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1. Aanbestedende overheid: 
 
Gemeente Sint-Gillis, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen 
Maurice Van Meenenplein 39 – 1060 Brussel 

Contactpersoon: Dienst Sport 
E-mail : fmorleghem@stgilles.brussels 
 
2. Toepasbare regelgeving: 
 

 De wet van 17 juni 2017 betreffende de concessieovereenkomsten; 
 Het koninklijk besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels 

van de concessieovereenkomsten; 
 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessieovereenkomsten; 

 De wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de 
verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen; 

 De wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het federaal Agentschap voor de Veiligheid van 
de voedselketen en alle wetgeving inzake controles van het FAVV; 

 De WETSBEPALINGEN inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953; 
 De wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank;  
 De wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en 

alcoholhoudende dranken; 
 

 Voorwerp en waarde van de concessie 
 
Het doel van deze concessie is om in overeenstemming met de geldende teksten en het gemeentereglement, 
alle taken op zich te nemen om het beheer van de cafetaria van de Sportpleinen Corneille Barca te 

garanderen. 
 
Bij de cafetaria gaat het om een drankgelegenheid met een beperkte restaurantactiviteit. De cafetaria is 

de enige gelegenheid die op de Sportpleinen Corneille Barca mogen bestaan. 
 
De concessiehouder is verplicht de opening van de cafetaria te verzekeren tijdens alle openingsuren van de 

Sportpleinen Corneille Barca, volgens de door het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente 
Sint-Gillis vastgestelde uurroosters. Zo moet de cafetaria met name gratis ter beschikking worden gesteld 

aan kinderen die deelnemen aan de sportkampen op de Sportpleinen Corneille Barca, zodat ze er hun 
maaltijden en snacks kunnen nuttigen, ook al consumeren ze geen door de concessiehouder verkochte 
drankjes. 
 
Het staat de concessiehouder vrij om de cafetaria buiten de openingsuren van de Sportpleinen Corneille 

Barca open te houden, zolang de activiteiten die hij er organiseert in overeenstemming zijn met de 
bestemming van de lokalen en mits het afsluiten van een specifieke verzekering. 
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De aanbestedende overheid schat de waarde van de concessie voor de duur ervan op 91.800 euro. Deze 
waarde wordt berekend rekening houdend met het maandelijkse bedrag van 850 €, het minimale bedrag van 
het concessierecht onder hetwelke de offerte niet als ontvankelijk kan worden beschouwd. 
 
3. Duur van de concessie 
 
De concessie wordt toegestaan voor een periode van 9 jaar, zonder stilzwijgende verlenging. Na afloop van 
de opgegeven duurtijd, wordt een nieuwe aanbesteding uitgeschreven. 

 
4. Gunningsprocedure van de concessie: 
 
De aanbestedende overheid zal potentiële uitbaters raadplegen door middel van een publicatie in een blad 
met ruime oplage en via een publicatie op zijn website. 
 
De aanbestedende overheid kan desgewenst onderhandelingen opstarten met de inschrijvers. Zij is evenwel 
niet verplicht te onderhandelen.   
 
De concessie wordt toegekend aan de inschrijver met de regelmatige offerte die de hoogste score behaald op 
de gunningscriteria.  
 
Alleen offertes die zijn ingediend door inschrijvers die voldoen aan de toegangsvoorwaarden en 
selectiecriteria worden in aanmerking genomen.  
 
Het College van Burgemeester en Schepenen zal de uitgekozen inschrijver per aangetekende brief op de 
hoogte brengen. De concessie treedt van rechtswege ten vroegste in werking op de eerste dag van de maand 
volgend op die kennisgeving, onder voorbehoud van het eventuele akkoord van de voogdij op die datum, en 
uiterlijk op de datum van dit akkoord van de voogdij.  
 
5. Procedure voor de indiening van de offerte: 
 
De offertes moeten in het Frans en/of het Nederlands worden opgesteld, naar keuze van de inschrijver, in 
tweevoud en per aangetekend schrijven worden verzonden of persoonlijk op het onderstaande adres tegen 
bewijs van ontvangst worden afgegeven: 
 
Gemeente Sint-Gillis 
T.a.v. dhr. F. Morleghem - Directeur 
Maurice Van Meenenplein, 39  
1060 Sint-Gillis 
 
uiterlijk  16/08/2020 
 
Op straffe van nietigheid dienen ze in een verzegelde enveloppe te worden gestopt met als enige vermelding: 
 
"Concessie voor de uitbating van de cafetaria Sportpleinen Corneille Barca" 

 
De offerte blijft 60 kalenderdagen geldig na de datum van afgifte van de offerte.  
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6. Bezoldiging van de concessiehouder: 
 
De concessiehouder zal worden vergoed met de ontvangsten uit de uitbating van de cafetaria 

 
 
7. Toegangsrecht en kwalitatieve selectie: 
 
Toegangsrecht 
 
De inschrijver wordt uitgesloten van toegang tot de opdracht wanneer hij, in ongeacht welk stadium van de 
procedure (onder voorbehoud van de toepassing van corrigerende maatregelen in toepassing van artikel 53 
van de wet), voldoet aan de verplichte of facultatieve uitsluitingsmotieven bepaald in artikelen 50, 51 en 52 
van de wet inzake concessies.  
 
Door deel te nemen aan deze opdracht bevestigt de inschrijver zich niet in een van de onder deze artikelen 
bedoelde situaties te bevinden. 
 
Er wordt op gewezen dat de aanbestedende overheid de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord 
zal nagaan in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is.  
 
Daartoe verzoekt zij de betrokken inschrijver zo spoedig mogelijk en binnen de door haar vastgestelde 
termijn de documenten en bewijsstukken te verstrekken om zijn persoonlijke situatie, zoals vermeld in de 
bovengenoemde artikelen, na te gaan, en met name de volgende bewijsstukken: 

1)  een uittreksel uit het strafregister of een ander gelijkwaardig document afgeleverd door een 
gerechtelijke of administratieve instantie van het land van oorsprong of herkomst. 

 Dit document mag ook worden vervangen door een bewijs van goed gedrag en zeden van de 
inschrijver of van de gemachtigde(n) van de onderneming; 

2) een attest van de griffie van de handelsrechtbank, dat bevestigt dat er geen faillissement of een 
vergelijkbare toestand bestaat ingevolge een soortgelijke procedure; 

3)  een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale beroepsverplichtingen overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste 
afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum van ontvangst van de offertes. 

4) Een attest uitgereikt door de bevoegde overheid waaruit blijkt dat de inschrijver, tot en met het 
voorlaatste kalenderkwartaal vóór de uiterste datum van ontvangst van de offertes, voldaan heeft aan 
de verplichtingen inzake betaling van zijn bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de 
Belgische wettelijke bepalingen of die van het land waar de werknemers zijn gevestigd. Het attest 
heeft betrekking op het voorlaatste kalenderkwartaal vóór de uiterste datum van ontvangst van de 
offertes. 

 
Het recente karakter van de in de punten 1 en 2 bedoelde documenten is vastgesteld voor zover zij minder 
dan zes maanden oud zijn t.o.v. de datum van indiening van de BAFO.  
 
 
Kwalitatieve selectie (artikel 48 van de wet): 
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Om zijn technische bekwaamheid te bewijzen, moet de inschrijver het bewijs leveren dat hij in de afgelopen 
vijf jaar reeds een drankgelegenheid binnen een collectieve infrastructuur heeft uitgebaat, hetzij als 
zelfstandige in hoofd- of bijberoep, hetzij als bestuurder van een handelsvennootschap, hetzij als werknemer.  
De inschrijver mag geen vertegenwoordiger of medewerker zijn van, of op enigerlei wijze verbonden zijn 
met een sportfederatie of sportclub. 
 
Het bewijs dat hij een concessie van hetzelfde type heeft uitgebaat kan worden geleverd door middel van alle 
bewijsstukken.  

 
De inschrijver moet ook de hoedanigheid van handelaar hebben. Die zal hij aantonen door vermelding van 
het btw-nummer. Hij mag het bewijs van deze hoedanigheid echter wel leveren door aan te tonen dat hij een 
leidinggevende functie heeft binnen een commerciële onderneming die een offerte indient. 
 
8. Gunningscriteria  

 
De economisch meest voordelige offerte wordt bepaald op basis van de beste  prijs-kwaliteitverhouding, die 
wordt beoordeeld op basis van onderstaande gunningscriteria. 
 

1) Het bedrag van de in het kader van de concessie voorgestelde storting. (20/100) 
 

2) Kwaliteit van het beheer van de cafetaria (80/100): 
 Toegankelijkheid van de cafetaria wat de openingsuren betreft (20/100) 
 Toegankelijkheid van de cafetaria wat de prijs van de consumpties en van andere te koop 

aangeboden producten betreft (10/100); 
 Diversiteit van het aanbod en van andere te koop aangeboden producten (10/100); 
 Belang van de maatregelen die worden genomen om voor animatie in de cafetaria te 

zorgen (40/100). 
 

Voor elk subcriterium krijgt de beste offerte het maximum aantal punten, de tweede de helft van de 
punten en de derde krijgt geen punten. 
 
Voor dit criterium is de beste offerte die die het hoogste aantal punten heeft behaald na optelling van 
de punten behaald per subcriteria. 

 
 
9. Leefmileu, netheid, logistiek 
 
Leefmilieu: 
 
Overeenkomstig artikel 27 van de wet van 17 juni 2016, is de concessiehouder verplicht alle toepasselijke 
verplichtingen op het gebied van het milieurecht die zijn vastgelegd in het recht van de Europese Unie, het 
nationale recht, collectieve overeenkomsten of internationale bepalingen inzake milieurecht, na te leven en te 
doen naleven.  
 
 
10. Personeel: 
 
Het personeel dat de concessiehouder beslist tewerk te stellen handelt enkel onder zijn verantwoordelijkheid. 
 
Overeenkomstig artikel 27 van de wet van 17 juni 2016, is de concessiehouder verplicht alle toepasselijke 
verplichtingen op het gebied van het sociaal- en arbeidsrecht die zijn vastgelegd in het recht van de Europese 
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Unie, het nationale recht, collectieve overeenkomsten of internationale bepalingen inzake sociaal- en 
arbeidsrecht zoals opgesomd in bijlage IV, na te leven en te doen naleven.  
 
 
11. Borgtocht 
 
Bij zijn aanstelling zal de concessiehouder een bankgarantie moeten verstrekken gelijk aan drie maanden 
vergoeding. 
 
Bij het verstrijken van de duur van de concessie en mits hij al zijn verplichtingen is nagekomen, zal de 
gemeente de borgtocht van de concessiehouder vrijgeven. 
 
Deze bankgarantie dient als waarborg voor alle verplichtingen van de concessiehouder tegenover de 
gemeente. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van deze verplichtingen kan de gemeente 
zichzelf vergoeden voor eventuele schade of kosten, door middel van een ambtshalve inhouding van de 
borgtocht. 
 
In geval van inhouding op deze borgtocht, dient de waarborg binnen de acht dagen te worden hersteld.  
 
 
12. Aansprakelijkheid - verzekeringen 
 
De concessiehouder is burgerrechtelijk aansprakelijk op grond van zijn activiteit en die van zijn 
personeelsleden. 
 
De concessiehouder zal de nodige verzekeringspolissen afsluiten om enerzijds zijn burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid en die van zijn personeel te dekken en anderzijds elke vergoeding met betrekking tot 
arbeidsongevallen te garanderen. 
 
De polissen zullen moeten worden afgesloten en de daarop betrekking hebbende documenten zullen moeten 
worden voorgelegd aan het gemeentebestuur op eenvoudig verzoek, en in ieder geval voor de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst. 
 
De concessiehouder staat jegens de gemeente borg voor elke vordering tot schadevergoeding die tegen haar 
wordt ingesteld, op voorwaarde dat hij burgerlijk aansprakelijk is en dat de schade is veroorzaakt in de 
uitoefening van zijn activiteit. 
 
13. Overdracht 
 
De concessie kan enkel worden overgedragen na voorafgaandelijke toestemming van het College van 
Burgemeester en Schepenen, dat een herziening van het contract zal kunnen eisen. De concessiehouder stuurt 
zijn verzoek om overdracht schriftelijk naar het college, dat twee maanden de tijd heeft om zich erover uit te 
spreken. 
 
De overdrager blijft tot de einddatum of het opzeggen van de concessie hoofdelijk aansprakelijk met de 
overnemer voor alle verplichtingen van welke aard dan ook die voortvloeien uit de uitvoering van deze 
concessie. 
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Indien de concessiehouder een onderneming is, leidt elke wijziging in haar beheers- en/of bestuursorganen 
tot het van rechtswege en zonder schadevergoeding vervallen van deze concessie, tenzij het college voor een 
dergelijke wijziging vooraf toestemming heeft gegeven. 
 
14.  Failliet – Gerechtelijk Akkoord – Ontbinding 

 
Het faillissement, het gerechtelijk akkoord of de ontbinding van de rechtspersoon, of het faillissement, het 
verbod of in het geval zich een collectieve schuldenregeling voordoet van de natuurlijke persoon-
concessiehouder, leiden tot de ontbinding van de overeenkomst.  
 
15.  Opzeg  
 
Als blijkt dat de concessiehouder in ernstige mate verzaakt aan de verplichtingen van deze overeenkomst, 
zowel aan die ten opzichte van de Gemeente als aan die ten opzichte van de ontvangers van de dienst die hij 
moet verlenen, zal het College van Burgemeester en Schepenen hem een aangetekende brief met 
ontvangstbewijs sturen waarin hij ertoe wordt aangemaand voortaan aan zijn verplichtingen te voldoen. 
 
Ingeval hij zijn verplichtingen opnieuw schendt, zal het College van Burgemeester en Schepenen de 
concessie kunnen opzeggen, en desgevallend zonder vooropzeg en zonder dat de gemeente een 
schadevergoeding is verschuldigd. 
 
In geval van opzeg door toedoen van de concessiehouder wordt de borgtocht of bankgarantie van rechtswege 
en voorlopig aan de gemeente toegekend, onverminderd het recht van de gemeente om een aanvullende 
schadevergoeding te eisen. 
 
De concessiehouder is ook van rechtswege verplicht de bedragen die hij heeft geïnd voor een periode na de 
beëindiging van zijn activiteiten, pro rata terug te betalen. 
 
Hij zal ook de bedragen die uit hoofde van deze concessie verschuldigd zijn, maar nog moeten worden geïnd, 
aan de gemeente moeten overmaken. 
 
16. Einde van de concessie 
 
De concessie eindigt aan het einde van de onder artikel 5 vastgestelde termijn, of op grond van een besluit 
van het college waarbij het verval van de concessiehouder wordt vastgesteld op grond van artikel 21. 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen mag ook beslissen om vóór de onder artikel 5 vastgestelde 
termijn een einde aan de concessie te maken, wanneer het vaststelt dat de concessiehouder, tijdens de 
uitvoering, in één van de onder artikel 8 genoemde uitsluitingsgevallen verkeert. In dit geval geldt de 
kennisgeving van de beëindiging van de concessie van rechtswege als beëindiging van de huurovereenkomst 
van de hoofdverblijfplaats. De concessiehouder moet de hem toegewezen woning binnen de drie maanden na 
de kennisgeving van de opzegging vrijmaken. 
 
17. Beslechting van geschillen 
 
De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn als enige bevoegd om kennis te nemen van 
de geschillen die in het kader van de uitvoering van deze concessie zouden kunnen ontstaan 
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