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1. ALGEMENE BEPALINGEN 
 

1.1. Initiatief nemende instantie 
 

Het Kasteel Ter Rijst is eigendom van het Vlaams Gewest. Het Agentschap Natuur en Bos werkt 

samen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media voor de renovatie en de valorisatie van het 

kasteel. 

 

Als Eigen Vermogen van het Agentschap Natuur en Bos is Natuurinvest de feitelijke beheerder 

van het gebouw. In die hoedanigheid neemt Natuurinvest het initiatief tot deze oproep. 

 
1.2. Doelstelling en beoogde herbestemming 

 

Het Vlaams Gewest heeft de ambitie om het kasteel- en parkdomein met bosreservaat, dat 

zo’n 100 ha groot is, te ontwikkelen tot een openbaar toegankelijk groengebied met zowel 

een lokale als bovenlokale culturele en toeristische uitstraling. 

 

Om deze ambitie te realiseren werkt het Agentschap Natuur en Bos samen met het 

Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM). Beide instanties gaan elk op zoek naar een 

geschikte partner voor de herbestemming en exploitatie van een deel van de gebouwen. 

 

Heel concreet ambieert het Departement CJM een samenwerking met een culturele 

organisatie die een kwalitatieve jaarwerking kan realiseren in de noordwestelijke vleugel van 

het kasteel. Meer informatie over deze culturele invulling is te verkrijgen bij Lieven Boelaert 

(02 553 69 35) of via https://cjsm.be/cultuur/themas/culturele-infrastructuur/oproep-cultuurhuis-ter-rijst  

 

Met deze oproep gaat Natuurinvest op zoek naar een private partner voor de 

exploitatie van een B&B met ruime brasserie (of restaurant) en bijhorende 

uitbaterswoning. 

 

Tot slot zijn in het gerenoveerde kasteel nog 5 éénkamersappartementen voorzien. Deze 

zullen apart op de markt komen, tenzij de exploitant van de B&B deze wil toevoegen aan zijn 

uitbating.  

 

1.2.1. Af te sluiten zakelijk recht en duur daarvan 
 

Het pand ligt in een openbaar domein zodat het klassiek huurrecht niet van toepassing is. 

Natuurinvest wenst een concessie van openbaar domein te verlenen op de betreffende 

goederen waardoor aan een private partner de mogelijkheid wordt geboden om een private 

exploitatie te realiseren die aansluit bij de doelstellingen van de eigenaar en de ruimtelijke 

context.  

 

De concessie loopt voor een periode van 15 jaar. Ze is telkens verlengbaar en dit conform de 

voorwaarden van de overeenkomst van de domeinconcessie 

 
 

1.2.2. Type herbestemming 
 

De beoogde herbestemming voor het kasteel bestaat uit een privaat commercieel project, met 

een absolute meerwaarde voor de gemeenschap en op het vlak van recreatie/toerisme. 

 

Aangezien de restauratie en renovatie van het kasteel in volle gang is, ligt de herbestemming 

van de verschillende percelen grotendeels vast: 

https://cjsm.be/cultuur/themas/culturele-infrastructuur/oproep-cultuurhuis-ter-rijst
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Perceel 1: B&B met brasserie 

 Gelijkvloers: 

o 5 aaneensluitende kleine zalen, in te richten als ontbijt-, diner- of receptieruimtes. 

o Een keuken 

o Een ruim sanitair blok, overdekte inkom en overdekte fietsstalling (in 

gemeenschappelijk gebruik met de culturele invulling) 

 Eerste verdieping: 

o 5 charmante en volledig ingerichte B&B-kamers 

o Een prachtige intieme vergaderzaal in de oude kasteelkapel 

o Een uitbaterswoning met 2 slaapkamers 

De binnenkoer is in gemeenschappelijk gebruik met de culturele exploitatie. Voor het kasteel, 

toegankelijk vanuit de grootste restaurantzaal, is wel een ruim terras voorzien, exclusief voor de 

brasserie, met zicht op de kasteelvijvers. 

  

Perceel 2: Culturele invulling (zie eerder) 

 Gelijkvloers: 

o Een multifunctionele zaal van 170m²  

o Een ruime vestiaire, loges / kleedkamers en berging 

o Een eetzaal met open keuken en toilet 

 Eerste verdieping met bureelruimtes 

 

De binnenkoer is in gemeenschappelijk gebruik met de horeca-exploitatie. Voor de prachtige 

ommuurde tuin wordt nog een invulling gezocht. 

  

Percelen 3 tot 7: Appartementen 

 4 duplex appartementen op 1ste etage, elk met slaapkamer op 2e etage 

 1 appartement op 1ste etage met aparte slaapkamer op hetzelfde verdiep 

Bij elk appartement hoort een gereserveerde autostaanplaats. 

 

 

1.2.3. Randvoorwaarden 
 

Bij de herbestemming dient rekening gehouden te worden met volgende elementen: 

 

Erfgoedwaarde 

1. Het gebouw is beschermd als monument en maakt deel uit van een beschermd 

parklandschap. Het historisch karakter van de gehele site dient dus zeker bewaard te 

blijven. In die zin wordt er gezocht naar een herbestemming die verenigbaar is met een 

monument, met het uitzicht, de indeling en de constructie van de gebouwen. Alle ingrepen 

die de private partner wil maken, dienen te gebeuren conform de richtlijnen en met het 

voorafgaand akkoord van het Agentschap voor Onroerend Erfgoed en de eigenaar 

 

Natuurwaarde 

2. Het autoluwe karakter van het park: beperkte toegang langs een nieuw aan te leggen 

weg en kleine parking voor laden-lossen en voertuigen van uitbaters en bewoners . 

3. Indien de uitbater zelf sporadisch publieksevenementen wenst te organiseren mogen deze 

de draagkracht van het gebouw en de omgeving niet in het gedrang brengen. 



5 
 

4. Het gedeelte van de zolderverdieping, dat bij de restauratie speciaal werd ingericht om 

de belangrijke kolonie baardvleermuizen en de kerkuil te beschermen, moet 

onaangeroerd blijven. 

 

Operationele voorwaarden 

5. Er wordt gestreefd naar een partnership tussen eigenaar en uitbater. Het moet voor de 

bezoeker duidelijk zijn dat het gaat om een concessie van het Agentschap voor Natuur en 

Bos. Communicatie en visualisatie zijn hierin belangrijk. 

6. De exploitant van perceel 1 neemt ook de beheersfunctie van het hele gebouw op zich.  

7. Timing: de eigenaar kan het kasteel in gebruik geven vanaf (ten vroegste) september 2019 

8. Het is wenselijk dat de uitbater samenwerkt met de culturele partner in de noordwestelijke 
vleugel. 

 

1.2.4. Financiële verwachtingen 

 
Gebruiksvergoeding 

De eigenaar stelt als belangrijk uitgangspunt dat de uitbating een eigen bron van inkomsten 

moet hebben en dat ze zichzelf moet kunnen bedruipen. De partner doet met andere 

woorden waar hij goed in is en genereert inkomsten. Een deel ervan wordt als 

gebruiksvergoeding betaald. Met die middelen kan de eigenaar het kasteel beheren, wat 

voordelen biedt naar de partner(s). 

 
Investeringen 

Nog tot juni 2019 is de eigenaar bezig met de renovatie van het kasteel. De partner moet 

daarnaast zelf nog enkele noodzakelijk investeringen en inrichtingen aan/in het gebouw doen 

om het op een kwalitatieve wijze te kunnen exploiteren. Meer details hierover in punt 2.8. Het 

gaat dan bijvoorbeeld over de inrichting van de horeca-keuken. Dit gebeurt in samenspraak 

met de eigenaar en het agentschap Onroerend Erfgoed. 

 

Onderhoud 

De culturele partner, de horeca-uitbater en de huurders van de appartementen staan elk in voor het 

onderhoud en de herstellingen in hun eigen concessie.  

 

Voor wat betreft het onderhoud en herstellingen van de gemeenschappelijke delen, zal een 

huishoudelijk reglement worden opgemaakt ter ondertekening door de verschillende 

concessionarissen.  

 

Het is daarbij de wens van de eigenaar dat de horeca-uitbater de dagelijkse verantwoordelijkheid 

over de gemeenschappelijke delen (sanitair, vestiaire, inkom, fietsstalling, parking, binnenkoer, 

verharding en plantvakken rond het kasteel) opneemt in zijn hoedanigheid van inwonende 

conciërge, en dat de kosten worden verdeeld over alle partijen. 

 

1.3. Procedure 
 

Huidig document bevat de procedurevoorschriften en de contractuele voorwaarden 

waarbinnen een private partner zich kandidaat kan stellen tot het verkrijgen van een 

domeinconcessie op perceel 1, eventueel in combinatie met de percelen 3 tot 7. 

 
Huidig dossier heeft als voorwerp het verlenen van zakelijke rechten aan een private partij 

teneinde deze toe te laten een private exploitatie op de goederen te realiseren. Bijgevolg is 

de wetgeving inzake overheidsopdrachten niet van toepassing, maar de eigenaar zal het 
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verlenen van zakelijke rechten organiseren via een objectieve en transparante procedure 

met mededinging en zal zich hierbij laten leiden door de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur. 

 
Het opstarten van huidige procedure houdt in hoofde van Natuurinvest geen enkele 

verplichting in tot het verlenen van enig recht. 

 
In de procedure worden de volgende stappen voorzien: 

1. Natuurinvest doet een aankondiging tot kandidaatstelling op haar website en 

in andere gespecialiseerde media op 01-02-2019; 

2. De geïnteresseerden kunnen bij Natuurinvest een dossier opvragen 

3. Bezoeken zijn mogelijk op 13-02-2019 en 11-03-2019 (op afspraak)  

4. De kandidaat dient een voorstel in ten laatste op 23-04-2019 

5. Natuurinvest voert onderhandelingen met één of meerdere gegadigden die een 

voorstel hebben ingediend overeenkomstig huidig dossier; 

6. Natuurinvest sluit een samenwerkingsovereenkomst af met de weerhouden 
kandida(a)t(en); 

 
De procedurevoorschriften worden uitvoerig beschreven in deel 2 van huidig document. 

 

 
1.4. Bijkomende informatie en plaatsbezoeken 

 
Voor bijkomende informatie wordt verwezen naar de volgende link: 

www.natuurlocaties.be/vastgoedconcessies/kasteel-ter-rijst  
 

Contactpersoon voor informatie en het aanvragen van een plaatsbezoek is: 

Werner Van Craenenbroeck, business development Natuurinvest 

werner.vancraenenbroeck@vlaanderen.be - 0474 69 36 03 

 

 

http://www.natuurlocaties.be/vastgoedconcessies/kasteel-ter-rijst
mailto:werner.vancraenenbroeck@vlaanderen.be
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2. BESCHRIJVING VAN HET GOED 
 
 

2.1. Historiek 
 

Heikruis is een plaatsje in de Vlaams-Brabantse gemeente Pepingen. Het kreeg zijn naam 

van een kruis dat de Frankische boer Hado op zijn eigendom plaatste.  

 

Het huidige kasteel werd in 1480 gebouwd door Karel Van der Noot. Het was in die tijd een 

indrukwekkende burcht met vier forse hoektorens. Burggraaf Theodore de Nieulant de 

Pottelsberghe sloopte de vervallen torens en verbouwde het slot in 1868-69 in 

neoclassicistische stijl. Hij liet tegelijkertijd het park aanleggen. De laatste adellijke eigenaar 

was burggraaf Hubert Jolly. In 1973 verwierf bouwpromotor Jean L’Ecluse het kasteel. Hij 

verkocht het in 1981 aan de Vlaamse Gemeenschap, samen het bosreservaat en het 50 

hectare grote park. 

 

2.2. Eigendomssituatie 

 
Het classicistisch kasteel Ter Rijst is sinds 1981 eigendom van het Vlaams Gewest, 

Agentschap Natuur en Bos (ANB). Het werd in beheer gegeven aan Natuurinvest, het Eigen 

Vermogen van het Agentschap Natuur en Bos. 

 

2.3. Ligging 

 
Het kasteeldomein Ter Rijst is gelegen in 1670 Pepingen (deelgemeente Heikruis) aan de 

Steenweg op Asse – Kasteelstraat – Terrest 2A. Dit is in het zuidoosten van Vlaanderen, 

Vlaams-Brabant, regio Halle, Pajottenland. Het ligt tegen de taalgrens, op de as Asse – 

Edingen. 

 

Kasteel Ter Rijst is bereikbaar vanuit het noorden via de E40 Brussel – Oostende, afrit 

Ternat en vervolgens de N285 richting Edingen; vanuit het oosten en zuiden via de R0 

(Brusselse ring) en E19 richting Charleroi en vervolgens de E429 richting Doornik (afrit Halle 

of afrit Edingen). De afstand tot Brussel-centrum bedraagt 35 kilometer.  

 

Ter Rijst is ook bereikbaar met het openbaar vervoer en ligt in de nabijheid van de 

treinstations Halle, Edingen en Herne. Er is een verbinding van De Lijn vanuit Halle naar 

Heikruis (buslijn 164). 
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2.4. Omgeving 
 

Het kasteelpark Ter Rijst maakt, net als de domeinen van Gaasbeek, Groenenberg en Coloma, 

deel uit van de befaamde groene parkengordel rond Brussel. Ter Rijst is met name bekend om de 

uitbundige voorjaarsbloei met oa boshyacinten, bosanemonen en wilde narcissen. 
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Het park is aangesloten op het recreatieve wandelnetwerk via de knooppunten 354, 355 en 356, 

en op het fietsnetwerk via de knooppunten 25 en 34. Er is ook een speciaal bewegwijzerde Ter 

Rijstroute voor fietsers.  

 

De wandelpaden in het park zijn toegankelijk voor rolstoelen. Op de kleine vijver kan gevist 

worden. Op dit moment zijn honden en fietsen niet toegelaten in het park maar er wordt gewerkt 

aan een nieuwe toegankelijkheidsregeling.  

 

2.5. Bescherming 

 
Het kasteel Ter Rijst is bij koninklijk besluit van 30 april 2004 beschermd als monument. Het is 

opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed onder relictnummer 40.399 ‘Kasteel ter 

Rijst’.  

 

Het omliggende kasteeldomein is eveneens opgenomen op de inventaris, meer bepaald onder 

relictnummer 134.759 ‘Kasteelpark Ter Rijst’. 

 

Meer informatie over de precieze beschermingsmodaliteiten:  

 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/40602   
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/982 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/40399 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/134759 

 

Het domein “Kasteel Ter Rijst” is natuurgebied. Het park en bos zijn grotendeels 

Habitatrichtlijngebied en Natura 2000-gebied. Het deel bos is beschermd als bosreservaat en 

VEN-gebied.  

 

2.6. Omschrijving van perceel 1 “B&B met brasserie” 
 

Perceel 1 omvat de B&B met brasserie en conciërgewoning. 
 

 Gelijkvloers: 

o 5 in elkaar overlopende kleine zalen van 39m² tot 56m², in te richten als ontbijt-, 

diner- of receptieruimtes. 

o Een keuken van 35m² 

 Eerste verdieping: 

o 5 charmante en volledig ingerichte B&B-kamers, variërend in oppervlakte van 

19m² tot 39m², elk voorzien van eigen badkamer. 

o 2 bergruimtes voor poetsmateriaal 

o Een uitbaterswoning (circa 100m²) met 2 slaapkamers, badkamer en woonkamer 

met open keuken 

Er is royale stockruimte voorzien in de kelder en op een tussenverdieping. De niet 

ingerichte zolder laat nog veel bijkomende mogelijkheden toe.  

Voor het kasteel, toegankelijk vanuit de grootste restaurantzaal, is een ruim terras 

voorzien, exclusief voor de brasserie, met zicht op de kasteelvijvers. 

 

2.7.  Omschrijving van de gemeenschappelijke delen 
 

Een aantal delen van het goed zijn in gemeenschappelijk gebruik met de andere partijen. 

Hiervoor zal een huishoudelijk reglement worden opgesteld. 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/40602
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/982
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/40399
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/134759
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 Buitenruimte 

o Parking voor bewoners, personeel en leveranciers (20-tal plaatsen)  

o Binnenkoer van ruim 700m² met de mogelijkheid voor het organiseren van events 

o Ommuurde tuin: exacte bestemming nog te bepalen in overleg met 

concessionarissen.  

 Gelijkvloers 

o Een overdekte inkom 

o Een ruim sanitair blok, gemeenschappelijk met de culturele exploitatie 

o Overdekte fietsstalling, gemeenschappelijk met de culturele exploitatie 

 Eerste verdieping: 

o Een lift, gemeenschappelijk met de 5 residentiële appartementen 

o Een prachtige intieme vergaderzaal in de oude kasteelkapel, gemeenschappelijk 

met de culturele werking 

 
 

2.8. Overige percelen 
 

Perceel 2: Culturele invulling  

In dit dossier wordt perceel 2 buiten beschouwing gelaten. Kandidaten voor perceel 2 

kunnen zich wenden tot het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Lieven Boelaert 

(02 553 69 35)  

  

Percelen 3 tot 7: Appartementen 

Onderstaande appartementen kunnen eventueel worden toegevoegd aan de horeca-

uitbating indien de kandidaat daarvoor interesse heeft. 

 

 Appartement 1 (duplex) beschikt over een leefruimte met open keuken op de eerste 

verdieping (33m²) en een slaapkamer met badkamer onder het dak. 

 Appartement 2 (duplex) beschikt over een leefruimte met open keuken op de eerste 

verdieping (30m²) en een slaapkamer met badkamer onder het dak. 

 Appartement 3 (duplex) beschikt over een leefruimte met open keuken op de eerste 

verdieping (30m²) en een slaapkamer met badkamer onder het dak. 

 Appartement 4 (duplex) beschikt eveneens over een leefruimte met open keuken op de 

eerste verdieping (30m²) en ook de badkamer met douche bevindt zich op deze etage. 

Enkel de slaapkamer bevindt zich onder het dak. 

 Appartement 5 bevindt zich integraal op de eerste verdieping. Het bestaat uit een 

leefruimte met kitchenette van 25m², een ruime berging en een slaapkamer met 

aansluitende badkamer van 20m². 

 

Bij elk appartement hoort een gereserveerde autostaanplaats. 

De eerste etage is bereikbaar met een lift maar aangezien 4 van de 5 appartementen nog 

een eigen trap hebben naar de slaapkamer, is enkel appartement 5 geschikt voor mensen 

die moeite hebben met trappen. 

 

2.9. Inrichting en afwerking 
 

Het kasteel wordt volledig gerestaureerd (zie bijlage 3 voor een gedetailleerde oplijsting van 
de voorziene binnenafwerking). Dit betekent dat de investeringen ten laste van de exploitant  
beperkt blijven.  
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Perceel 1: B&B met brasserie 

 Gelijkvloers: 

o De ontbijt-, diner- of receptieruimtes worden volledig afgewerkt met uitzondering 

het nodige meubilair en de gordijnen. 

o Basisverlichting is voorzien. Sfeerverlichting is ten laste van de exploitant.  

o Ook een barmeubel is nog te voorzien door de exploitant, maar de nodige 

aansluitingen zijn aanwezig. 

o Het antieke fornuis op de plannen heeft enkel een sierwaarde. 

o De keuken wordt volledig afgewerkt met uitzondering van de nodige toestellen. 

Ook de dampkap is te voorzien door de exploitant. 

o Belangrijk: koken op gas is niet mogelijk!  

 

 Eerste verdieping: 

o De 5 B&B-kamers worden volledig afgewerkt tot en met het behang en 

(basis)verlichting. De badkamers zijn instapklaar. Alle overige meubilair, alsook 

de gordijnen, is nog te voorzien door de exploitant. 

o De uitbaterswoning wordt volledig afgewerkt tot en met een volledig ingerichte 

badkamer en keuken. Gordijnen te voorzien door de exploitant. 

o met 2 slaapkamers, badkamer en woonkamer met open keuken 

Er is royale stockruimte voorzien in de kelder en op een tussenverdieping 

De binnenkoer is in gemeenschappelijk gebruik met de culturele exploitatie. Voor het 

kasteel, toegankelijk vanuit de grootste restaurantzaal, is wel een ruim terras voorzien,  

  

Percelen 3 tot 7: Appartementen 

 Zowel de keukens als de badkamers worden ingericht. 

 In de duplexappartementen is ook een trap voorzien. 

 

 

Volledige oplijsting van de binnenafwerking: zie bijlage 3 

Restauratieplannen: zie bijlage 4 

 
 

 

3. PROCEDUREVOORSCHRIFTEN 

 
3.1. Toelaatbaarheidsvoorwaarden 

 

Kunnen uitgesloten worden van de procedure en deelneming aan de bieding, de kandidaten: 

1. die in staat van faillissement of van vereffening verkeren, die hun werkzaamheden 

hebben gestaakt of die een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of die in een 

overeenstemmende toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure 

die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 

2. die aangifte hebben gedaan van faillissement, voor wie een procedure van vereffening of 

van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp zijn van een gelijkaardige 

procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 

3. die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld zijn geweest voor 

een misdrijf dat de beroepsmoraal aantast; 

4. die bij hun beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke 

grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken; 
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5. die niet in orde zijn met hun bijdragen aan de sociale zekerheid; 

6. die niet in orde zijn met de betaling van zijn belastingen in overeenstemming met de 

Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is; 

7. die zich in ernstige mate hebben schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen 

bij het verstrekken van inlichtingen. 

 

Het bewijs van het tegendeel wordt door de kandidaten geleverd door voorlegging van een 

verklaring op eer. Wanneer de aanvraag tot deelneming uitgaat van een combinatie dienen de 

gevraagde documenten voor elk lid van de combinatie te worden ingediend. 

 
De kandidaten moeten, op straffe van uitsluiting van verdere deelname aan de procedure: 

1. beschikken over voldoende financiële draagkracht; 

2. openstaan voor een nauwe en goede samenwerking met andere exploitanten van de 

overige percelen. 

 
De kandidaten leggen de documenten voor die aantonen dat zij voldoen aan de voorwaarden. 

 

 

3.2. Beoordelingscriteria 
 
De biedingen van de geselecteerde kandidaten voor perceel 1 worden beoordeeld op grond van 

de volgende beoordelingscriteria: 

 
1. Inhoudelijke kwaliteit: 45 punten 

 
De inhoudelijke kwaliteit van de bieding wordt beoordeeld aan de hand van het concept 
dat wordt voorgesteld door de kandidaat en aan de hand van de voorstelling van de 
kandidaat en zijn motivatie om dit goed in ruimtelijk kwetsbaar gebied in concessie te 
nemen. Het concept dient in overeenstemming te zijn met de doelstellingen van 
Natuurinvest en met de ruimtelijke en werkelijke bestemming van het onroerend goed, en 
minstens uitleg over volgende elementen te begrijpen:  
 

 Meerwaarde voor de gemeenschap: visie op de openstelling van de gebouwen 

voor een breed publiek. Hoe en wanneer zal dit in elk van de gebouwen gebeuren. 

 Relatie en meerwaarde voor de omgeving, met daarin een visie op het al dan niet 

aansnijden van de open ruimte rondom de gebouwen, en visie inzake visualisatie 

op het terrein. 

 Programma: hoofd- en nevenactiviteiten en het thema waarin deze zich bevinden. 

 Samenhang van de verschillende activiteiten die zullen worden ondergebracht in 

Ter Rijst, met de andere herbestemmingen op de site en samenwerking met de 

culturele partners. 

 Visie op de samenwerking met de eigenaars om hun doel te bereiken. 

 Visie op permanentie/conciërgefunctie en gebouwbeheerdersfunctie 

 

2. Financiële kwaliteit: 45 punten 
 
De financiële kwaliteit van de bieding wordt beoordeeld aan de hand van volgende 
elementen: 

 Financiële voorwaarden: jaarlijkse voorgestelde vergoeding t.a.v. de eigenaars 

 Financiële haalbaarheid van het project, aan te tonen door een gedetailleerd business 
plan en financieringsplan over 15 jaar waaruit duidelijk de rentabiliteit van het 
project is af te leiden.   

 Voorziene investeringen, op maat van en voldoende voor een kwalitatieve 
herbestemming 
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3. Duurzaamheid: 10 punten 

 

 Alle acties, conceptelementen en investeringen die bijdragen tot een meer 
duurzaam project dienen in een aparte rubriek opgenomen te worden in de bieding. 
Deze elementen worden beoordeeld aan de hand van de rechtstreekse of 
onrechtstreekse impact op het milieu en de maatschappij.  

 

 
De kandidaat die op één van de beoordelingscriteria niet minstens 50% van de te behalen punten 

haalt, kan worden uitgesloten van verdere deelname. 

 

 
3.3. Inhoud en vorm van de bieding 

 
De kandidaat dient duidelijk aan te geven voor welke percelen hij een voorstel wenst te doen. 

Elk voorstel moet perceel 1 omvatten; de percelen 3 tot en met 7 zijn facultatief. Indien er 

een voorstel wordt ingediend voor meerdere percelen, dient de kandidaat eveneens per 

perceel een duidelijke omschrijving te geven van de activiteiten die hij hierin wenst onder te 

brengen. 

 

De inschrijving omvat 

1. bijgevoegd inschrijvingsformulier, ingevuld en ondertekend,  

2. documenten aangaande de toelatingsvoorwaarden, nl. verklaring op eer en 

documenten omtrent financiële draagkracht en samenwerking met andere partijen 

3. documenten aangaande  de beoordelingscriteria 

 

De documenten aangaande de beoordelingscriteria (punt 3) omvatten minstens volgende 

informatie:  

 Voorstelling van de kandidaat en zijn ervaring in (gelijkaardige) uitbatingen 

 Een nota met de visie op de herbestemming en het gebruik van het gebouw en de 

omliggende terrassen  

o Globale visie op de realisatie van het project tot een kwalitatief hoogwaardig 
project. Daarbij wordt geduid hoe invulling wordt gegeven aan de 
randvoorwaarden. 

o De wijze waarop het concept zal gerealiseerd worden. 

o De gewenste uitstraling en inrichting van het goed. Een ontwerpschets en 

referentie-/sfeerbeelden zullen als een pluspunt ervaren worden. 

o Een concreet voorstel inzake stijl, meubilering, aankleding. 

 Voorstel van maandelijkse/jaarlijkse vergoeding; 

 Een raming van de investeringen in kader van inrichting en het opzetten de B&B 

 Een businessplan met: 

o missie en doelstellingen 

o bezoekersdoelgroepen 

o organisatiestructuur 

o personeelsbehoeftenplan 

o commercieel plan 

o ontwikkelingsstrategie (5-jarig stappenplan) 

o een vermelding van de tijd waarin het project gerealiseerd zal worden 
 Een financieringsplan met: 

o Omzet en variabele kostenprognose 

o investeringsplan 
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o financieringsplan 

o vaste kostenplan 

o break-even analyse 
 Bewijs van solvabiliteit 

 
De inschrijving mag geen beperkende of optionele voorwaarden inhouden. 

 

 

3.4. Indiening van de bieding 

 
De inschrijving geschiedt per aangetekende brief of ontvangstbewijs onder dubbel gesloten 

omslag. 

 
De biedingen moeten uiterlijk op 23-04-2019 om 12u00 toekomen op volgend adres: 
 

Natuurinvest 

Tav Werner Van Craenenbroeck 

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 75 

1000 BRUSSEL 

 
De biedingen moeten worden ingediend in drie afgedrukte exemplaren. Deze worden in een 

enveloppe gestoken met vermelding ‘Concessie Ter Rijst – Bieding’. 

 
Daarnaast moet het dossier ook voor de deadline digitaal doorgestuurd worden naar 

Natuurinvest via werner.vancraenenbroeck@vlaanderen.be  

 

 

4. CONTRACTUELE BEPALINGEN 
 
De contractuele rechten en verplichtingen van de partijen zullen per gekozen kandidaat worden 

vastgelegd in de concessieovereenkomst . 

 
Er zal een reglement opgemaakt worden voor het gebruik van het binnenplein, de ommuurde 

tuin, de kasteelkapel en de gemeenschappelijke delen zoals het sanitair blok, de overdekte 

inkomhal, de overdekte fietsstalling, de traphallen en de lift tussen alle exploitanten van het 

kasteel Ter Rijst. 

 

5. BIJLAGEN 

 
1) model kandidaatstelling; 

2) model verklaring op eer; 

3) Lijst voorziene binnenafwerking (versus werken ten laste van de private partner) 

4) Plannen van de restauratiewerken 
 
 

mailto:werner.vancraenenbroeck@vlaanderen.be

