat erfpachter volgende zaken omschrijft of aantoont
(max. 5 A4 pagina’s, inclusief beeldmateriaal):
o missie en visie van de organisatie
o aantonen van de niet-commerciële aard van de organisatie
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Indien een document uit meerdere pagina’s bestaat, dient elke pagina afzonderlijk geparafeerd
te worden door alle ondertekenaars van het document.
De documenten voor de kandidaatstelling worden gebundeld en bezorgd in een gesloten
omslag aan het AGSL, t.a.v. Katrien Van Uytsel, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000
Leuven met vermelding ‘Kandidaatstelling De Boomgaard’.
De kandidaatstelling wordt per post of per bode aan het AGSL overgemaakt. Bij verzending
per post, wordt die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven met opgave
van het adres dat hierboven is aangegeven en wederom met de vermelding ‘Kandidaatstelling
De Boomgaard’.
De kandidaatstelling moet bij het AGSL toekomen voor 11 juni 2021, 11u. Indien uw
kandidaatstelling ons dan niet heeft bereikt, wordt uw kandidaatstelling niet ontvankelijk
bevonden. Nochtans wordt een kandidaatstelling die te laat toekomt, in aanmerking genomen
voor zover:
1° het AGSL aan de kandidaat erfpachters nog geen kennis heeft gegeven van haar
beslissing,
2° en de kandidaatstelling ten laatste vier kalenderdagen vóór uiterste indiendatum van
de kandidaatstellingen bij de post als aangetekende zending is afgegeven.
De contactpersoon van de kandidaat erfpachter ontvangt binnen de 14 dagen na afloop van
de kandidaatstellingsperiode via e-mail een ontvangstbevestiging van diens kandidaatstelling
met de mededeling of deze al dan niet ontvankelijk bevonden en aanvaard wordt.
De kandidaatstelling is vrijblijvend en houdt geen verplichting in tot het indienen van een
projectvoorstel in de volgende fase van het project.

5.3 Projectvoorstel
Na de einddatum voor kandidaatstelling heeft de kandidaat erfpachter wiens inschrijving werd
aanvaard ongeveer 4 maanden de tijd om een projectvoorstel uit te werken.
Voor de opmaak van het projectvoorstel bieden we een sjabloon aan dat terug te vinden is in
bijlage 3 van dit projectdossier. In dit sjabloon kan u, naast de vormvereisten voor uw
projectvoorstel, terugvinden op welke vragen de begeleidingscommissie een antwoord wenst
te vinden in het ingediende projectvoorstel.
Het projectvoorstel bevat 3 grote luiken, aan de hand waarvan de begeleidingscommissie een
zo volledig mogelijk beeld moet kunnen krijgen van het project:
1. Luik 1: Missie en visie van de kandidaat erfpachter:
o Identiteit van de kandidaat erfpachter;
o Contactgegevens van de kandidaat erfpachter;
o Missie en visie.
2. Luik 2: Inhoudelijke visie op het project:
o Kernachtige omschrijving van de missie en visie van de erfpachter;
o Visie op collectief wonen met sociale insteek;
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o
o

Stedenbouwkundige en architecturale visie;
Visie op integratie van en de meerwaarde voor de buurt

3. Luik 3: Haalbaarheid van het project:
o Stappenplan en timing;
o Financieel plan;
o Functionele organisatie van de erfpachter;
o Juridische structuur van de erfpachter;
o Externe ondersteuning
Om de financiële haalbaarheid van het project te kunnen evalueren (zie luik 3), is in bijlage 4
van dit projectdossier een financieel sjabloon toegevoegd. Dit financieel sjabloon werd
uitgewerkt door het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf (sogent) voor haar gemeenschappelijke
woonprojecten en is door het AGSL aangepast op maat van haar projecten. Het ingevulde
sjabloon is louter indicatief en kan als leidraad dienen voor de erfpachter bij het opmaken van
haar eigen financiële plan.
Uit dit financiële plan moet duidelijk worden dat de erfpachter over de nodige financiële
middelden beschikt voor de realisatie van:


In het geval van een professionele organisatie: 100% van de geplande wooneenheden
in fase 1



In het geval van een groep van particulieren: 50% van de geplande wooneenheden in
fase 1

Het projectvoorstel wordt in tweevoud bezorgd in een gesloten omslag aan het AGSL, t.a.v.
Katrien Van Uytsel, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven met vermelding
‘Projectvoorstel De Boomgaard’ op de omslag. Het volledige projectvoorstel wordt gebundeld
zowel op papier als op een digitale drager (usb-stick).
Het projectvoorstel wordt per post of per bode aan het AGSL overgemaakt te worden. Bij
verzending per post, wordt die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven
met opgave van het adres dat hierboven is aangegeven en wederom met de vermelding
‘Projectvoorstel De Boomgaard’.
Het projectvoorstel moet bij het AGSL toekomen voor 1 oktober 2021, 11u. Indien het
projectvoorstel ons dan niet heeft bereikt, wordt het projectvoorstel niet ontvankelijk bevonden.
Nochtans wordt een projectvoorstel dat te laat toekomt, in aanmerking genomen voor zover:
1° het AGSL aan de kandidaat erfpachters nog geen kennis heeft gegeven van haar
beslissing,
2° en het projectvoorstel ten laatste vier kalenderdagen vóór de dag vastgesteld voor
de ontvangst van de projectvoorstellen bij de post als aangetekende zending is
afgegeven.
Elke particuliere kandidaat erfpachter kan slechts eenmaal als deel van een kandidaat
bouwgroep deelnemen.
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Het AGSL maakt een proces-verbaal op dat de ontvangst van de projectvoorstellen vaststelt.
De contactpersoon van de kandidaat erfpachters ontvangt via e-mail een ontvangstbevestiging
van diens projectvoorstel.

5.4 Beoordeling van de projectvoorstellen
5.4.1 Ontvankelijkheid van de projectvoorstellen
Alvorens de begeleidingscommissie overgaat tot de inhoudelijke beoordeling van het
projectvoorstel, zal gecontroleerd worden of de ingezonden projectvoorstellen voldoen aan de
toelatingsvoorwaarden en minimumvoorwaarden die in dit dossier worden gesteld:



de kandidaat erfpachter voorziet minimum 7 wooneenheden in fase 1 en 5
wooneenheden in fase 2.
Uit dit financiële plan moet duidelijk worden dat de erfpachter over de nodige financiële
middelden beschikt voor de realisatie van fase 1:
o In het geval van een professionele organisatie: 100% van de geplande
wooneenheden in fase 1
o In het geval van een groep van particulieren: 50% van de geplande
wooneenheden in fase 1

Enkel projectvoorstellen die bij nazicht aan alle bovengenoemde voorwaarden voldoen, zullen
worden aanvaard en weerhouden voor de inhoudelijk beoordeling door de
begeleidingscommissie.

5.4.2 Inhoudelijk beoordeling van het projectvoorstel
De ingediende projectvoorstellen worden beoordeeld door de begeleidingscommissie (zie
verder, hoofdstuk 6.4). Bij de beoordeling kan een kandidaat erfpachter maximaal 375 punten
verdienen. De puntenverdeling over de verschillende beoordelingscriteria in het projectvoorstel
is terug te vinden in het sjabloon in bijlage 3 van dit projectdossier.
Om weerhouden te worden dient de kandidaat erfpachter op elk van de 3 luiken van het
projectvoorstel minimum 50% te scoren. Erfpachters die onvoldoende scoren, worden
uitgesloten. Alle kandidaten die weerhouden worden, worden vervolgens gerangschikt op
basis van hun totaalscore (opgetelde scores van de 3 luiken).
De begeleidingscommissie stelt een selectieverslag met daarin de beoordeling van de
projectvoorstellen volgens de toelatingsvoorwaarden, de inhoudelijke beoordeling van de
projectvoorstellen en de rangschikking. Dit selectieverslag met de lijst met de definitieve
rangschikking worden nadien ter goedkeuring voorgelegd aan het directiecomité en de raad
van bestuur van AGSL.
Na goedkeuring door de raad van bestuur van AGSL ontvangen de contactpersonen van de
kandidaat erfpachters schriftelijk of per email bericht over de uitkomst van de beoordeling.
(zoals geformuleerd in 5.4.4) In eerste instantie wordt de hoogst gerangschikte erfpachter
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geselecteerd voor het vervolgtraject in deze procedure. In het selectieverslag zal gemotiveerd
aangegeven worden waarom een kandidaat erfpachter wel of niet wordt uitgenodigd voor de
toewijzingsfase.

5.4.3 Voorstellingsmoment erfpachter
De geselecteerde erfpachters zullen vervolgens uitgenodigd worden om zich te komen
voorstellen en toelichting te komen geven bij het door hen ingediende projectvoorstel. Een
bevestiging van datum met vermelding van verdere concrete afspraken wordt desgevallend
per email naar de contactpersoon van de erfpachters verzonden.

5.4.4 Bijkomende richtlijnen
Voor de beoordeling gelden volgende uitgangspunten :
Als slechts één erfpachter een projectvoorstel heeft ingediend, dan zal in principe deze enige
erfpachter worden uitgenodigd tot de toewijzingsfase, mits het projectvoorstel voldoet aan de
toelatingsvoorwaarden en minstens 50% werd behaald op de 3 luiken van het projectvoorstel.
Als meerdere erfpachters een projectvoorstel indienen, zal de toewijzingsfase in eerste
instantie worden opgestart met de erfpachter die het hoogst aantal punten én minstens de
minimumscore heeft gehaald. Als meerdere kandidaat erfpachters eenzelfde hoogste score
én minstens de minimumscore behalen, zal worden verder gegaan met de erfpachter met de
hoogste score op het gunningscriterium ‘haalbaarheid van het project’. Hebben meerdere
erfpachters dezelfde eindscore en eenzelfde score op het onderdeel ‘haalbaarheid van het
project’, dan zal de uiteindelijke rangschikking opgemaakt worden door loting vooraf bepaald
door een gerechtsdeurwaarder in een zitting achter gesloten deur.

5.5 Toewijzing en onderhandse overeenkomst
De erfpachter die als eerste gerangschikt staat (met hoogste score) wordt geselecteerd om
met het AGSL en in samenwerking met de notaris(sen) onderzoeken of de
erfpacthovereenkomst nog moet aangepast worden, of de juridische vorm van de groep zich
hiertoe leent en hoe de minimumvoorwaarden die door het AGSL worden opgelegd in de
overeenkomst kunnen vastgelegd worden. Een eerste ontwerp van erfpachtovereenkomst is
terug te vinden in bijlage 5 van dit dossier.
Indien dit onderzoek binnen de acht weken tot een voor beide partijen werkbare basis leidt,
zal het AGSL vervolgens de grond aan de kandidaat groep toewijzen na goedkeuring door
haar Raad van Bestuur.
Indien de eerst geselecteerde erfpachter deze uitnodiging weigert of indien er geen toewijzing
volgt aan de geselecteerde erfpachter, stopt het traject met deze erfpachter en zal het AGSL
de toewijzingsfase (opnieuw max. 8 weken) ingaan met de 2e gerangschikte erfpachter
enzoverder.
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De geselecteerde erfpachter verbindt er zich toe binnen uiterlijk 8 weken na toewijzing
eenzijdig een onderhandse erfpachtovereenkomst te ondertekenen. Na goedkeuring door de
Raad van Bestuur wordt deze overeenkomst door het AGSL tegengetekend.
De juridische structuur van de geselecteerde erfpachter dient gevormd te zijn uiterlijk voor het
tekenen van de onderhandse erfpachtovereenkomst.
Bij ondertekening van de onderhandse overeenkomst zal het AGSL tevens een waarborg
vragen aan de geselecteerde erfpachter voor alle door de groep aan te gane beslissingen en
engagementen. Deze waarborg bedraagt de eerste jaarlijkse erfpachtcanon en wordt
verrekend bij ondertekening van de erfpachtakte.
Indien na ondertekening van de onderhandse of notariële erfpachtovereenkomst, de juridische
structuur of de samenstelling van de erfpachter nog zou wijzigen, kan de onderhandse
overeenkomst op kosten van de erfpachter aangepast worden aan de nieuwe juridische
structuur of samenstelling mits alle andere voorwaarden ongewijzigd blijven.

5.6 Uitwerking projectdossier
Na ondertekening van de onderhandse overeenkomst start de periode waarin de erfpachter
het project verder kan uitwerken.
De erfpachter krijgt 18 maanden de tijd om een door de begeleidingscommissie goedgekeurd
projectdossier met een masterplan en een definitief ontwerp voor fase 1 voor te leggen aan
het AGSL. De begeleidingscommissie zal de erfpachter begeleiden in de opmaak van het
definitieve projectdossier tijdens in eerste instantie maandelijkse en later driemaandelijkse
bijeenkomsten tussen commissie en erfpachter. Praktische afspraken omtrent deze
begeleidingssessies en het indienen van het definitieve projectdossier, zullen voor de
ondertekening van de onderhandse overeenkomst worden gemaakt.
De onderhandse overeenkomst (zie vorige stap) wordt getekend onder enkele opschortende
voorwaarden. Het verlijden van de akte zal pas kunnen plaatsvinden van zodra deze
opschortende voorwaarden vervuld zijn:
Binnen 3 maanden na ondertekening van de onderhandse overeenkomst legt de
erfpachter een getekende overeenkomst met een architect voor aan het AGSL.
Binnen 18 maanden na ondertekening van de onderhandse overeenkomst is er een
door de begeleidingscommissie goedgekeurd definitief projectdossier. Het door de
erfpachter ingediende definitief projectdossier omvat minstens volgende onderdelen:






een definitief ontwerp dat voldoet aan de stedenbouwkundige
randvoorwaarden (dossier aanvraag omgevingsvergunning) en de
minimumvoorwaarden in dit projectdossier;
de erfpachter toont aan dat minimum 50% van de wooneenheden in fase 1 al
een kandidaat bewoner/gezin heeft op het moment van goedkeuring van het
definitieve projectdossier;
nota die aantoont dat het definitief ontwerp haalbaar is en ondersteund wordt
op vlak van financiering, technische uitvoering en qua planning. De erfpachter
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zal hiervoor alle vereiste of gevraagde verantwoordingsstukken voorleggen
(vb. raming architect, overeenkomst(en) met aannemer(s), met financiële
instellingen, en dergelijke meer).
Binnen de 20 maanden na ondertekening van de onderhandse overeenkomst is er een
door de stad Leuven ontvankelijk verklaard aanvraagdossier omgevingsvergunning
voor de eerste fase van de ontwikkeling volgens het voormelde goedgekeurde definitief
dossier. De omgevingsvergunning wordt door de stad Leuven afgeleverd binnen de in
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalde termijnen.
De authentieke akte wordt verleden nadat de erfpachter een definitieve en uitvoerbare
omgevingsvergunning verkrijgt voor het bouwen van de eerste fase van het collectief
woonproject en uiterlijk 26 maanden na ondertekening van de onderhandse
overeenkomst. Deze termijn wordt automatisch verlengd in geval de
omgevingsvergunning door de stad Leuven wordt geweigerd of in geval de door de
stad Leuven verleende omgevingsvergunning na beroep wordt geweigerd door de
bestendige deputatie of indien de omgevingsvergunning wordt aangevochten bij de
Raad voor Vergunningsbetwistingen.
Het intrekken van de onderhandse overeenkomst wordt bij aangetekend schrijven of
deurwaardersexploot betekend. De waarborg vervalt dan aan het AGSL.
De Raad van Bestuur van het AGSL kan, zonder daar echter toe gehouden te kunnen zijn,
mits een schriftelijke vraag en motivatie van de erfpachter afwijkingen op deze voorwaarde
toestaan, doch slechts in bijzondere omstandigheden en mits een duidelijke motivatie.

5.7 Overdrachtsovereenkomst
De authentieke akte wordt verleden na het voorleggen van een omgevingsvergunning binnen
een termijn van maximaal 26 maanden na ondertekening van de onderhandse overeenkomst.
Het AGSL heeft het notariskantoor Coppieters ’t Wallant - Goukens (Sint-Jacobsplein 7, 3000
Leuven) aangesteld voor de opmaak van de diverse notariële akten. De erfpachter kan
vrijblijvend advies inwinnen bij dit kantoor om haar te adviseren bij de te vormen juridische
structuur. De erfpachter kan ook een eigen notaris kiezen.
De erfpachter zal opgeroepen worden om te verschijnen voor het verlijden van de akte op een
door het AGSL vastgestelde datum en uur.
Uiterlijk bij het verlijden van de notariële akte zal de eerste erfpachtcanon verschuldigd zijn.
In geval van niet-naleving door één van de partijen van de aangegane verbintenissen en na
ingebrekestelling bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot dat zonder gevolg gelaten
is gedurende een periode van vijftien dagen, zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden
zijn. In dat geval zal de gestelde waarborg aan de niet in gebreke gebleven partij toekomen
ten titel van schadevergoeding. De partijen behouden zich het recht voor de gedwongen
uitvoering van de overeenkomst te vragen.
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Op het bedrag van elke laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling
vanaf de voorziene (eventueel uiterste) vervaldag intrest verschuldigd zijn aan de wettelijke
rentevoet.
Alle kosten voortvloeiend uit de erfpacht zijn ten laste van de erfpachter.

5.8 Realisatie, oplevering en bewoning van het project
De erfpachter dient de bouwwerken van de eerste fase aan te vatten binnen een termijn van
6 maanden te rekenen vanaf het verlijden van de authentieke akte en de werken te voltooien
binnen een termijn van 3 jaar te rekenen vanaf het verlijden van de authentieke akte.
De bouwwerken van de tweede fase dienen voorlopig opgeleverd te worden uiterlijk 3 jaar na
voorlopige oplevering van de aanleg van de Genadeweg.
De initiële bewoners van het project verbinden zich ertoe binnen de termijn van 3 jaar na het
verlijden van de authentieke akte het woonproject in fase 1 en binnen een termijn van 3 jaar
na oplevering van de Genadeweg het woonproject in fase 2 als hun hoofdverblijfplaats te
bewonen en hun domicilie daar te vestigen.
Indien de termijn voor de aanvang van de werken, de voltooiing van de werken of aanvang
van bewoning niet nageleefd worden, kan het AGSL beroep doen op haar recht van
beëindiging van erfpacht. Meer informatie hierover is terug te vinden in hoofdstuk 8.6 ‘Recht
van beëindiging erfpacht door AGSL’.
Indien de termijnen voor voltooiing van de werken en aanvang bewoning van het project niet
nageleefd worden en het AGSL haar recht op beëindiging van de erfpacht niet wenst uit te
oefenen, zal een boete worden geheven aan de erfpachter ten bedrage van 50.000,00 euro.
De Raad van Bestuur van het AGSL kan, zonder daar echter toe gehouden te kunnen zijn,
mits een schriftelijke vraag en motivatie van de erfpachter afwijkingen op deze voorwaarde
toestaan, doch slechts in bijzondere omstandigheden en mits een duidelijke motivatie.

5.9 Evaluatie van het gerealiseerde project
Binnen een termijn van 3 maanden na aanvang van bewoning, dient de erfpachter in beide
fasen van het project een as-built dossier in bij het AGSL. Op basis van dit as-built dossier
wenst de begeleidingscommissie een laatste maal te evalueren of de minimumvoorwaarden
voor het project en de visie in het projectvoorstel van de weerhouden groep bij realisatie nog
steeds gerespecteerd werden.
Na beoordeling van het as-built dossier door de begeleidingscommissie en de goedkeuring
van de Raad van Bestuur, ontvangt de contactpersoon van de erfpachter schriftelijk of per
email bericht over de uitkomst van de beoordeling.
Indien de begeleidingscommissie van oordeel is dat het project niet gerealiseerd werd in de
geest van het goedgekeurde definitief dossier of dat de minimumvoorwaarden, gesteld in dit
dossier, niet gerespecteerd zijn bij uitvoering, zal een boete worden geheven aan de erfpachter
ten bedrage van 50.000,00 euro.
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De Raad van Bestuur van het AGSL kan, zonder daar echter toe gehouden te kunnen zijn,
mits een schriftelijke vraag en motivatie van de erfpachter afwijkingen op deze voorwaarde
toestaan, doch slechts in bijzondere omstandigheden en mits een duidelijke motivatie.
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6 Begeleiding van de erfpachter
6.1 Begeleiding door AGSL
Het AGSL is in dit dossier in eerste instantie de eigenaar van een site die ze wenst over te
dragen aan een geëngageerde erfpachter van het collectieve woonproject. AGSL zal met
andere woorden in de eerste plaats acteren als de erfpachtrecht verlenende partij.
Naar de uitvoerende partij toe fungeert het AGSL tevens als eerste aanspreekpunt en als
projectcoördinator.
Het AGSL zal, samen met andere deskundigen in de begeleidingscommissie, de
geselecteerde erfpachter en zijn architect opvolgen tot het moment van indienen van een
ontvankelijk verklaarde aanvraag voor omgevingsvergunning.
Tot slot zal het AGSL op een aantal momenten in het proces en na realisatie van het project
een aantal feedback momenten organiseren waarbij de leerpunten en positieve aspecten van
het reeds gelopen traject zullen worden uitgewisseld tussen de erfpachter en AGSL met als
doel te leren voor volgende projecten.

6.2 Begeleidingscommissie
De begeleidingscommissie zal in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de selectie van de
erfpachter van het project. Na de selectie zal deze commissie eveneens instaan voor het
begeleiden van de geselecteerde erfpachter en zijn architect tijdens het uitwerken van het
definitieve projectdossier tot het moment van indienen van een ontvankelijk verklaarde
aanvraag voor omgevingsvergunning.
Gedurende de eerste 3 maanden van de uitwerking van de het definitieve projectdossier zullen
de begeleidingscommissie en de geselecteerde erfpachter maandelijks samenkomen.
Gedurende de rest van de uitwerking van het definitieve projectdossier zullen de erfpachter en
de ontwerpers nog driemaandelijks hun plannen voorleggen aan de begeleidingscommissie.
De begeleidingscommissie zal in dit begeleidingstraject de timing en de (architecturale en
stedenbouwkundige) kwaliteit van het project evalueren. Bovendien zal de commissie
opvolgen of de ambities geformuleerd in het projectvoorstel alsook de minimumvoorwaarden
opgenomen in dit dossier waargemaakt worden.
Deze begeleidingscommissie is samengesteld uit minimaal volgende 2
vertegenwoordigers en zal aangevuld worden met ten minste 1 extern expert-jurylid:



vaste

1 vertegenwoordiger van de stad Leuven;
1 vertegenwoordiger van AGSL;

De voorzitter van de begeleidingscommissie is Lies Corneillie, tevens voorzitter van het
directiecomité van AGSL.
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7 Erfpachtformule en canon
Het AGSL geeft de site in erfpacht aan de erfpachter aan wie het project wordt toegewezen.
Alle andere overdrachtsformules worden uitgesloten.
De voorwaarden en modaliteiten van de erfpacht zijn door het AGSL bepaald bij aanvang van
de procedure. Het AGSL voorziet daarbij in een erfpacht voor een periode van 99 jaar en tegen
een jaarlijkse, te indexeren canon.

De erfpachtcanon wordt getrapt opgebouwd en volgt de ontwikkelingsmogelijkheden van het
terrein:


De jaarlijkse erfpachtcanon voor de eerste fase van de ontwikkeling langs de
Wilselsesteenweg bedraagt 10.012,00 euro in 2022 (basisindex = de maand
voorafgaand aan ondertekening van de notariële erfpacht)



Van zodra de tweede fase van de ontwikkeling mogelijk is (langs de Genadeweg),
wordt deze verhoogd met 7.509,00euro (basisindex = de maand voorafgaand aan
ondertekening van de notariële erfpacht)

Hetzij bij aanvang der werken voor fase 2, hetzij na afloop van een termijn van 1 jaar, te
rekenen vanaf de voorlopige oplevering van de wegenis langsheen de Genadeweg, zal de
canon voor fase 2 verschuldigd zijn.
Van zodra de canon voor fase 2 invorderbaar is zal er een pro rata berekening worden
opgemaakt voor de aanvullende canonvergoeding voor het lopende jaar. De volledige
canonvergoeding zal vervolgens integraal op de eerstkomende verjaardag van de
overeenkomst invorderbaar zijn.
De uiteindelijke erfpacht wordt, binnen de wettelijke perken en de hierna vernoemde principes,
vastgelegd in de onderhandse overeenkomst en akte tussen het AGSL en de geselecteerde
erfpachter. Meer informatie over de principes die van toepassing zijn op deze erfpacht is terug
te vinden in hoofdstuk 8.7 ‘Voorwaarden met betrekking tot de erfpacht’.
Alle kosten voor BTW, registratie en taksen zijn ten laste van de erfpachter. De erfpachter is
verantwoordelijk om zich voorafgaandelijk aan haar kandidatuur te informeren over de
vigerende wetgeving en bedragen terzake.
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8 Specifieke voorwaarden
8.1 Staat van onderhoud
De erfpachter is er in ieder geval toe gehouden onmiddellijk na de inbezitstelling zowel het
bebouwde als het niet-bebouwde gedeelte van de aan de erfpachter toegewezen gebouwen
en terrein in een behoorlijke staat van onderhoud te houden. De erfpachter zal zelf van zodra
het eigendomsrecht overgaat het nodige doen om zich te verzekeren tegen mogelijke risico’s.

8.2 Sloop- en bouwverplichting
De erfpachter is gehouden tot een sloop- en bouwverplichting. Hiertoe dient ze de
aangekochte gebouwen voorafgaand aan de realisatie van het woonproject te slopen
De erfpachter dient, overeenkomstig de toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften, er
een nieuw woonproject op te richten volgens de principes van collectief wonen met een sociale
insteek, zoals beschreven in hoofdstuk 4. De erfpachter dient de bouwwerken van de eerste
fase aan te vatten binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf het verlijden van de
authentieke akte en de werken te voltooien binnen een termijn van 3 jaar te rekenen vanaf het
verlijden van de authentieke akte.
Alle belastingen en taksen, van welke aard ook, met inbegrip van de BTW, ten bate van de
Staat, de provincie, de gemeente of elke andere overheid die vanaf het verlijden van de
notariële akte en ingevolge het gebruik of de realisatie van het project zouden verschuldigd
zijn, zijn voor rekening van de erfpachter.
De erfpachter wordt verondersteld voorafgaand alle nuttige inlichtingen te hebben ingewonnen
over het bedrag van de belastingen en taksen; hij zal uit dien hoofde niet het minste bezwaar
kunnen doen gelden tegen AGSL, noch daarin aanleiding vinden om vermindering van de
vergoeding of andere voorwaarden aan te vragen.
Het AGSL zal de nodige inspanningen leveren om de erfpachter te ondersteunen bij fiscale
vragen. Het AGSL kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden indien de erfpachter om
eender welke reden geen aanspraak zou kunnen maken op eventuele gunstmaatregelen.

8.3 Bijkomende ontwerpeisen
8.3.1 Programma
In de eerste fase (ontwikkeling langs de Wilselsesteenweg) dienen er minimum 7
wooneenheden gerealiseerd te worden binnen het woonproject.
De tweede fase van de ontwikkeling (langs de Genadeweg) dient minstens 5 wooneenheden
te bevatten.
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8.3.2 Minimumvoorwaarden collectief wonen
8.3.2.1 Zelfbeheer:
Het collectieve woonproject wordt qua inhoud (sociale doelstellingen, samenwerking,
rechtsvorm, ruimtelijk ontwerp, …) bedacht en gedragen voor (en in sommige gevallen zelfs
door) de bewoners als groep, zowel in de ontwikkelingsfase als in de bewoningsfase.

8.3.2.2 Sociaal concept:
De sociale principes van collectief wonen (betrokkenheid op elkaar, sociale meerwaarde voor
medebewoners en buurt, wijze van zelfbeheer, democratische principe,…) vinden hun
weerslag in het projectvoorstel en het definitief projectdossier.

8.3.2.3 Voortbestaan van het aspect ‘collectief wonen met sociale insteek’
gedurende de bewoning:
Om het sociale karakter van het collectieve woonproject te waarborgen, zal expliciet in de
erfpachtakte worden opgenomen dat de projectsite in erfpacht wordt gegeven met het doel het
te bestemmen voor een collectief woonproject met een sociaal oogmerk en dit gedurende de
volledige periode van 99 jaar. Iedere andere bestemming of het wijzigen van de bestemming
tijdens de duur van de erfpacht is uitdrukkelijk verboden.
Bij het niet naleven van deze voorwaarde beschikt het AGSL over het recht om de verbreking
van de erfpacht te vorderen en zal de erfpachter aan het AGSL een schadevergoeding ten
bedrage van 50.000,00 euro verschuldigd zijn
Voorts zal de geselecteerde erfpachter bij opmaak van haar juridische vorm (voor
ondertekening van de onderhandse overeenkomst) voldoende voorwaarden en garanties
inbouwen om te voorkomen dat het collectieve en sociale karakter in de loop van de tijd
verwatert. Bij het niet naleven van deze voorwaarde beschikt het AGSL over het recht om de
verbreking van de erfpacht te vorderen.
Tot slot wordt aan de geselecteerde erfpachter gevraagd om in haar huishoudelijk reglement
voldoende voorwaarden op te nemen die de betrokkenheid van (nieuwe) bewoners bevordert.

8.4 Lot van de uitgevoerde werken en beplantingen bij
einde van het recht
Bij beëindiging van het verleende recht (ook wanneer dit voortijdig is) komen, conform de
regels van natrekking, de door de erfpachter aangebrachte werken of verbeteringen kosteloos
in eigendom toe aan de erfverpachter.
In geval van beëindiging van de erfpacht (voor het verstrijken van de duur) ingevolge een
ernstige nalatigheid of verzuim van de erfverpachter, zal de erfverpachter de meerwaarde van
de verbeteringen, opgerichte gebouwen en aanplantingen vergoeden.
Voor eventuele vergunningsplichtige werken die door de erfpachter werden uitgevoerd zonder
daartoe te beschikken over een conforme omgevingsvergunning of andere bestuurlijke
vergunning, heeft de erfverpachter het recht om deze constructies op kosten van de erfpachter
te laten afbreken en te laten herstellen in oorspronkelijke staat.
29 | 3 4
Projectdossier De Boomgaard
Definitief

Het recht van erfpacht, de opgerichte en nog op te richten constructies en de eventueel te
vestigen zakelijke en persoonlijke rechten, zullen steeds na afloop van de initiële duur van
deze erfpachtovereenkomst voor vrij van schuld, hypotheek, bezwarende in- of overschrijving,
voorrecht of ontbindende rechtsvordering aan de erfverpachter toekomen.

8.5 Recht van beëindiging erfpacht door AGSL
Voor zover de erfpachter de termijn voor de uitwerking van het project in fase 1 niet
respecteert, beschikt het AGSL over het recht om de verbreking van de erfpacht te vorderen
en zal de erfpachter aan het AGSL een schadevergoeding ten bedrage van 50.000,00 euro
verschuldigd zijn.
Indien de erfpachter de termijnen voor voltooiing van de werken of de aanvang van de
bewoning in fase 1 niet respecteert, zal het AGSL de keuze hebben om ofwel de verbreking
van de erfpacht te vorderen ofwel een schadevergoeding van 50.000,00 euro van de
erfpachter te vorderen.
Indien de erfpachter een andere bestemming geeft aan het in erfpacht gegeven goed of de
bestemming ervan wijzigt, beschikt het AGSL over het recht om de verbreking van de erfpacht
te vorderen en zal de erfpachter aan het AGSL een schadevergoeding ten bedrage van
50.000,00 euro verschuldigd zijn.
Voor een volledige opsomming van sancties die gekoppeld zijn aan eventuele essentiële
tekortkomingen van de erfpachtovereenkomst verwijzen wij naar artikel 13 van de
onderhandse erfpachtovereenkomst.

8.6 Voorwaarden met betrekking tot de erfpacht
De site wordt overgedragen aan de erfpachter van het project in de vorm van een erfpacht.
Onder meer doch niet uitsluitend zullen volgende randvoorwaarden bij een overdracht steeds
in acht moeten genomen worden :









alle kosten verbonden aan de notariële akten, de projectorganisatie en de
projectrealisatie vallen ten laste van de erfpachter;
de juridische structuur dient gevormd te zijn binnen de 8 weken te rekenen vanaf de
toewijzingsbeslissing van het AGSL en uiterlijk voor het tekenen van de onderhandse
erfpachtovereenkomst. Indien na ondertekening van de onderhandse of notariële
erfpachtovereenkomst, de juridische structuur of de samenstelling van de erfpachter
nog zou wijzigen, kan de overeenkomst of notariële akte op kosten van de erfpachter
aangepast worden aan de nieuwe juridische structuur of samenstelling mits alle andere
voorwaarden ongewijzigd blijven.
de erfpachter verbindt er zich toe binnen uiterlijk binnen de 8 weken na toewijzing
eenzijdig een onderhandse erfpachtovereenkomst te ondertekenen. Na goedkeuring
door de Raad van Bestuur worden deze overeenkomsten door het AGSL
tegengetekend;
de overeenkomsten worden getekend onder opschortende voorwaarden;
uiterlijk bij het verlijden van de notariële akte zal de eerste canon verschuldigd zijn.
30 | 3 4

Projectdossier De Boomgaard
Definitief










de projectsite wordt in erfpacht gegeven met het doel het te bestemmen voor een
collectief woonproject met een sociaal oogmerk; iedere andere bestemming of het
wijzigen van de bestemming tijdens de duur van de erfpacht is uitdrukkelijk verboden;
de erfpachter staat in voor alle onderhouds- en herstellingswerken aan de in erfpacht
verleende site; zij dienen de site en de door haar opgerichte constructies als een goede
huisvader te beheren en deze bij het einde van de erfpacht in een goede staat van
onderhoud, behoudens vetusteit, kosteloos aan het AGSL over te dragen;
de verschuldigde canon is jaarlijks indexeerbaar volgens de gezondheidsindex;
het is de erfpachter toegestaan de door haar opgerichte constructies en het
erfpachtrecht te hypothekeren voor de duur van de erfpacht. De erfpachter dient zelf
te voorzien in de nodige doorhalingen opdat deze constructies bij het einde van de
erfpacht onbezwaard aan het AGSL toekomen.
het is de erfpachter niet toegestaan haar erfpachtrecht geheel of gedeeltelijk over te
dragen zonder voorafgaandelijke toelating van het AGSL.

Het AGSL behoudt zich steeds het recht voor om – met uitzondering van de verschuldigde
erfpachtcanon - de verkoopsvoorwaarden of erfpachtmodaliteiten eenzijdig aan te passen voor
zover dit aangewezen zou blijken te zijn in functie van de juridische structuur die door de
erfpachter wordt gekozen voor de verwerving van de site, waarbij de principes vermeld in dit
projectdossier inhoudelijk weliswaar steeds zo goed mogelijk dienen te worden behouden of
benaderd.

8.7 Minimumvoorwaarden voor terugkoppeling van
informatie tussen erfpachter en het AGSL
Gelet op het feit dat het realiseren van een collectief woonproject met sociaal oogmerk zowel
voor het AGSL als voor de erfpachter een nieuwe en leerrijke ervaring moet worden, wordt
van beide partijen verwacht met een open geest en in goede verstandhouding tot een
gezamenlijk gedragen project te komen.
Aangezien het ook voor het AGSL om een pilootproject gaat is het de bedoeling dat het AGSL
en bij uitbreiding de stad Leuven kunnen leren uit dit traject met het oog op toekomstige
woonprojecten.
Vandaar dat aan de erfpachter gevraagd wordt om zowel tijdens het traject als na afloop ervan
(beide fases) regelmatig terug te koppelen over mogelijke leer- en verbeterpunten voor de
toekomst. Hiertoe zal AGSL op regelmatige basis feedback vragen.
Van zodra het project operationeel is, wenst het AGSL ook minstens over volgende
documenten te beschikken:



as-built dossier (aan te leveren uiterlijk 3 maanden na aanvang bewoning)
statuten en huishoudelijke reglementen

Bovendien stemt de erfpachter ermee in dat het AGSL of partnerorganisaties maximaal 1 keer
per jaar langs komen om het project te (laten) bezichtigen in het kader van
ervaringsuitwisseling.
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9 Juridische structuur van de erfpachter
De kandidaat erfpachter werkt samen met het projectvoorstel ook een voorstel van juridische
structuur uit voor zowel de verwervingsfase, de bouwfase als de bewoningsfase.
Commerciële vennootschappen worden uitgesloten bij deze procedure.
Er kan gebruik gemaakt worden van de meest courante juridische structuren die van
toepassing zijn op collectieve woonprojecten of van een structuur waarvan kan worden
aangetoond dat zij geschikt is om de voornoemde bestemming te vervullen, voor zover wordt
voldaan aan de algemene principes die door het AGSL bij de oproep naar kandidaatstellingen
werden vooropgesteld.
In hoofdzaak onderscheiden we 2 structuren:
1 - De erfpacht wordt verleend aan individuele eigenaars: een erfpacht in onverdeeldheid –
ieder verwerft een percentage in het erfpachtrecht, eventueel volgens ieders financiële
inbreng. Het is van belang om bij de opmaak van het projectvoorstel een gedetailleerd budget
van de bouwkosten op te nemen: zowel collectief (werken die de groep samen uitvoert) als
individueel (afwerking), financiering, verdeelsleutel bouwkosten, garanties, beslissingsproces,
controle/budgetbewaking, …
2 - De erfpacht wordt verleend aan een vzw of coöperatieve vennootschap: er wordt, al dan
niet tijdelijk, een collectieve structuur opgericht. De verwerving van het erfpachtrecht voor de
projectgrond gebeurt door een vzw of door een coöperatieve vennootschap) in plaats van in
onverdeeldheid.
De toekomstige bewoners zijn vennoten van de vennootschap, of zijn lid van de vzw of sluiten
een wooncontract (of ondererfpacht) met de vennootschap. Eventueel kunnen ook externen
vennoten worden (sympathisanten, sponsors e.d.). De algemene vergadering of de
bestuurders beslissen over de uitwerking en financiering van het gehele project (via aandelen
en/of leningen), de werken, de in- en uitstap van de gezinnen/vennoten, de bijdrage in de
kosten, de toekenning van bewonerscontracten enz.
Voor het verkrijgen van het erfpachtrecht zal in functie van het voorstel van de geselecteerde
kandidaat een definitieve erfpachtovereenkomst uitgewerkt worden. Het AGSL heeft het
notariskantoor Coppieters ’t Wallant - Goukens, Sint-Jacobsplein 7 te 3000 Leuven,
aangesteld voor de opmaak van de diverse notariële akten. De erfpachter kan vrijblijvend
advies inwinnen bij dit kantoor om haar te adviseren bij de te vormen juridische structuur.
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10 Overzicht mijlpalen in het project
Hieronder worden alle belangrijke mijlpalen en een indicatief procesverloop binnen het
collectieve woonproject De Boomgaard opgelijst. Hierbij wordt uitgegaan van een vlot verloop
van het project. Uiteraard kan en mag de geselecteerde erfpachter dit traject sneller afleggen
mits naleving van de gestelde projectstappen en de nodige goedkeuringen.
Alle vooropgestelde mijlpalen zijn indicatief en onder voorbehoud van overmacht,
onverwachtse gebeurtenissen of andere beslissingen gaandeweg het traject (vb. het
organiseren van een tweede inschrijvingsperiode).
Timing
3 mei 2021
11 mei 2021 12.30u
18 mei 2021
11 juni 2021 (11u)
jun/21
1 oktober 2021 (11u)
okt/21
november 2021
november - januari 2021 - 2022
Februari 2022
Maart - mei 2022
Mei 2022
Juni 2022

Mijlpaal
Bekendmaking projectdossier en start kandidaatstellingsperiode
Infomoment online projectdossier 'De Boomgaard'
Bezoek site De Boomgaard
Deadline indienen kandidaatstelling
Beoordeling kandidaatstellingen door begeleidingscommissie
Deadline indienen projectvoorstel
Beoordeling projectvoorstellen door begeleidingscommissie
Bekendmaking rangschikking kandidaat bouwheer
Onderhandelingsfase met eerst gerangschikte bouwheer
Toewijzing site aan kandidaat bouwheer
Vormen juridische structuur en voorbereiden ondertekening onderhandse overeenkomst
Ondertekening onderhandse overeenkomst door beide partijen
Opstart uitwerking definitief projectdossier

Juli 2022

Eerste begeleidingscommissie

Augustus 2022

Tweede begeleidingscommissie

September 2022

Derde begeleidingscommissie + voorleggen contract met architect door bouw- en woongroep

December 2022

Vierde begeleidingscommissie

Maart 2023

Vijfde begeleidingscommissie

Juni 2023

Zesde begeleidingscommissie

September 2023

Zevende begeleidingscommissie + indienen definitief projectdossier ter goedkeuring door begeleidingscommissie

September - November 2023

Beoordeling definitief projectdossier door begeleidingscommissie

November 2023

Goedkeuring definitief projectdossier door begeleidingscommissie

Januari 2024

Voorleggen ontvankelijkheidsverklaring aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Juni 2024

Ontvangen stedenbouwkundige vergunning

Juli 2024

Ondertekening erfpachtakte

Januari 2025

Deadline start van de bouwwerken fase 1

Juli 2027

Deadline voltooiing van de werken fase 1 en start van de bewoning

Oktober 2027

Deadline indienen as-built dossier

November 2027
November 2027

Beoordeling as-built dossier door begeleidingscommissie
Goedkeuring as-builtdossier door begeleidingscommissie
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11 Bijlagen
bijlage 1: infofiche kandidaat erfpachter
bijlage 2: contactgegevens kandidaat erfpachter
bijlage 3: sjabloon projectvoorstel
bijlage 4: financieel sjabloon
bijlage 5: ontwerp erfpachtovereenkomst

34 | 3 4
Projectdossier De Boomgaard
Definitief

