
 

1 

          

PUBLIEKE OPROEP  

CONCESSIE VOOR BEGRAZING 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitnodiging tot kandidaatstelling 
Concessie voor begrazing door schapen in Roeselare (Beveren) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Project: 

Stad Roeselare 
Bedrijvenpark Beveren-Krommebeek 
Concessie voor begrazing door schapen in de groene bufferzones van het bedrijvenpark 
 
Opdrachtgever: 

WVI 
Baron Ruzettelaan 35 
8310 Brugge 
 
 

 
Goedgekeurd door WVI dd. 03-02-2021 
 

  



 

2 

Inleiding 

 

De West-Vlaamse Intercommunale, hierna kortweg WVI genoemd, is een intergemeentelijk 

samenwerkingsverband van 54 West-Vlaamse gemeenten. Een van de kernactiviteiten van WVI is de 

ontwikkeling van bedrijventerreinen. Recent werd in samenwerking met het stadsbestuur van Roeselare 

het bedrijvenpark Beveren-Krommebeek gerealiseerd.  

 

In het bedrijvenpark Beveren-Krommebeek werden omvangrijke groene zones aangelegd. Een aanzienlijk 

deel hiervan bestaat uit grasland. WVI wenst het onderhoud en beheer van het grasland hoofdzakelijk uit 

te voeren door middel van begrazing door schapen. Op deze manier wil WVI het gebied op een 

aantrekkelijke, duurzame en ecologisch verantwoorde manier beheren. Hiervoor is WVI op zoek naar een 

professionele of niet-professionele schapenhouder.  

 

 

Gronden en gebruik 

 

Het bedrijvenpark Beveren-Krommebeek bevindt zich aan de noordelijke stadsrand in de deelgemeente 

Beveren. Het gebied wordt begrensd door de Ventweg-Zuid, de Beversesteenweg, de Vloedstraat en de 

Heirweg. De gronden die WVI in gebruik wenst te geven zijn kadastraal gekend in Roeselare, 5de afdeling 

(voorheen Beveren), sectie B en staan aangeduid op het plan in bijlage 1. Het betreft twee afzonderlijke 

zones: 

 

- Een zuidelijke zone, op plan aangeduid als deelzone A. Deze zone heeft een oppervlakte van 

circa 22.241 m² en bevat onder andere (delen van) de kadastrale percelen, thans gekend met de 

nummers 903, 916C, 966B, 969A, 970D, 1023D, 1026A, 1027A, 1141 en 1142; 

- Een noordelijke zone, op plan aangeduid als deelzone B. Deze zone heeft een oppervlakte van 

circa 20.042 m² en bevat onder andere (delen van) de kadastrale percelen, thans gekend met de 

nummers 961, 973A, 976A, 977A, 979, 980, 981A, 982B en 984B. 

 

De gronden zijn momenteel nog in eigendom van WVI, maar zullen in de toekomst overgedragen worden 

aan het stadsbestuur van Roeselare voor opname in het openbaar domein. WVI staat in voor de 

organisatie van het onderhoud en beheer van de beplantingen en wenst daartoe een concessie van 

openbaar domein toe te kennen, zijnde een precair recht in hoofde van een derde dat te allen tijde ad 

nutum herroepbaar is en dat deze derde toelaat om een private activiteit uit te oefenen op het openbaar 

domein. Het gebruik van de in concessie te geven gronden is gratis. De voorwaarden waaronder dit 

gebruik wordt toegestaan, worden vastgelegd in een concessieovereenkomst. Een ontwerp van 

concessieovereenkomst is te vinden in bijlage 2. 

 

 

Procedure 

 

De procedure beschreven in dit document wordt niet beschouwd als een overheidsopdracht in de zin van 

de reglementering op de overheidsopdrachten. De toewijzing van de concessie gebeurt evenwel volgens 

de principes van gelijke mededinging en transparantie.  

 

WVI zal de door haar ontvangen informatie en inschrijvingen met de gepaste vertrouwelijkheid 

behandelen, binnen de context van het formeel motiveringsbeginsel, het beginsel van behoorlijk bestuur 

en de openbaarheid van bestuur, alle principes die op haar van toepassing zijn. 

 

Door het indienen van een voorstel aanvaarden de kandidaten de inhoud van dit dossier en de bijlagen. 

Kandidaten die handelen in strijd met de bepalingen van dit dossier, kunnen door WVI zonder meer 

worden uitgesloten van (verdere) deelname aan de procedure.  

 

WVI behoudt zich het recht voor de procedure te allen tijde te schorsen, te beëindigen of over te dragen 

aan een andere organisatie. 

 

De communicatie verloopt volgens de in dit document opgenomen modaliteiten en contactpersonen. 

Vragen om inlichtingen dienen tijdig aan de daarvoor aangeduide contactpersonen gericht te worden. 
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Er wordt geen geleid plaatsbezoek georganiseerd. Kandidaten kunnen de gronden op eigen gelegenheid 

gaan bezichtigen. Het betreden van de gronden gebeurt steeds op eigen risico.  

 

WVI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de meegedeelde documentatie.  

 

 

Contactpersoon 

 

WVI is bereikbaar op het volgende adres (contactpersoon): 

 

WVI     De heer Bart Taveirne 

Baron Ruzettelaan 35   Terreinbeheerder ondernemen 

8310 Brugge    b.taveirne@wvi.be  

Tel: 050 36 71 71    Gsm: 0473 52 92 08 

 

De kandidaten dienen – tot nader bericht – alle contacten met WVI (en de stad Roeselare) over dit dossier 

te laten verlopen via de contactpersoon. 

 

WVI kan zich bij het uitvoeren van haar taken en het nemen van haar beslissingen laten bijstaan en 

adviseren door derden – deskundigen die zij aanwijst. 

 

 

Het indienen van een voorstel 

 

De voorstellen worden ingediend aan de hand van het inschrijvingsformulier in bijlage 3 en bevatten 

verder een plan van aanpak zoals hieronder beschreven. 

 

De voorstellen dienen uiterlijk op 05-03-2021 in bezit van WVI te zijn. De kandidaten hebben de keuze om 

het voorstel schriftelijk of digitaal te bezorgen aan WVI.  

 

Schriftelijke voorstellen worden gericht aan de contactpersoon in een gesloten omslag met de vermelding 

“Voorstel concessie Beveren-Krommebeek”. 

 

Digitale voorstellen worden verstuurd naar het e-mailadres van de contactpersoon met als onderwerp 

“Voorstel concessie Beveren-Krommebeek”.  

 

Door een voorstel in te dienen verklaren de kandidaten op eer dat zij niet: 

 

1) failliet verklaard zijn of het voorwerp uitmaken van een dergelijke of gelijkaardige procedure; 

2) definitief strafrechtelijk veroordeeld zijn door een rechtbank wegens ernstige beroepsfouten of 

misdrijven lastens de Staat, terrorisme, kinderarbeid of illegale tewerkstelling; 

3) aanzienlijke achterstallige RSZ-betalingen hebben en het afbetalingsplan niet volgen; 

4) aanzienlijke achterstallige belastingschulden hebben en het afbetalingsplan niet volgen; 

5) schuldig zijn aan ernstige beroepsfouten; 

6) schuldig zijn aan valsheid in geschrifte. 

 

WVI heeft steeds het recht om kandidaten te vragen de vereiste bewijsstukken voor te leggen met 

betrekking tot het voorgaande.  

 

Indien kandidaten zich toch in één van de voorgaande gevallen bevinden, dan kunnen zij uitgesloten 

worden van verdere deelname aan de procedure. 
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Toewijzingscriteria 

 

De concessie zal worden toegewezen aan de kandidaat die de hoogste score behaalt voor zijn voorstel. 

 

De toewijzingscriteria zijn de volgende: 

 

1) Nabijheid (25/100 punten) 

2) Plan van aanpak (75/100 punten) 

 

Toelichting van de criteria: 

 

Toewijzingscriterium 1: Nabijheid (25/100 punten) 

 

WVI beschouwt de eventuele nabijheid van de concessiehouder ten opzichte van de in concessie te geven 

gronden als een pluspunt. Nabijheid biedt de concessiehouder meer mogelijkheden om toezicht te houden 

op het gebruik van de in concessie gegeven gronden en zorgt ervoor dat hij in geval van 

onregelmatigheden snel ter plaatse kan zijn. 

 

De score op dit toewijzingscriterium wordt als volgt bepaald:  

 

25 punten – de afstand in km* 

 

*De afstand in km is hierbij de hemelsbrede afstand tussen het adres van de kandidaat en een centraal 

punt tussen de twee in gebruik te geven deelzones in het bedrijvenpark Beveren-Krommebeek. 

 

Toewijzingscriterium 2: Plan van aanpak (75/100 punten) 

 

Voor WVI is het van belang om de motivatie van de kandidaat te kennen en de wijze waarop hij het beheer 

van de in concessie te geven gronden zal organiseren.  

 

Om de beoordeling van de kandidaten op dit toewijzingscriterium mogelijk te maken, dient het voorstel een 

plan van aanpak (maximaal 2 pagina’s A4) te bevatten, waarin minstens de volgende elementen aan bod 

komen: 

 

- De motivatie van de kandidaat (waarom wil de kandidaat de gronden beheren?) 

- Het schapenbestand van de kandidaat (aantal, soort, doel, huisvesting, …) 

- De ervaring van de kandidaat met (natuur)begrazingsprojecten 

- De wijze waarop de kandidaat het beheer van de in concessie te geven gronden zal organiseren 

(aantal dieren, soort, toezicht, drinkwatervoorziening, maaien van deelzone B, …) 

 

Het plan van aanpak wordt globaal beoordeeld op de aangehaalde elementen, wat resulteert in een score 

voor dit toewijzingscriterium. 

 

 

Beoordeling van de voorstellen 

 

Voor de beoordeling van de voorstellen, met name voor toewijzingscriterium 2, kan WVI werken met een 

beoordelingscommissie, samengesteld uit deskundigen. Op basis van deze beoordeling wordt een 

rangschikking opgemaakt met een score op 100. 

 

De concessie zal worden toegewezen aan de kandidaat met de hoogste score, waarna tot ondertekening 

van de concessieovereenkomst zal worden overgegaan. In geval van een gelijke score zal de concessie 

door middel van loting worden toegekend. 

 

De beslissing wordt afdoende gemotiveerd en ter kennis gebracht aan de overige kandidaten. 

 

 

Bevoegde rechtbanken 

 

Dit document is onderworpen aan het Belgisch Recht. 
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Indien enige bepaling van dit document niet rechtsgeldig zou blijken, blijven de overige bepalingen in 

stand. De ongeldige bepaling zal geacht worden te zijn vervangen door een bepaling die de 

oorspronkelijke bedoeling zoveel als mogelijk benadert. 

 

De rechtbanken van het rechtsgebied West-Vlaanderen zijn bevoegd voor eventuele geschillen.  
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Plan met aanduiding van de in concessie te geven gronden 

Bijlage 2: Ontwerp van concessieovereenkomst 

Bijlage 3: Inschrijvingsformulier 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Plan met aanduiding van de in concessie te geven gronden 
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CONCESSIE 

 
TUSSEN: 

 
De West-Vlaamse Intercommunale, dienstverlenende vereniging, afgekort WVI, met zetel te 8310 Brugge, 
Baron Ruzettelaan 35, ondernemingsnummer 0205.157.869, alhier vertegenwoordigd door de heer Geert 
Sanders, algemeen directeur 
 
Hierna genoemd “WVI” 

 
EN: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hierna genoemd “de concessiehouder” 

 
 
WORDT VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET WAT VOLGT: 

 
De overeenkomst heft betrekking op de gronden gelegen binnen de contouren van het plan in bijlage, 
gelegen te 8800 Roeselare (Beveren), in de nabijheid van Krommebeekpark. 
 
De betreffende gronden werden op 29-10-2010 door de Vlaamse regering bestemd als gemengd regionaal 
bedrijventerrein en dit als onderdeel van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening 
regionaalstedelijk gebied Roeselare – deelgebieden 6, 7 en 11’. Conform de stedenbouwkundige 
vergunningen dd. 25-04-2016 en 13-11-2017 werden ze door WVI aangelegd als groene (buffer)zones. 
 
De gronden waarop deze overeenkomst betrekking hebben zijn momenteel in eigendom van WVI. In de 
toekomst zullen deze gronden overgedragen worden aan het stadsbestuur van Roeselare voor opname in 
het openbaar domein. 
 
Conform de bepalingen van het Decreet ruimtelijke economie van 13-07-2012 treedt WVI op als beheerder 
van het bedrijvenpark Beveren-Krommebeek. WVI staat in voor de organisatie van het onderhoud en beheer 
van de beplantingen in de openbare groenzones op het bedrijventerrein. Alle bedrijven die op het terrein 
gevestigd zijn, dragen bij in de kosten van het onderhoud en beheer van de beplantingen in de openbare 
groenzones. Hiervoor wordt jaarlijks een bijdrage aan WVI betaald.  
 
WVI wenst het onderhoud en beheer van de graslanden op de gronden waarop deze overeenkomst 
betrekking heeft, hoofdzakelijk uit te voeren door middel van begrazing door schapen. Op deze manier wenst 
WVI het gebied op een duurzame en ecologisch verantwoorde manier te beheren. Beheer door middel van 
begrazing door schapen brengt leven in het gebied, wat bijdraagt aan de aantrekkelijkheid en 
belevingswaarde. In zitting van 12-03-2018 besliste het college van burgemeester en schepenen van 
Roeselare om de opstart van dit begrazingsproject goed te keuren. 
 
 
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

 
Artikel 1 – Voorwerp van de overeenkomst 

 
WVI geeft in concessie aan de concessiehouder, die aanvaardt, de gronden zoals aangeduid op het plan in 
bijlage 1. Het betreft twee deelzones, kadastraal gekend in Roeselare, 5de afdeling (voorheen Beveren), 
sectie B: 
 

- Deelzone A, met een oppervlakte van circa 22.241 m². Deze deelzone bevat onder andere (delen 

van) de kadastrale percelen, thans gekend met de nummers 903, 916C, 966B, 969A, 970D, 1023D, 

1026A, 1027A, 1141 en 1142; 

- Deelzone B, met een oppervlakte van circa 20.042 m². Deze deelzone bevat onder andere (delen 

van) de kadastrale percelen, thans gekend met de nummers 961, 973A, 976A, 977A, 979, 980, 

981A, 982B en 984B. 
 
De gronden zijn momenteel nog in eigendom van WVI, maar zullen in de toekomst overgedragen worden 
aan het stadsbestuur van Roeselare voor opname in het openbaar domein. WVI staat in voor de organisatie 
van het onderhoud en beheer van de beplantingen en wenst daartoe een concessie van openbaar domein 
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toe te kennen, zijnde een precair recht in hoofde van een derde dat te allen tijde ad nutum herroepbaar is 
en dat deze derde toelaat om een private activiteit uit te oefenen op het openbaar domein. 
 
De concessiehouder aanvaardt de gronden in de huidige staat en zonder waarborg van maat of oppervlakte; 
elk verschil in meer of min, zelfs indien het meer dan 1/20 bedraagt, zal ten bate of ten schade komen van 
de concessiehouder.   
 
 
Artikel 2 – Doel van de overeenkomst 

 
De concessie wordt toegekend enkel en alleen ten behoeve van het beheer van het grasland, hoofdzakelijk 
door middel van begrazing door schapen. De concessiehouder verbindt er zich toe om het aldus bepaalde 
gebruik van de gronden te eerbiedigen. Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van WVI mag 
het gebruik van de in concessie gegeven gronden niet gewijzigd worden.  
 
Binnen de bepalingen van deze concessieovereenkomst behoudt WVI steeds haar rechten als beheerder.  
 
 
Artikel 3 – Betredingsrecht, toezicht en aansprakelijkheid 

 
De vertegenwoordigers of aangestelden van WVI hebben te allen tijde toegang tot de in concessie gegeven 
gronden inclusief de constructies, inrichtingen en voorzieningen. Deelzone A is niet publiek toegankelijk. 
Deelzone B is publiek toegankelijk voor wandelaars, die het gebied kunnen betreden door middel van 
klaphekken. Honden zijn in het gebied niet toegelaten. 
 
WVI kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor om het even welke 
vorm van lichamelijke of stoffelijke schade aan personen, dieren of goederen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks het gevolg is van het gebruik van de gronden die het voorwerp zijn van deze overeenkomst. 
De concessiehouder dient zelf over alle nodige verzekeringen te beschikken voor het gebruik van de 
gronden en alle daarmee samenhangende risico’s. De concessiehouder verklaart alle nodige 
voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid bij het gebruik van de gronden te waarborgen. 
 
WVI kan te allen tijde werken uitvoeren of laten uitvoeren op de in concessie gegeven gronden, zonder dat 
dit enig recht kan geven op enige schadevergoeding voor of schadeloosstelling aan de concessiehouder. 
De concessiehouder moet de uitvoering van deze werken en andere activiteiten die op de in concessie 
gegeven gronden georganiseerd worden door of met toestemming van WVI ongehinderd laten doorgaan. 
Indien noodzakelijk zal de concessiehouder op verzoek van WVI de nodige schikkingen treffen om deze 
activiteiten ongehinderd te laten verlopen. WVI zal de concessiehouder tijdig en op voorhand van dergelijke 
werken of activiteiten informeren. 
 
De concessiehouder dient de in concessie gegeven gronden vrij te houden van enig afval, ongeacht de 
herkomst, en zorgt ervoor dat het terrein steeds in goede staat van onderhoud blijft. 
 
Bij gebeurlijke ongevallen of het vaststellen van alle mogelijke onregelmatigheden op de in concessie 
gegeven gronden, dient WVI onverwijld verwittigd te worden via onderstaande contactgegevens: 
 
WVI 
Terreinbeheer ondernemen 
Baron Ruzettelaan 35 
8310 Brugge 
Telefoon: 050 36 71 71 
E-mail: terreinbeheer@wvi.be 
 
 
Artikel 4 – Duur van de overeenkomst 

 
Het gebruik van de gronden gaat in vanaf heden en loopt tot en met 31-12-2025. Stilzwijgende verlenging 
is niet mogelijk. 
 
De concessiehouder verbindt er zich toe om de in concessie gegeven gronden uiterlijk op 31-12-2025 vrij te 
maken, zonder dat een voorafgaande opzegging vereist is.  
 
 
Artikel 5 – Mogelijkheden, verplichtingen en beperkingen van het gebruik 

 
Om het doel, zoals omschreven in artikel 2, te verwezenlijken, neemt de concessiehouder de volgende 
maatregelen: 
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§1 – Beheermaatregelen 
 
De in concessie gegeven gronden worden enkel en alleen door de concessiehouder aangewend voor 
natuurbegrazing door schapen. De concessiehouder verbindt er zich toe om de graslanden op de in 
concessie gegeven gronden voortdurend op een nette wijze te onderhouden conform de volgende 
bepalingen: 
 

- Deelzone A: deze deelzone wordt door de concessiehouder onderhouden door middel van 
begrazing door schapen. Begrazing mag enkel gebeuren in de periode van 15 maart tot 1 
december. Na het verstrijken van deze periode dienen de schapen van de gronden verwijderd te 
worden. Het is de concessiehouder niet toegelaten om deze deelzone te maaien. 

- Deelzone B: de concessiehouder verbindt er zich toe om deze deelzone één keer per jaar te 
maaien in de maand juni. Het maaisel dient afgevoerd te worden. Voorafgaand aan het maaien 
mag deze deelzone niet begraasd worden. Na het maaien wordt deze deelzone door de 
concessiehouder verder onderhouden door middel van begrazing door schapen. De schapen 
dienen uiterlijk op 1 december van de gronden verwijderd te worden.      

 
Afwijkingen van bovenstaande regeling zijn enkel mogelijk in overleg met WVI. 
 
De schuilhuisjes en de afsluitingen, inclusief toegangspoorten, zijn eigendom van WVI. De concessiehouder 
is verantwoordelijk voor het dagelijks toezicht, het klein onderhoud en de goede werking van de afrastering 
en de bewaking van de dieren. Vaststelling van ernstige gebreken aan de afsluiting dient onverwijld aan 
WVI gemeld te worden. Voor zover de gebreken niet te wijten zijn aan wanbeheer door WVI, zal de 
concessiehouder instaan voor de herstelling. 
 
Begrazing gebeurt door dieren die allen een rustig karakter hebben en enkel door ooien en lammeren. De 
inzet van zelfredzame, lokale schapenrassen, geniet de voorkeur. Het aantal dieren dient bepaald te worden 
op basis van de draagkracht van het terrein, tot maximaal 4 dieren per hectare. De concessiehouder dient 
erover te waken dat de graslanden intact blijven.  
 
De gebruiker behoudt de volledige verantwoordelijkheid over de dieren. Hij staat zelf in voor de 
drinkwatervoorziening van de dieren, bewaakt er het welzijn van en ziet erop toe dat de dieren in goede 
gezondheid verkeren. 
 
Bijvoederen van de dieren is niet toegestaan, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden. 
 
§2 – Verbodsbepalingen 
 
Het oprichten van eender welke constructie (gebouw, verharding, afsluiting, …) alsook het vellen van bomen 
en het doorvoeren van reliëfwijzigingen zijn absoluut verboden op de in concessie gegeven gronden. 
 
De concessiehouder is verantwoordelijk voor de eventuele distelbestrijding. Deze bestrijding dient 
mechanisch te gebeuren. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.  
 
De in concessie gegeven gronden mogen niet worden bemest. 
 
Het gebruik van ontwormingsmiddelen is verboden tijdens het verblijf van de dieren op de gronden waarop 
de overeenkomst betrekking heeft. 
 
 
Artikel 6 – Overdracht 

 
Het is de concessiehouder verboden om deze concessie geheel of gedeeltelijk over te dragen, aan derden 
toe te vertrouwen of af te staan of de in concessie gegeven gronden in onderconcessie te geven aan derden. 
De dieren die op de in concessie gegeven gronden worden ingezet, dienen in eigendom te zijn van de 
concessiehouder. 
 
Beide partijen erkennen uitdrukkelijk dat deze overeenkomst ten kosteloze en ten tijdelijke titel is, zonder 
dat dit enig pachtrecht in hoofde van de concessiehouder tot gevolg zal hebben, ook niet bij wijzigende 
wetgeving. 
 
Onverminderd de bepalingen van deze overeenkomst heeft geen van beide partijen bij het beëindigen van 
deze overeenkomst recht op enige vergoeding. 
 
 
Artikel 7 – Geldigheid 

 
Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst ongeldig zouden zijn, dan zullen de bepalingen 
die ongeldig zijn als ongeschreven beschouwd worden. De ongeldigheid van een bepaling in deze 
overeenkomst zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst. 
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De partijen verbinden er zich toe om, in voorkomend geval, de ongeldige bepaling(en) te vervangen door 
een werkbare en geldige bepaling met een gelijkaardig resultaat, in die zin dat te allen tijde het voorwerp 
van de overeenkomst in essentie bewaard blijft.   
 
 
Artikel 8 – Voortijdige beëindiging 

 
§1 
 
Onverminderd het recht om bijkomende schadevergoeding te vorderen jegens de concessiehouder, hebben 
volgende zaken van rechtswege automatisch de directe ontbinding van de overeenkomst tot gevolg, zonder 
dat WVI verplicht is om tot ingebrekestelling over te gaan: 
 

- Iedere inbreuk op de bepalingen van deze overeenkomst; 
- Het niet opvolgen van de richtlijnen van WVI; 
- Het uitvoeren van handelingen die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden. 

 
§2 
 
Omwille van de aard van de overeenkomst en het precair karakter ervan kan WVI de overeenkomst steeds 
ad nutum herroepen in welk geval zij wordt beëindigd één maand na het verstrijken van de datum van het 
schrijven waarmee de overeenkomst ad nutum wordt beëindigd.  
 
§ 3 
 
De concessiehouder kan de huidige overeenkomst op elk ogenblik eenzijdig opzeggen bij aangetekend 
schrijven. Eventuele kosten voor het herstel in de oorspronkelijke toestand zijn volledig ten kosten van de 
concessiehouder, onverminderd schadevergoeding. 
 
§ 4 
 
In het geval van een meerjarige overeenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd of het beheer is uitgevoerd zoals 
bepaald in artikel 5. Indien deze beheerregels niet nageleefd worden, wordt de overeenkomst met 
onmiddellijke ingang stopgezet door WVI. 
 
 
Artikel 9 – Geschillen 

 
Alle geschillen die uit het ontstaan, de interpretatie en de uitvoering van deze overeenkomst zouden kunnen 
voortspruiten, zullen bij voorrang bij consensus beslecht worden. Bij gebreke daaraan zijn deze geschillen 
onderworpen aan de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het rechtsgebied West-Vlaanderen.  
 
 

* 
 

* * 
 
 
Opgemaakt te Brugge op ………………………… in 2 originele exemplaren; elke partij erkent één exemplaar 
te hebben ontvangen. 
 
 
WVI      De concessiehouder 
 
 
 
 
 
Geert Sanders     … 
Algemeen directeur    … 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3: Inschrijvingsformulier 

  



Bijlage 3: inschrijvingsformulier1 

 

Begrazing door schapen op bedrijvenpark Beveren-Krommebeek in Roeselare 

 
OFWEL 

 

De vennootschap (handelsnaam of benaming en rechtsvorm): 

Ondernemingsnummer: 

Maatschappelijke zetel: 

Vertegenwoordigd door: 

Hoedanigheid: 

Telefoon/GSM: 

E-mail: 

 

OFWEL 

 

Naam: 

Adres: 

Telefoon/GSM: 

E-mail: 

 

Stelt zich kandidaat voor de concessie voor begrazing, zoals omschreven in de publieke oproep. 

 

VERKLARING VAN DE KANDIDAAT 

 

Ik verklaar: 

 

1. kennis te hebben genomen van de publieke oproep voor deze procedure en onvoorwaardelijk met de 

daarin beschreven procedure in te stemmen; 

 

2. te begrijpen dat niet naleving van de in de publieke oproep uiteengezette procedure of van de op grond 

daarvan door WVI te geven nadere aanwijzingen kan leiden tot uitsluiting van deelneming; 

 

3. ten opzichte van WVI hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor de nakoming van alle uit de publieke oproep 

en de daarop gebaseerde nadere aanwijzingen van WVI voortvloeiende verplichtingen; 

 

4. naar eer en geweten dat alle informatie die in het kader van deze procedure aan WVI werd verstrekt en 

zal worden verstrekt juist is. 

 

 

Gedaan te …………………………………………………… (plaats), op ……………………………………… (datum) 

 

 

 

 

 

Handtekening 

                                                      
1 Een digitaal exemplaar van het inschrijvingsformulier kan worden opgevraagd bij de contactpersoon 


