OVEREENKOMST

Tussen
enerzijds, de stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door de
gemeenteraad, waarvoor optreden de heer Roei Verhaert, stadssecretaris en de heer Bart De Wever,
voorzitter van de gemeenteraad, hierna genoemd "de stad"
en
anderzijds,
Greenmarx bvba,
met zetel te Sterlingerstraat
10,
2140 Antwerpen
met
ondernemingsnummer 0810953058, hier vertegenwoordiqd door NLMC bvba, ondernemingsnummer
0476437076 met als vaste vertegenwoordiger de heer
zaakvoerder, hierna genoemd "de
Erfpachter" ,
gezamenlijk "Partijen" genoemd,

wordt aangenomen en overeengekomen wat volgt.

Voorafgaande verklaring
Deze overeenkomst bestaat uit twee delen: de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden.

1. De algemene voorwaarden
Op deze overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden die als bijlage 1 aan de
huidige overeenkomst worden gehecht na door iedereen te zijn geparafeerd.

2. De bijzondere voorwaarden
De bijzondere voorwaarden beschrijven de persoonlijke gegevens en variabelen van de overeenkomst
en eventuele aanvullingen op en afwijkingen van de algemene voorwaarden.
De bijzondere voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden voor zover zij daarmee
tegenstrijdig zouden zijn.

3. Context waarin deze overeenkomst wordt afgesloten
In opdracht van de stad Antwerpen ging AG VESPA op zoek naar een externe uitbater voor de
kinderboerderij te Wilrijk. Het college keurde op 31 januari 2014 de biedings- en
concessievoorwaarden goed voor de uitbating van de kinderboerderij te Wilrijk op basis van volgende
uitgangspunten.
•

De stad zocht een partner of samenwerking van partners die de boerderij met eigen
medewerkers op een bedrijfsgeoriënteerde manier uitbouwt, met oog voor ecologische,
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sociale en educatieve criteria. De stad had hierbij het beeld voor ogen van een boerderij die
wordt uitgebaat als een zelfbedruipend sociaal- ecologisch bedrijf dat inkomsten kan
verwerven uit verkoop van boerderijproducten, verblijfstoerisme, horeca, giften, sponsoring, ....
•

Het stadspersoneel dat momenteel op de kinderboerderij werkt zal bij aanvang van de
erfpacht elders binnen de stad worden tewerkgesteld.

•

Het doel is dat de boerderij zelfvoorzienend en zelfbedruipend zal werken.

•

De Erfpachter heeft de keuze de huidige basisdiensten met inbegrip van de
vrijwilligerswerking al dan niet te blijven garanderen, de aanwezige dieren al dan niet geheel
of gedeeltelijk te behouden.
De uitbating van een landbouwbedrijf dat onder toepassing van de pachtwetgeving valt is
uitgesloten. De landbouw- en tuinbouwactiviteiten binnen de 'korte-keten' benadering zoals
opgenomen in artikel 2 van deze overeenkomst zijn toegelaten.

Op 6 oktober 2014 besliste het directiecomité van AG VESPA de concessie toe te wijzen aan
Greenmarx bvba.
In zitting van 10 oktober 2014 nam het college kennis van de toewijzing aan Greenmarx bvba en gaf
het opdracht aan AG VESPA om een overeenkomst af te sluiten met Greenmarx bvba.
Op 5 december 2014 keurde het college de basisafspraken tussen AG VESPA en de stad goed over
het beheer van het stedelijk patrimonium. Als gevolg daarvan staat de stad vanaf 1 januari 2015 in
voor administratieve, financiële en juridische opvolging van deze overeenkomst.

BIJZONDERE VOORWAARDEN

Artikel1: Voorwerp - gekende erfdienstbaarheden
De stad verleent een recht van erfpacht op gebouwen op en met grond, m.n. de kinderboerderij, met
een oppervlakte van 45.902 m2, gelegen te 2610 Wilrijk, Lievevrouwkesbosweg 20 gekend op het
kadaster onder Antwerpen, afdeling 44, sectie D, perceel nummer 251 C (deel), 250 G, 250 E, 255 K,
255 L - 255 F (deel), 256 K, 255 C, 256 L, 261 D, perceel zonder nummer (restgrond langs Moerelei)
in blauwaangeduid op het plan dat als bijlage 2 aan deze overeenkomst wordt gehecht, hierna
genoemd "het goed" of" de kinderboerderij".
Het patrimonium van de kinderboerderij bestaat uit: woonhuis, sanitair en keukenblok en een te
renoveren gebouw, een lemen bakhuis, 6 stallen, 6 weilanden, boomgaarden en 3 tuinen. Het
voorwerp kan, in overleg met de Erfpachter, in de loop van de erfpacht uitgebreid worden met
percelen die de stad bijkomend verwerft of reeds in bezit heeft aan de voorwaarden die dan in overleg
tussen de Erfpachter en de stad worden vastgesteld. Deze uitbreiding zal alleszins kaderen in de
bestemming opgenomen in artikel 2 van deze overeenkomst en het voorwerp uitmaken van een
addendum aan deze overeenkomst.
Het recht van erfpacht is onderworpen aan de wettelijke beschikkingen inzake erfpacht, voor zover
hiervan niet wordt afgeweken door de bepalingen van onderhavige akte.
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Inboedel
Uiterlijk op 1 januari 2016 en ten vroegste op 1 september 2015 zalook de huidige inboedel met
inbegrip van de. voorraden van de boerderij, gereedschap, enz van de kinderboerderij overgedragen
worden aan de Erfpachter. Hier wordt op dat moment een inventaris van opgemaakt door Partijen.
Tijdens de overgangsperiode overleggen Partijen over de aanwezige dieren.

Erfdienstbaarheden
De stad heeft de nodige inspanningen gedaan om zich van de aanwezige erfdienstbaarheden te
vergewissen
In aanvulling op punt 2, laatste 2 alinea's van de algemene voorwaarden moet de Erfpachter rekening
houden met volgende erfdienstbaarheid die het goed bezwaart: de private weg met delen van
perceelsnummers 250 G en 251 C zoals in geel aangeduid op het plan dat als bijlage 2 aan deze
overeenkomst is gehecht. Deze weg heeft een openbaar karakter en mag niet afgesloten worden.

Artikel1 bis: bodemattesten
De Erfpachter verklaart dat hij er door de stad van in kennis is gesteld dat de erfpachtovereenkomst
een 'overdracht van gronden' betreft, zoals bedoeld in artikel101 van het Bodemsaneringsdecreet, en
dat er door de stad, als overdrager, bodemattesten werden aangevraagd bij OVAM.
1. Grond kinderboerderij
Afgeleverd door de OVAM op 13/05/2013
1.Kadastrale gegevens
Datum toestand op: 01.01.2004
Afdeling: 11463 Antwerpen 44 AFD/WILRIJK 3 AFD
Straat + nr.: LlEVE-VROUWKESBOSWEG 12
Sectie: 0
Nummer: 0250/00EOOO
Verder 'deze grond' genoemd.
2.lnhoud van het bodemattest
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de
bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
2. Grond kinderboerderij
Afgeleverd door de OVAM op 13/05/2013
1.Kadastrale gegevens
Datum toestand op: 01.01.2004
Afdeling: 11463 Antwerpen 44 AFD/ WILRIJK 3 AFD
Straat + nr.: LlEVE-VROUWKESBOSWEG 12
Sectie: 0
Nummer: 0250/00GOOO
Verder 'deze grond' genoemd.
2.lnhoud van het bodemattest
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de
bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
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3. Grond kinderboerderij

Afgeleverd door de OVAM op 13/05/2013
1.Kadastrale gegevens
Datum toestand op: 01.01.2004
Afdeling: 11463 Antwerpen 44 AFD/ WILRIJK 3 AFD
Straat + nr.: LlEVE-VROUWKESBOSWEG 12
Sectie: D
Nummer: 0251/00COOO
Verder 'deze grond' genoemd.
2.lnhoud van het bodemattest
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de
bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
4. Grond kinderboerderij
Afgeleverd door de OVAM op 13/05/2013
1.Kadastrale gegevens
Datum toestand op: 01.01.2004
Afdeling: 11463 Antwerpen 44 AFD/ WI LRIJK 3 AFD
Straat + nr.: LlEVE-VROUWKESBOSWEG 12
Sectie: D
Nummer: 0255/00COOO
Verder 'deze grond' genoemd.
2.lnhoud van het bodemattest
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de
bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
5. Grond kinderboerderij
Afgeleverd door de OVAM op 13/05/2013
1.Kadastrale gegevens
Datum toestand op: 01.01.2004
Afdeling: 11463 Antwerpen 44 AFD/ WI LRIJK 3 AFD
Straat + nr.: LlEVE-VROUWKESBOSWEG 12
Sectie: D
Nummer: 0255/00FOOO
Verder 'deze grond' genoemd.
2.lnhoud van het bodemattest
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de
bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
6. Grond kinderboerderij
Afgeleverd door de OVAM op 13/05/2013
1.Kadastrale gegevens
Datum toestand op: 01.01.2004
Afdeling: 11463 Antwerpen 44 AFD/ WILRIJK 3 AFD
Straat + nr.: LlEVE-VROUWKESBOSWEG 12
Sectie: D
Nummer: 0255/00KOOO
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Verder 'deze grond' genoemd.
2.lnhoud van het bodemattest
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de
bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten

7. Grond kinderboerderij
Afgeleverd door de OVAM op 13/05/2013
1.Kadastrale gegevens
Datum toestand op: 01.01.2004
Afdeling: 11463 Antwerpen 44 AFD/ WILRIJK 3 AFD
Straat + nr.: LlEVE-VROUWKESBOSWEG 12
Sectie: D
Nummer: 0255/00LOOO
Verder 'deze grond' genoemd.
2.lnhoud van het bodemattest
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de
bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
8. Grond kinderboerderij
Afgeleverd door de OVAM op 13/05/2013
1.Kadastrale gegevens
Datum toestand op: 01.01.2004
Afdeling: 11463 Antwerpen 44 AFD/ WI LRIJK 3 AFD
Straat + nr.: LlEVE-VROUWKESBOSWEG 12
Sectie: D
Nummer: 0256/00LOOO
Verder 'deze grond' genoemd.
2.lnhoud van het bodemattest
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de
bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
9. Grond kinderboerderij
Afgeleverd door de OVAM op 13/05/2013
1.Kadastrale gegevens
Datum toestand op: 01.01.2004
Afdeling: 11463 Antwerpen 44 AFD/ WILRIJK 3 AFD
Straat + nr.: LlEVE-VROUWKESBOSWEG 12
Sectie: D
Nummer: 0256/00KOOO
Verder 'deze grond' genoemd.
2.lnhoud van het bodemattest
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de
bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
10. Grond kinderboerderij
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Afgeleverd door de OVAM op 13/05/2013
1.Kadastrale gegevens
Datum toestand op: 01.01.2004
Afdeling: 11463 Antwerpen 44 AFD/WILRIJK 3 AFD
Straat + nr.: LlEVE-VROUWKESBOSWEG 12
Sectie: D
Nummer: 0261/000000
Verder 'deze grond' genoemd.
2.lnhoud van het bodemattest
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de
bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
11. Grond kinderboerderij
Afgeleverd door de OVAM op 13/05/2013
1.Kadastrale gegevens
Datum toestand op: 01.01.2004
Afdeling: 11463 Antwerpen 44 AFD/ WILRIJK 3 AFD
Straat + nr.: LlEVE-VROUWKESBOSWEG 12
Sectie: D
Nummer: 0261!00EOOO
Verder 'deze grond' genoemd.
2.lnhoud van het bodemattest
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de
bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
12. Grond kinderboerderij
Afgeleverd door de OVAM op 31/05/2013
1.Kadastrale gegevens
Datum toestand op: 01.01.2004
Afdeling: 11463 Antwerpen 44 AFD/WILRIJK 3 AFD
Straat + nr.: LlEVE-VROUWKESBOSWEG 12
Sectie: D
Nummer: geen gegevens beschikbaar! zonder nummer
Verder 'deze grond' genoemd.
2.lnhoud van het bodemattest
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de
bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Artikel 2: Bestemming
Het goed wordt in erfpacht verleend voor uitbating van de kinderboerderij conform het
conceptvoorstel dat de Erfpachter indiende bij zijn kandidaatstelling.

2.1 Conceptvoorstel Erfpachter
Het conceptvoorstel bevat volgende uitgangspunten.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stadsboerderij voor korte keten
Beleving op ritme van de boerderij
Inbedding in het lokale weefsel
Professionalisme
Financiële gezondheid
Sterk merk

2.2. Fasering realisatie conceptvoorstel Erfpachter
•

In 2015 start de Erfpachter de tuin- en akkerbouwactiviteiten, alsook de korte-keten
distributieactiviteit op. Hij zal hiertoe investeren in enkele serres, materieel, ICT en vooral
menselijke middelen.

•

In de periode 2015-2017 gebeuren investeringen in de overige gebouwen, bijvoorbeeld met
het oog op het (beter) bewoonbaar maken van de bestaande gebouwen, eventueel mits
uitbreiding.

•
•

In de periode 2016-2018 gebeuren de voorziene investeringen in het horeca-gedeelte.
Vanaf 2016 kunnen de landbouwactiviteiten over het gehele terrein worden ontwikkeld
conform het conceptvoorstel .

•
Vanaf 2017 -2018 wordt de horeca-activiteit opgestart.
Partijen treden in overleg wanneer deze timing niet haalbaar blijkt.

2.3. Niet exhaustieve beschrijving van activiteiten binnen de bestemming:
Alle land- en tuinbouwactiviteiten binnen een 'korte-keten' benadering, zowel open-als
besloten teelten.
Houden van boerderijdieren.
Alle activiteiten van verwerking van producten van land- en tuinbouw van de boerderij of
andere boerderijen.
Alle activiteiten gericht op het vermarkten van de producten van voornoemde land- en
tuinbouwactiviteiten van de boerderij of andere boerderijen.
Alle dagrecreatieactiviteiten o.a. horeca verbonden aan de boerderij
Woongelegenheid (permanent of tijdelijk) voor personen (en hun gezin) die betrokken zijn bij
de uitvoering van de activiteiten binnen de bestemming
Kantooractiviteiten voor (partner-)bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van de
activiteiten binnen de bestemming

2.4 Verblijfstoerisme
Indien als gevolg van een aanpassing van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan verblijfstoerisme zou worden
toegelaten op de site, is dit eveneens toegelaten als bestemming.

2.5 Kwaliteitsvolle realisatie van de bestemming - opvolging door Partijen
De kwaliteitsvolle realisatie van de bestemming zoals omschreven in de bieding is een essentiële
voorwaarde van de overeenkomst zonder dewelke de stad deze overeenkomst niet zou hebben
afgesloten.
De stad kan de Erfpachter te allen tijde informatie opvragen die haar moet toelaten de garanties voor
de kwaliteit te beoordelen. De Erfpachter bezorgt deze informatie op eerste verzoek binnen een
redelijke termijn.
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2.6. Eenmalige startsubsidie
De stad stelt een éénmalige startsubsidie van ~uro
ter beschikking voor het uitbouwen van een
zelfbedruipende boerderij. Dft budget wordt ter beschikking gesteld na de ondertekening van deze
overeenkomst.
De uitbetaling van de toelage gebeurt conform de wettelijke voorschriften en de stedelijke
reglementen omtrent toelagen.

2.7. Milieu wettelijke verplichtingen
1.De stad beschikt voor de uitbating van de kinderboerderij over een milieuvergunning klasse 2 (geldig
tot 10 oktober 2022). De stad zal deze vergunning overdragen aan de Erfpachter.

2. Teeltadvies
De Erfpachter respecteert onderstaand teeltadvies van de Bodemdeskundige Dienst van België:
-omtrent het cadmiumgehalte in de bodem:
Cadmium is een giftig element voor mens en dier. In iedere bodem is er van nature een kleine
hoeveelheid cadmium aanwezig. Cadmium is weinig schadelijk voor de planten. Ze nemen cadmium
goed op. Via deze opname komt cadmium in het menselijk lichaam of dier terecht.
Volgende groenten kunnen zonder risico geteelt worden: aardappelen, bonen, tomaten, spruiten, rode
kool, bloemkool, bessen, steen- en vruchtfruit, meloenen, paprika, augurken, erwten, komkommer en
aardbei.
Volgende groenten zijn afte raden: spinazie, sla, wortelen, groene kool, waterkers, andijvie en
schorseneer.
Om zeker te zijn dat de andere geteelde groenten geschikt zijn voor consumptie is het wenselijk een
aantal groenten bij de oogst te laten ontleden. Ook is het gebruik van volgende producten af te raden:
compost, asse, ...
-Omtrent het loodgehalte in de bodem:
Het loodgehalte is boven de streefwaarde maar lager dan de richtwaarde en lager dan de
saneringsnorm.
Geen bijkomende adviezen.
3.De stad liet op haar kosten verder onderzoek uitvoeren naar de bodemkwaliteit .
4. Waterzuiveringsinstallatie: rietveld
De Erfpachter is verantwoordelijk voor periodiek nazicht en controle voor lediging van de septische
putten in het kader van de goede werking van het waterzuiverende rietveld en van het periodiek
nazicht en onderhoud van de waterput.
De Erfpachter is verantwoordelijk voor het respecteren van de lozingsnormen. Het rietveld kan
eventueel verplaatst worden door de Erfpachter
5. Mestverwerking
Het mestbanknummer op naam van de stad wordt overgedragen aan de Erfpachter.

2.8. Overgangsperiode en verdere uitbouw werking
In 2015 baat de stad de kinderboerderij nog in eigen beheer uit. De stad besteedt in 2015 nog haar
budget voor dagdagelijks beheer en onderhoud.
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Vanaf ondertekening van de overeenkomst start een inloopperiode voor de Erfpachter. De Erfpachter
zal zich inwerken in het beheer en de uitbating van de kinderboerderij. Deze inloopperiode loopt in
principe tot 31 december 2015. Op verzoek van de Erfpachter kan deze inloopperiode vroeger
eindigen, maar niet vóór 31 augustus 2015. De stad kan dit echter weigeren, zonder verantwoording
verschuldigd te zijn aan de Erfpachter.
Daarnaast worden er concrete vormen van overleg en afspraken rond overdracht gemaakt met de
lopende kinderboerderijwerking van de stad tijdens de inloopperiode Deze afspraken worden als
bijlage 3 aan deze overeenkomst gehecht..
Na 2015 bouwt de Erfpachter zijn werking van de "stadsboerderij" verder uit met nieuwe acties die
binnen de algemene doelstellingen en visie kaderen zoals opgenomen in het conceptvoorstel dat hij
indiende dat op zijn beurt kadert in de stadsdoelstelling en -visie.

2.9. Commitment tot integratie en aggregatie
De stad erkent dat de Erfpachter de rol van integrator-aggregator op zich genomen heeft en een
maximale inspanning heeft geleverd om de opportuniteiten tot samenwerking met de 2 overige
geslaagde kandidaat-uitbaters te realiseren, indien deze partijen dit op dat moment ook opportuun
achtten.

Artikel 3: Termijn
Het recht van erfpacht wordt afgesloten voor een periode van 30 jaar. Het recht van erfpacht gaat in
ten vroegste op 1 september 2015 en ten laatste op 1 januari 2016 en eindigt van rechtswege op 1
januari 2046 zonder dat stilzwijgende verlenging kan worden ingeroepen.
De Erfpachter heeft een voorkeurrecht op verlenging indien de stad bij het verstrijken van
bovenvermelde termijn het goed voor gelijkaardige doeleinden in erfpacht wenst te geven zoals
omschreven in het artikel 2 over de bestemming. Hij dient zijn voornemen tot verlenging minstens 24
maanden en maximum 132 maanden vooraf door middel van een aangetekend schrijven aan de stad
kenbaar te maken.
De stad beschikt over een termijn van 12 maanden om haar beslissing hierover kenbaar te maken.
Een eventuele verlenging zal geschieden aan de voorwaarden die dan in overleg tussen de stad en
de Erfpachter worden vastgesteld en zal minstens voor een periode van 20 jaar lopen.
Indien partijen geen akkoord bereiken over de voorwaarden van de overeenkomst zal de stad een
nieuwe oproep organiseren. De Erfpachter heeft in dat geval een recht van voorkeur aan het bod van
de hoogste bieder.
Partijen verklaren te weten dat deze onderhandse overeenkomst, notarieel moet verleden worden.
Met het oog daarop wordt de ondertekende onderhandse overeenkomst neergelegd onder de minuten
van de notaris De overeenkomst moet notarieel verleden worden op kosten van de Erfpachter binnen
de 4 maanden na ondertekening van onderhavige overeenkomst.

Artikel 4: Vergoeding
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Vergoeding
De Erfpachter betaalt een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van de kinderboerderij van ..
euro per maand.
Het is de Erfpachter toegelaten deze vergoeding bij het verlijden van de akte door een eenmalige
betaling te voldoen.

Artikel 5: Waarborg
Niet van toepassing.

Artikel 6: Belastingen en taksen
De onroerende voorheffing valt ten laste van de Erfpachter.

Artikel 7: Lasten en kosten
Energieverbruik
Het energieverbruik is ten laste van de Erfpachter conform punt 6 van de algemene voorwaarden.
Het energieverbruik wordt rechtstreeks aan de Erfpachter gefactureerd door de nutsmaatschappijen.
Plaatsbeschrijvende staat
Het aandeel van de Erfpachter in de kosten voor de opmaak van de plaatsbeschrijvende staat
bedraagt de helft van de kosten van de aangestelde deskundige.

Artikel 8. Onderhoud en herstelling - uitvoering werken
Punt 7 van de algemene voorwaarden omschrijft wat onder huurdersonderhoud
eigenaarsonderhoud wordt verstaan. Dit artikelomschrijft de onderhoudsverplichtingen
partijen.

en onder
van beide

8.1 Gebouwen en gronden eigendom van de stad
De Erfpachter staat in voor, alle binnen- en buitenwaartse onderhouds- en herstellingswerken, niets
uitgezonderd met inbegrip van het eigenaarsonderhoud, ook wanneer dit noodzakelijk is als gevolg
van ouderdom, slijtage en overmacht.
De stad verklaart dat er geen postinterventiedossier voor het eigendom bestaat.
De Erfpachter overhandigt de stad op eerste verzoek en binnen een redelijke termijn het
postinterventiedossier van de door hem uitgevoerde werken. De kosten hiervoor en de kosten
aangaande de veiligheidscoördinatie worden uitsluitend gedragen door de Erfpachter.
De Erfpachter verbindt zich ertoe alle bepalingen van het K.B. van 25 januari 2001 betreffende de
tijdelijke en de mobiele werkplaatsen na te leven, wanneer zijn geplande werken hieronder zouden
ressorteren.

la

8.2 Door de Erfpachter opgerichte constructies
De Erfpachter zal de door hem opgerichte constructies in goede staat onderhouden en als een goed
huisvader gebruiken.
Ten laste van de Erfpachter vallen alle binnen- en buitenwaartse onderhouds- en herstellingswerken,
niets uitgezonderd met inbegrip van de eigenaarsherstellingen, inclusief deze te wijten aan ouderdom,
slijtage en overmacht.

8.3 Bijzondere bepalingen

8.3.1
De stad verbindt zich er in het algemeen toe om alles in het werk te stellen (middelenverbintenis) en in
de mate van het mogelijke haar medewerking te verlenen om de bestemming zoals omschreven in
artikel 2 te realiseren waarbij ze de hiertoe uit te voeren werken zal verdedigen en onderbouwen. Dit
doet geen afbreuk aan de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid van de
stad ten opzichte van het publiekrechtelijke besluitvormingsproces over zowel planologische

8.3.2.
Zoals gestipuleerd in het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2006 (jaarnurnrner 2758) reglement concessies voor culturele, sociale en jeugdverenigingen, gehuisvest in
stedelijk
patrimonium artikel 4 alinea 2 laatste zin en conform 7.5 van de algemene voorwaarden vraagt de
Erfpachter de stad steeds vooraf de toelating voor de uitvoering van werken. Werkafspraken
hieromtrent zullen voorwerp uitmaken van een nog op te stellen addendum, dat later aan deze
erfpachtovereenkomst zal worden gehecht.

8.3.3
Conform 7.6 van de algemene voorwaarden moet de Erfpachter voor alle vergunningsplichtige werken
de nodige stedenbouwkundige vergunningen verkrijgen.

Artikel9: Verzekeringen
9.1 Brandverzekering
1. Door de stad opgerichte gebouwen
De Erfpachter zal zich verzekeren tegen brand en aanverwante risico's (storm-, hagel, ijs- en
sneeuwdruk- en waterschade en glasbreuk" .. ) als eigenaar voor eigen rekening en voor
rekening van de stad.
De polis moet de volgende clausule bevatten.
);>
"De verzekeringsmaatschappij verbindt zich de stad te verwittigen ingeval de premie
niet zou betaald worden en onderhavige polis zal slechts kunnen vernietigd worden
één maand na kennisgeving ervan, bij aangetekend schrijven, door de
verzekeringsmaatschappij aan de stad"
2. Door de Erfpachter opgerichte gebouwen en constructies
De Erfpachter verbindt er zich toe de door hem opgerichte constructies voor de totale waarde
te verzekeren tegen brand en aanverwante gevaren.
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9.2 Wijzigingen
De stad behoudt zich het recht voor de verzekeringsverplichtingen van de Erfpachter te wijzigen
tijdens de duur van het recht van erfpacht bij aanpassing van de afspraken tussen de stad en haar
verzekeraar.
De Erfpachter verbindt zich ertoe op eerste verzoek van de stad de door hem afgesloten verzekering
te laten aanpassen. Eventuele meerkosten die het gevolg zijn van deze clausule, zullen door de stad
aan de Erfpachter worden vergoed.

9.3 Burgerlijke aansprakelijkheid
De Erfpachter zal een verzekering voor Burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten. Deze polis bevat de
volgende clausule.
» "De verzekeringsmaatschappij verbindt zich de stad te verwittigen ingeval de premie niet zou
betaald worden en onderhavige polis zal slechts kunnen vernietigd worden één maand na
kennisgeving ervan, bij aangetekend schrijven, door de verzekeringsmaatschappij aan de
stad".

9.4lnboedel
De Erfpachter zal zelf een verzekering afsluiten voor zijn inboedel bij een verzekeringsmaatschappij
naar keuze; in dit verzekeringscontract zal de clausule "afstand van verhaal" opgenomen worden.

9.5lnformatieplicht
De Erfpachter zal aan de stad een afschrift van de polissen en het bewijs van betaling van de premies
voorleggen.
De sleutels van het in erfpacht gegeven goed worden de Erfpachter slechts overhandigd nadat hij de
stad een bewijs van brandverzekering heeft bezorgd.

Artikel10: Project Rio-link
Rio-link plant de aanleg van een baangracht aan de Oude Baan. Zij moet hiervoor nog een definitief
ontwerp ter goedkeuring voorleggen aan de stad. De stad stelt Rio-link in kennis van deze
overeenkomst van erfpacht. De stad overlegt met Rio-Link en de Erfpachter over de overeenkomst die
met Rio-Link zal worden afgesloten. In het kader van dit overleg wordt ernaar gestreefd de impact van
de eventuele aanleg van de gracht op de bestemming opgenomen in artikel 2 van deze overeenkomst
zo beperkt mogelijk te houden zonder evenwel de nakoming door Riolink van haar wettelijke
verplichtingen terzake in het gedrang te brengen.

Artikel 11: Overdracht van erfpacht en onderhuur
Het is de Erfpachter toegestaan zonder schriftelijke en voorafgaande toelating van de stad het goed
ter beschikking te stellen van derden via een huurovereenkomst van gemeen recht, een handelshuur,
een woninghuur en een concessie. Het toestaan van een pacht is niet toegestaan.
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Bovengenoemde vormen van terbeschikkingstelling moeten kaderen in de bestemming waarvoor de
erfpacht is toegestaan. Zij eindigen alleszins wanneer het recht van erfpacht om welke reden ook
eindigt.
Het is de Erfpachter toegestaan het recht van erfpacht over te dragen of geheel of gedeeltelijk met
een zakelijk recht te bezwaren met schriftelijke en voorafgaandelijke toelating van de stad.
De stad zal hiervoor enkel toelating verlenen wanneer de Erfpachter aantoont dat de overnemer of de
partij aan wie hij het zakelijk recht wil verlenen minstens evenveel garanties biedt voor een verdere
kwaliteitsvolle realisatie van de bestemming zoals omschreven in artikel 2 van de overeenkomst. De
stad kan met het oog op de beoordeling hiervan o.a. informatie vragen over de relevante ervaring van
een kandidaat-overnemer of partij aan wie de Erfpachter het zakelijk recht wil toestaan in hetzelfde
marktsegment en over zijn financiële draagkracht.
De stad zal haar toelating verlenen binnen een termijn van maximum 60 dagen.
De Erfpachter zal de stad op de hoogte brengen bij substantiële wijzigingen in de
aandeelhoudersstructuur van de Erfpachter met invloed op de controle over het bedrijf. Onder de
controle over een bedrijf wordt verstaan de juridische en feitelijke bevoegdheid om een beslissende
invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of zaakvoerders en op
de oriëntatie van het beleid.

Artikel12: Einde overeenkomst
1. Vergoeding opstallen
In afwijking van en in aanvulling op punt 22 van de algemene voorwaarden komen Partijen het
volgende overeen.
Bij het einde van de erfpacht na afloop van de overeengekomen termijn ontvangt de Erfpachter een
vergoeding voor de overname van de gebouwen conform de hierna vermelde bepalingen.
De stad koopt de opstallen, met name de constructies die de Erfpachter opricht tijdens de duur van de
erfpacht of de grondige renovatiewerken die hij uitvoert aan de bestaande gebouwen, terug tegen de
venale waarde van deze opstallen op het moment van de terugkoop.
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder venale waarde verstaan de waarde van de
materialen en het maakloon rekening houdend met normale verouderingsverminderingen en
berekend op basis van de waarde van de gebouwen in volle eigendom exclusief het grondaandeel.
De venale waarde van de opstallen wordt op een voor Partijen verbindende wijze bepaald door een
expert-schatter. Die wordt in onderling overleg aangewezen door de Erfpachter en door de stad. Als
Partijen geen akkoord bereiken over de aan te duiden expert-schatter, wijst elk van de Partijen een
expert-schatter aan. Die expert-schatters zullen in onderling overleg een derde expert-schatter
aanwijzen en gezamenlijk de venale waarde vaststellen.

2. Bodemtoestand
Ter verduidelijking van punt 22, laatste alinea van de algemene voorwaarden gelden volgende
bepalingen.
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De afgeleverde blanco bodemattesten in combinatie met de bepalingen van artikel nultoestand voor
van deze overeenkomst vormen voor de Erfpachter de nultoestand op basis waarvan de eventueel
door hem veroorzaakte verontreiniging bij het einde van de Erfpacht bepaald wordt.
Bij het einde van de erfpacht laat de Erfpachter op zijn kosten een oriënterend onderzoek uitvoeren
en dient dit in bij de OVAM met een meldingsformulier voor overdracht. De Erfpachter bezorgt het
bodemattest aan de stad
Indien uit het bodemattest blijkt dat er geen verdere maatregelen nodig zijn, kan de Erfpacht worden
beëindigd.
Indien uit het bodemattest blijkt dat er verdere maatregelen nodig zijn, kan de Erfpacht pas worden
beëindigd:
•

hetzij wanneer uit een beschrijvend bodemonderzoek
is en de OVAM dit onderzoek heeft conform verklaard

•

hetzij wanneer een bodemsaneringsproject is conform verklaard door de OVAM, een
eenzijdige verbintenis tot sanering is aangegaan en een financiële borgstelling is gesteld door
de Erfpachter en de stad haar uitdrukkelijke goedkeuring heeft gegeven;
hetzij volgens onderlinge overeenkomst tussen de Erfpachter en de stad.

•

is gebleken dat er geen sanering nodig

Artikel13: Bijkomende bijzondere voorwaarden
1. Eigendom constructies
De constructies en inrichtingen, die door de Erfpachter, mits naleving van de bepalingen in artikel 8.3,
worden opgericht, blijven eigendom van de Erfpachter gedurende de ganse duur van het recht van
erfpacht. De stad verklaart voor zoveel als nodig gedurende de duur van het recht van erfpacht
afstand te doen van haar recht van natrekking.

2. Vrijwaringsplicht
De Erfpachter vrijwaart de stad voor:
• alle risico's met betrekking tot door hem uitgevoerde werken;
• alle betwistingen die omtrent de door hem uitgevoerde werken mochten ontstaan tijdens de
uitvoering van de werken met om het even wie, zoals buren, huurders, gemeentelijke of andere
stedenbouwkundige diensten, en/of met de latere kopers van het goed of van kavels, deel
uitmakend van het goed;
• de tienjarige aansprakelijkheid;
• de verborgen gebreken.
Deze vrijwaringsplicht dekt alle kosten, inbegrepen de gerechtskosten, en alle rechtstreekse of
onrechtstreekse schade voortvloeiend uit dergelijke tekortkomingen, gebreken, risico's en/of
betwistingen.

3. Verzekering werken
De Erfpachter zal vóór de aanvang van de werken een "alle bouwplaatsrisicoverzekering" afsluiten om
zich tegenover de stad en tegenover derden te verzekeren o.m. wat betreft de risico's van burgerlijke
aansprakelijkheid, brand en bijkomende risico's (gevolgschade), ontploffing, storm- en waterschade en
alle andere risico's die de geplande bouwwerken met zich meebrengen
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4. Overtollige grondspecie
Wanneer grond wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, om het goed geschikt voor gebruik te
maken gelden de regels van het grondverzet opgenomen in het Vlaams Reglement betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming (VLAREBO) van 14 december 2007 Meer informatie: vindt
de Erfpachter hierover op www.ovam.be/grondverzet •.

5. Overdracht constructies
De Erfpachter zal elke overdracht van de opgerichte constructies, hetzij onderhands, het zij bij
authentieke akte onmiddellijk na ondertekening per aangetekend schrijven meedelen aan de stad.
Voor de toepassing van dit artikel wordt eveneens onder "overdracht" verstaan substantiële
wijzigingen in de aandeelhoudersstructuur van de Erfpachter met invloed op de controle over het
bedrijf. Onder de controle over een bedrijf wordt verstaan de juridische en feitelijke bevoegdheid om
een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of
zaakvoerders en op de oriëntatie van het beleid.

Artikel14: Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiezen de partijen woonst:
•
de stad Antwerpen: Grote Markt 1 ?()()() ânhA'QrnAn;
•

de Erfpachte,

Opgemaakt te Antwerpen op
in drie exemplaren waarvan de stad en de
Erfpachter hierbij verklaren elk een exemplaar te hebben ontvangen. Het derde exemplaar is bestemd
voor de registratie.

Voor de Erfpachter

Voor de stad Antwerpen
Namens de gemeenteraad
De stadssecretaris

De voorzitter van de gemeenteraad
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Roei Verhaert

Bart De Wever

Bijlagen

*
*
*

*

bijlage
bijlage
bijlage
bijlage

1:
2:
3:
4:

algemene voorwaarden
plan met aanduiding erfdienstbaarheid
overgangsperiode
flow voor toelating uitvoering werken
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Bijlage 1

ALGEMENEVOORWAARDEN

1. Plaatsbeschrijvende staat
Partijen komen overeen om bij de aanvang en het einde van de erfpacht tegensprekelijk een
plaatsbeschrijvende staat op te stellen of te laten opstellen door een door hen aangestelde
deskundige. Deze plaatsbeschrijving zal bij onderhavige overeenkomst worden gevoegd. De kosten
hiervan worden voor de helft ten laste gelegd van de Erfpachter.
Het goed wordt in erfpacht gegeven aan de erfpachthouder in de staat waarin het zich bevindt, zoals
beschreven in de nog op te stellen plaatsbeschrijvende staat, zonder waarborg nopens de zichtbare of
verborgen gebreken, noch van de aangeduide oppervlakte, waarvan het verschil in min of in meer, al
overtrof het een twintigste, ten bate of ten laste van de Erfpachter zal zijn.
De Erfpachter zal geen vergoeding mogen eisen wegens vergissing in benaming, beschrijving, ligging,
aanduiding der aangrenzende eigenaars noch wegens gebrek aan toegang.
Mogelijke op het einde van de periode van erfpacht vastgestelde schade valt ten laste van de
Erfpachter.
De Erfpachter is verantwoordelijk voor alle beschadigingen die te wijten zijn aan zijn daad of zijn
nalatigheid of die te wijten zijn aan de daad of de nalatigheid van zijn aangestelden,
vertegenwoordigers, ondergeschikten en in het algemeen alle personen waarvoor de Erfpachter
wettelijk verantwoordelijk is.
In geval de herstelwerken van aard zijn dat het goed niet beschikbaar is, zal de Erfpachter buiten de
kosten van de herstelwerken een vergoeding zijn verschuldigd voor de onbeschikbaarheid van het
pand. Deze vergoeding zal gelijk zijn aan de marktconforme vergoeding die door de Erfpachter zou
zijn verschuldigd tijdens de duur van de onbeschikbaarheid.
Het enkel afgeven van de sleutels brengt geen enkele ontlasting van de Erfpachter met zich mee.
De Erfpachter verbindt zich ertoe de plaatsbeschrijvende staat, desgevallend voorzien van
opmerkingen, te ondertekenen en aan de stad of, in voorkomend geval, aan de deskundige terug te
sturen binnen de 10 werkdagen na ontvangst. Bij gebreke hieraan wordt vermoed dat de Erfpachter
volledig akkoord gaat met de plaatsbeschrijvende staat en die alsdan ten aanzien van de stad een
tegensprekelijk karakter krijgt.
De Erfpachter zal de lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet voortdurende
erfdienstbaarheden die het goed mochten bezwaren, gedogen en heeft het genot van de heersende
erfdienstbaarheden die mochten bestaan, dit alles op eigen risico en zonder dat deze bepaling, aan
wie ook, meer rechten zou kunnen verlenen dan deze gegrond op regelmatige titels of op de wet.
De stad stelt de Erfpachter in kennis van alle erfdienstbaarheden bedoeld in bovenstaande alinea en
waarvan de stad het bestaan kent.

2. Bestemming
De Erfpachter krijgt het goed in erfpacht voor de bestemming omschreven in artikel2 van de
bijzondere voorwaarden.
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Het is de Erfpachter verboden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de stad deze
bestemming te wijzigen. Wanneer de Erfpachter zonder toestemming van de stad de bestemming
wijzigt, is dit een grond tot de van rechtswege ontbinding van de erfpacht.
De Erfpachter verbindt zich ertoe alle toepasselijke, wettelijke en reglementaire voorschriften over de
uitoefening van zijn activiteiten en het gebruik van het goed te eerbiedigen, zoals bijvoorbeeld het
aanvragen van de daarvoor noodzakelijke bestuurlijke toelatingen. Hij wordt geacht hierover alle
informatie te hebben ingewonnen.
De Erfpachter en hij alleen staat in voor het bekomen van de vereiste toelatingen. de stad draagt
hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. De Erfpachter kan dan ook op geen enkele wijze
aanspraak maken op enige vergoeding of wijziging aan de voorwaarden van deze overeenkomst
omwille van het niet of onder voorwaarden verkrijgen van de vereiste bestuurlijke toelatingen.

3. Vergoeding- provisie
De Erfpachter betaalt de vergoeding bepaald in artikel 4 van de bijzondere voorwaarden volgens de
modaliteiten bepaald in dit artikel 4.
Indien het voorwerp van de overeenkomst een gedeelte van een gebouw is betaalt de
concessiehouder ter dekking van de lasten en kosten verbonden aan het gebruik van de
gemeenschappelijke delen van het gebouw de provisie vastgesteld in artikel 8 van de bijzondere
voorwaarden.
Bij het overschrijden van de betalingsdatum van de vergoeding, de provisie en de overige lasten en
kosten door de concessiehouder verschuldigd is hij van rechtswege en zonder dat een
ingebrekestelling noodzakelijk is, aan de stad een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrest.

4. Waarborg
Niet van toepassing.

5. Belastingen en taksen
De Erfpachter draagt de kosten van alle taksen en belastingen, van welke aard ook, verbonden aan
het gebruik en het genot van het goed. In artikel 6 van de bijzondere voorwaarden is opgenomen ten
laste van welke partij de onroerende voorheffing valt.
De Erfpachter wordt verondersteld bij aanvang van de overeenkomst alle nuttige inlichtingen te
hebben ingewonnen over de aard en het bedrag van de belastingen en taksen; de Erfpachter zal uit
dien hoofde niet het minste bezwaar kunnen doen gelden tegenover de stad, noch daarin aanleiding
vinden om vermindering van de vergoeding of aanpassing van de overige voorwaarden te eisen.
Ook eventueel in de toekomst verschuldigd zijnde BTW komt volledig ten laste van de Erfpachter.
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6: Energieverbruik

- lasten en kosten

Het privatieve verbruik van gas, elektriciteit, brandstof, water, telefoon en andere nutsvoorzieningen
evenals de huur en de kosten van de meters en toestellen, zoals abonnement, plaatsing of afsluiting
of vervanging bij opname van de standen zijn ten laste van de Erfpachter.
De hierboven vermelde lasten en kosten worden bij voorkeur rechtstreeks door de maatschappijen
aan de Erfpachter gefactureerd
Artikel 7 van de bijzondere voorwaarden bepaalt of het energieverbruik en deze lasten en kosten
rechtstreeks door de maatschappijen aan de Erfpachter worden gefactureerd dan wel of de stad deze
kosten doorrekent aan de Erfpachter.
Indien rechtstreekse facturatie door de maatschappijen onmogelijk is zal de stad deze kosten
doorrekenen aan de Erfpachter, of de kosten voor dit verbruik terugvorderen op basis van
tussenmeters of op basis van de verdeelsleutel(s) opgenomen in artikel 7 van de bijzondere
voorwaarden.
De Erfpachter zal de stad vergoeden voor elk nadeel dat voor de stad zalontstaan uit de vertraging te
wijten aan de Erfpachter bij het betalen van de door de Erfpachter te dragen kosten.
Bij het overschrijden van de betalingsdatum van de energiefacturen zal de Erfpachter van rechtswege
en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest,
verschuldigd zijn.
De stad behoudt zich het recht voor om bij ontstentenis van betaling, in samenspraak met de
betrokken energieleverancier, maatregelen te nemen of de levering van energie te staken.

7. Onderhoud en herstelling - uitvoering werken
Onderhoud en herstelling
Artikel8 van de bijzondere voorwaarden bepaalt welke partij instaat voor het eigenaarsonderhoud.

7.1 Eigenaarsonderhoud
Tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden wordt voor de toepassing van deze
overeenkomst onder eigenaarsonderhoud verstaan:
(I
herstellingen en onderhoud van daken, gevels, ramen, rioleringen en technische leidingen;
(I
uitvoering van de werken nodig om de stabiliteit van het gebouw te garanderen, zoals
herstellingen en onderhoud van funderingen;
(I
alle herstellingen nodig als gevolg van een normale slijtage door een normaal gebruik;
(I
de vervanging van meubilair dat onroerend is door bestemming en dat aanwezig was bij het
afsluiten van deze overeenkomst; de stad beslist over de noodzaak van vervanging en
behoudt zich het recht voor daarvan af te zien.
Indien op basis van artikel 8 van de bijzondere voorwaarden de Erfpachter instaat voor het
eigenaarsonderhoud is hij gehouden tot vervanging, tenzij hij van de stad de schriftelijke
toelating verkrijgt om van vervanging af te zien;
(I
het verwijderen van dode bomen.
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Indien de stad instaat voor het eigenaarsonderhoud zal de Erfpachter de stad onmiddellijk verwittigen
van elk schadegeval waarvan de herstelling ten laste van de stad is. Eventuele schade veroorzaakt
door de laattijdige verwittiging valt ten laste van de Erfpachter.
Bovendien zal de Erfpachter de stad en/of zijn vertegenwoordiger in de gelegenheid stellen elk
schadegeval te onderzoeken
De stad mag in het goed de herstellingen laten uitvoeren die volgens het contract te haren laste
vallen. De Erfpachter heeft hiervoor geen recht op enige vergoeding, zelfs al zouden die herstellingen
langer dan veertig dagen duren.

7.2 Huurdersonderhoud gebouwen
De Erfpachter zal het goed in goede staat onderhouden en als een goed huisvader gebruiken, zonder
de aard of de bestemming ervan te wijzigen.
De Erfpachter moet alle onderhouds- en herstellingswerken aan het goed, die te zijnen laste zijn
onmiddellijk en op zijn kosten en risico uitvoeren volgens de regels van de kunst en goed
vakmanschap.

7.3 Huurdersonderhoud grond
De Erfpachter zal de grond in goede staat onderhouden en als een goed huisvader gebruiken zonder
de aard en de bestemming ervan te wijzigen.
De Erfpachter staat in voor het onderhoud van de grond. Hij staat in voor een milieuvriendelijk
onderhoud van de grond en beperkt daarbij zoveel mogelijk het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen.
Voor het snoeien van hoogstammige bomen en het ruimen van de grachten moet de Erfpachter geen
voorafgaandelijk toelating verkrijgen van de stad. Het onderhoud van de grachten valt eveneens ten
laste van de Erfpachter.
Voor zover dit nodig zou zijn, staat de Erfpachter in voor een behoorlijke afsluiting van de grond en
voor het onderhoud van deze afsluiting.

7.4 Verbouwings- en Inrichtingswerken
Alle kosten voor de inrichting en werken om het goed voor zijn activiteiten geschikt te maken, vallen
ten laste van de Erfpachter.
De Erfpachter mag het goed, op zijn kosten, herinrichten ten behoeve van zijn activiteiten mits
voorafgaande en schriftelijke toestemming van de stad. Hij dient er hierbij voor te zorgen dat
nutsleidingen en kabels en dergelijke, makkelijk bereikbaar blijven. Indien scheidingswanden worden
geplaatst dienen deze te voldoen aan de alsdan geldende brandvoorschriften.
Bij vervanging, uitbreiding of aanpassing van de bestaande technieken zal de Erfpachter de stad een
bewijs van keuring bezorgen.
De Erfpachter staat in voor het uitvoeren van alle werken als gevolg van wettelijke verplichtingen die
van toepassing zijn of worden op de activiteiten die hij in het ter beschikking gestelde goed uitoefent,
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bijvoorbeeld op het vlak van veiligheid, gezondheid en hygiëne. Hij wordt geacht terzake alle
informatie te hebben ingewonnen.
De Erfpachter verbindt zich ertoe een verzekering af te sluiten voor deze geplande werkzaamheden.

7.5 Goedkeuring werken
Voor de uitvoering van werken, waarvan de kosten ten laste zijn van de Erfpachter, zal deze steeds
vooraf de goedkeuring aan de stad vragen. De goedkeuring mag enkel geweigerd worden wegens
gegronde redenen, onder meer betrekking hebbend op de stevigheid en het eigen karakter van het
goed of het storend zijn met de omgeving.

7.6 Vergunningen voorwerken
De Erfpachter mag geen werken uitvoeren waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of andere
bestuurlijke vergunning nodig is, zonder dat hij deze vergunningen verkregen heeft.
De Erfpachter en hij alleen staat in voor het bekomen van de vereiste vergunningen. De stad draagt
terzake geen enkele verantwoordelijkheid. De Erfpachter kan dan ook op geen enkele wijze
aanspraak maken op enige vergoeding of wijziging aan de voorwaarden van deze overeenkomst
omwille van het niet of onder voorwaarden verkrijgen van de vereiste vergunningen.

7.7 Terugbetaling kosten
Wanneer de Erfpachter in gebreke blijft de nodige herstellingen of onderhoud te doen, zal de stad, na
het verzenden van een aangetekende zending die binnen de 14 dagen zonder gevolg bleef,
gerechtigd zijn deze herstellingen of dit onderhoud op kosten van de Erfpachter te laten doen.

8. Uithangborden - Antennes
Het aanbrengen in en aan het goed van uithangborden, opschriften, reclame, e.d., het hangen van
enig voorwerp, verlichtingstoestel, tent, e.d. en de plaatsing van pylonen en antennes is enkel
toegelaten na het verkrijgen van de eventueel noodzakelijke stedenbouwkundige vergunning.

9. Overdracht - onderhuur
Opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

10. Hypotheek
Het is de Erfpachter toegestaan de door hem opgerichte gebouwen en/of constructies te vervreemden
of met een hypotheek te bezwaren met uitdrukkelijke en voorafgaande geschreven toestemming van
de stad. De stad verwacht deze vraag en zal haar toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.
De hypotheek moet uiterlijk vervallen bij het einde of het verbreken van de erfpacht.
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11. Verhuring voor gelijkaardige bestemming
AG VESPA en/of de stad kunnen met naleving van volgende voorwaarden in de nabije omgeving
goederen voor een gelijkaardige bestemming in erfpacht geven, zonder dat de Erfpachter enig
bezwaar kan doen gelden of aanspraak kan maken op enige schadevergoeding, vermindering van de
vergoeding of verbreking van de overeenkomst.
1. Het ondernemingsplan blijft intellectuele eigendom van de Erfpachter. De stad kan de wijze
waarop de bedrijfsvoering rond stadslandbouw in het ondernemingsplan wordt uitgetekend
niet als basis gebruiken voor toekomstige offertevragen en aanbestedingen.
2. De stad zal de Erfpachter in kennis stellen van toekomstige oproepen naar kandidaten dan
wel overheidsopdrachten die de stad zalopstarten rond stadslandbouw in de stad.

12. Vondsten
Iedere vondst van enig belang die gedaan zou worden tijdens de graaf- en/of sloopwerken moet
onmiddellijk ter kennis van de stad worden gebracht.
Zo het om een archeologische vondst gaat, zullen de werken tijdelijk worden onderbroken om de stad
in de mogelijkheid te stellen een fotografische vastlegging te laten uitvoeren.
De voorwerpen die van enige betekenis kunnen zijn voor de kunst, de oudheidkunde, de natuurlijke
historie, de munt- en penningkunde of voor de wetenschap, evenals de zeldzame of kostbare
voorwerpen die bij de graaf- en/of sloopwerken gevonden worden zijn eigendom van de stad en
moeten hen ter beschikking worden gehouden.

13. ( Brand}veiligheid
De Erfpachter treft de nodige maatregelen om het goed en de omgeving voor brandgevaar te
behoeden conform de geldende reglementaire, wettelijke en/of decretale bepalingen.
Zo vraagt hij onder meer een advies bij de brandweer van de stad Antwerpen. De Erfpachter leeft de
verplichtingen na opgenomen in het advies van de brandweer en in de code van gemeentelijke
politiereglementen.
Zo respecteert de Erfpachter die als werkgever optreedt en werknemers tewerkstelt in het goed
bovendien onder meer de bijkomende verplichtingen opgelegd door het algemeen reglement op de
arbeidsbescherming (ARAB) of de codex over het welzijn op het werk.
De Erfpachter treft de nodige maatregelen om in de mate van het mogelijke, ingeval van brand, met
eigen middelen reeds de eerste blussingswerken te verrichten.
De Erfpachter staat in voor alle wettelijk verplichte periodieke keuringen en wettelijk verplicht
onderhoud van brandveiligheidsinstallaties en bouwonderdelen.
De Erfpachter bezorgt de stad de bewijzen van keuring.

14. Bewaking
De stad neemt geen beveiligingsplicht op zich. De Erfpachter staat zelf in voor een degelijke
beveiliging die rekening houdt met de aard van het goed en de bestemming waarvoor de erfpacht
werd toegestaan.
De Erfpachter alleen is aansprakelijk, ter algehele ontlasting van de stad, voor alle schade en
ongevallen, die rechtstreeks of onrechtstreeks en aan gelijk wie of wat veroorzaakt zouden worden als
gevolg van het gebruik van het goed door zijn aangestelden, vertegenwoordigers, ondergeschikten en
in het algemeen alle personen waarvoor de Erfpachter wettelijk aansprakelijk is.
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15. Nazicht
De stad behoudt zich het recht voor op eenvoudig verzoek het goed te allen tijde door haar
afgevaardigden te doen bezoeken om na te gaan of de Erfpachter de voorwaarden van deze
overeenkomst naleeft. De Erfpachter moet zich gedragen naar de aanwijzingen van de
afgevaardigden van de stad voor alle kwesties die buiten het beheer, werking en beleid van zijn
exploitatie vallen.

16. Onteigening
In geval van onteigening door een openbaar bestuur zal de erfpacht een einde nemen op de dag
waarop de onteigenende openbare macht bezit zal nemen van de plaatsen.
In geen enkel geval zullen de vergoedingen, die de Erfpachter zou kunnen eisen van de onteigenende
macht het bedrag van de vergoeding waarop de onteigende recht heeft kunnen verminderen.
De Erfpachter zal van de stad geen enkele vergoeding kunnen vragen.

17. Ontbinding - wederverhuringsvergoeding
In geval van ontbinding van onderhavige overeenkomst ten laste van de Erfpachter zal deze aan de
stad een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan zes maanden vergoeding (zoals van
toepassing op het moment van de ontbinding), naast de vergoeding en de lasten van het lopende
kwartaal verhoogd met de onkosten, uitgaven en ongeacht welke kosten voortvloeien uit de
ontbinding.

18. Hoofdelijkheid
De Erfpachter en zijn erfgenamen of rechthebbenden ten welke titelook, zijn hoofdelijk en ondeelbaar
gehouden met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst.

19. Faillissement - Statutenwijziging
In geval van faillissement, vrijwillig of gerechtelijk, concordaat, bankroet, nietigverklaring of in
vereffeningstelling van de Erfpachter, zal de stad het recht hebben, indien zij dit wenst, zonder
opzeggingstermijn een eind te maken aan de erfpacht, door bij post aangetekende brief.
In dat geval is de Erfpachter een wederverhuringsvergoeding verschuldigd gelijk aan zes maanden
vergoeding, zonder vermindering van de andere verplichtingen van deze overeenkomst, die hem ten
laste worden gelegd in geval van vroegtijdige ontbinding.
Elke met betrekking tot de uitvoering van onderhavige overeenkomst relevante wijziging van de
statuten van de Erfpachter dient onmiddellijk ter kennis van de stad te worden gebracht.
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20. Aanplakking - bezoek
Gedurende de zes maanden die het einde van de erfpacht voorafgaan evenals in geval van
tekoopstelling van het goed, heeft de stad het recht om twee berichten aan het goed uit te hangen en
is de Erfpachter verplicht de belangstellenden toe te laten tot de bezichtiging van het goed tenminste
twee dagen in de week, gedurende twee uren in de namiddag.
Bij gebrek aan akkoord zal deze bezichtiging gebeuren op dinsdag en donderdag van 14u tot 16u.

21. Naleving voorwaarden contract
De Erfpachter machtigt de stad om op zijn kosten en gevaar te handelen, indien hij nalatig blijft in het
stipt naleven van één der opgelegde voorwaarden. Hij zal al de daardoor veroorzaakte kosten
onmiddellijk betalen, op eerste verzoek van de stad.
Indien de Erfpachter zich niet gedraagt naar de beschikkingen van de erfpacht of naar de bevelen van
De stad in deze, wordt hem, na een formele ingebrekestelling voor elke overtreding of nalatigheid, een
schadevergoeding van 50 euro per dag aangerekend. Deze schadevergoeding is slechts opeisbaar na
verloop van de termijn vermeld in de ingebrekestelling, met 1 maand als minimumtermijn. De termijn
dient in verhouding te staan met de aard van de overtreding of nalatigheid en de tijd nodig om deze
recht te zetten.
De ingebrekestelling wordt per aangetekend schrijven gericht aan de ondertekenaar van de
overeenkomst of diens rechtsopvolgers.
Het niet naleven van de verplichtingen kan onder meer leiden tot aanrekening van noodzakelijke
herstellingskosten of de tijdelijke aanrekening van een hogere vergoeding.
Bij herhaalde vastgestelde zwaarwichtige inbreuken heeft de stad het recht de erfpacht te verbreken,
zonder recht op enige vergoeding voor de Erfpachter.

22. Einde overeenkomst
Bij het beëindigen van de erfpacht zijn volgende regels van toepassing.
~ De Erfpachter moet het goed volledig ontruimd en in een degelijke staat van onderhoud,
rekening houdend met de ouderdomssleet aan de constructies, ter beschikking stellen van de
stad.
~ De Erfpachter mag geen verontreiniging veroorzaken en dient bij de beëindiging van de
erfpacht elke door zijn toedoen aanwezige vervuiling of gevaarlijke stof op zijn kosten en risico
te verwijderen. De Erfpachter is eveneens aansprakelijk voor vervuiling die wordt vastgesteld
na het beëindigen van de erfpacht en die aan hem kan worden toegeschreven.

23. Deelbaarheid
Indien één van de clausules van huidige overeenkomst nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de
geldigheid van andere clausules niet aantasten. In het geval dat dergelijk nietige clausule de aard van
de overeenkomst zou aantasten zal elke partij zijn best doen om onmiddellijk en te goeder trouween
geldige clausule te onderhandelen ter vervanging.

24. Kosten akte
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Het zegel- en registratierecht en alle andere kosten waartoe deze akte kan aanleiding geven, zijn
uitsluitend voor rekening van de Erfpachter.

25. Registratie en verklaring pro fisco
De Erfpachter staat in voor registratie van de erfpacht. De registratierechten, eventuele geldboeten
wegens laattijdigheid en zegelrecht alsmede alle gevolgen bij verzuim van registratie vallen volledig
ten laste van de Erfpachter.
Partijen verklaren voor de heffing van de registratierechten de niet in getallen uitgedrukte last met
betrekking tot deze overeenkomst te schatten op 5% van de jaarlijkse vergoeding.

26. Geschillen en betwistingen
Voor de beslechting van geschillen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst, zijn enkel de
rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Partijen verbinden zich ertoe alles in het werk te stellen om hun
geschillen in der minne tot een oplossing te brengen alvorens deze aanhangig te maken bij de
Rechtbank.
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Bijlage 2

PLAN

26

Bijlage 3

AFSPRAKEN OVERGANGSPERIODE

Inhoudelijke afspraken
•

Tijdens de inloopperiode, met name de periode tussen de ondertekening van deze
overeenkomst en het tijdstip waarop deze overeenkomst in werking treedt, wordt ruimte
gecreëerd voor de start van tuin- en akkerbouw door de Erfpachter op de grote koeienweide
aan de Oude Baan. Daarnaast wordt de serre en bestaande moestuin mee in gebruik
genomen door de Erfpachter

•

Voor de educatieve werking rond moestuinieren focust de lopende kinderboerderij van de stad
zich op het vlak van akkerbouwen moestuinieren op bakken rond de hoevewoning. De
doorlopende werking van de kinderboerderij maakt tijdens de inloopperiode verder gebruik
van het zintuigenpad in het kader van de educatieve werking voor scholen en groepen.

•

De stedelijke kinderboerderijwerking zal met het oog op een zo vlot mogelijke overgang van
de huidige naar toekomstige landbouw- en natuureducatieve werking de Erfpachter
informeren en ondersteunen. In dit kader wordt er een regelmatig (tweewekelijks tot
maandelijks) overleg opgezet rond kennismaking, afstemming en overdracht van het beheer
van de gebouwen,
tuinenen dierenpark,
de contacten en contracten met
vrijwilligersorganisaties, met scholen alsook alle contacten met andere stakeholders.

•

De stad brengt de Erfpachter op de hoogte van bestellingen of werkzaamheden aan land of
gebouwen,en geeft de Erfpachter de gelegenheid suggesties te doen voor alternatieven.
Beide partijen verbinden zich ertoe constructief overleg te voeren waarbij kosten en
investeringen maximaal in lijn kunnen gebracht worden met de toekomstige activiteiten en
doelstellingen van de Erfpachter.

•

De Erfpachter kan op eigen risico tijdens de overgangsperiode reeds investeren in de
akkerbouw, de bijwoning (klaslokaal en sanitair) en serres, uitgezonderd de woning van de
huidige huisbewaarder conform de voorwaarden opgenomen in de bijzondere en algemene
voorwaarden van deze overeenkomst (o.m. toelating stad-eigenaar en stedenbouwkundige
vergunning). De Erfpachter kan eveneens conform voornoemde voorwaarden vanaf
september 2015 in alle andere gebouwen investeren uitgezonderd de woning van de
huisbewaarder.

Afspraken over personeel en gebouwen
•

De stad blijft tot de aanvang van de erfpacht voorzien in 2015 voorzien in een degelijk beheer
en uitbating van de kinderboerderijDe Erfpachter aanvaardt dat tijdens de inloopperiode het
hoevegebouw zal bewoond worden door een door de stad aangestelde huisbewaarder. De
stad staat ervoor in dat deze woning tegen het einde van de inloopperiode vrij zal gemaakt
zijn.

•

De stad zal zorgen dat de werken die nog door haar dienen uitgevoerd te worden effectief
tijdens de inloopperiode worden afgerond in overleg met de Erfpachter.

Bijkomende afspraken
Teneinde een zo vlot mogelijke transitie te verwezenlijken naar de activiteiten die tijdens de Erfpacht
zullen verder ontwikkeld worden, maken Partijen volgende bijkomende afspraken.
•

Partijen streven een maximale integratie van huidige en toekomstige werking na en een zo
vlot mogelijke overgang van de huidige naar de toekomstige werking.
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•

Er zal een maandelijks gestructureerd overleg plaatsvinden rond afstemming en overdracht
met en van andere functies van de kinderboerderij, m.n. het beheer van de gebouwen en het
dierenpark, de contracten met vrijwilligersorganisaties, contacten en contracten met scholen
alsook alle contacten met andere stakeholders.

•

Partijen verbinden zich ertoe constructief overleg te voeren om de in de huidige werking nog
te voeren activiteiten en daaraan verbonden kosten en investeringen maximaal in lijn kunnen
gebracht worden met de toekomstige activiteiten en doelstellingen van de Erfpachter.

•

De stad zal de Erfpachter op de hoogte brengen van op til staande bestellingen of
werkzaamheden aan land of gebouwen, en de Erfpachter de gelegenheid geven eventuele
suggesties te doen voor alternatieven. De Erfpachter kan zich verzetten tegen bestellingen of
werkzaamheden die in tegenspraak zijn of dreigen te zijn met haar activiteiten en
doelstellingen zoals opgenomen in het conceptvoorstel, b.v. omdat deze niet compatibel zijn
De Erfpachter kan reeds meerjarige aanplantingen (bomen, hagen, bessen etc) aanbrengen
op het goed, en pleegt hierover steeds overleg met de stad.

•
•

De Erfpachter en diens aangestelden kunnen reeds gebruik maken van de aanwezige
voorzieningen zoals kleedkamer, koffiekamer, shelters, sanitair, kantoor etc, steeds in overleg
met de stad.
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afspraken
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en
conform
vastgesteld/geformaliseerd te kunnen worden. Dit werd als zodanig ook reeds toegelicht
door onze cliënte.
Het uitblijven van het verlijden van de notariële akte is dan ook geenszins te wijten aan
"kennelijke onwil" van onze cliënte, laat staan dat onze cliënte niet de intentie zou
hebben om te zoeken naar een mogelijke oplossing - integendeel.
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raadsman nog niet mochten ontvangen (cfr. ons schrijven dd. 04.04.'17). Desgevallend
bekomen wij dan ook graag de contactgegevens van uw raadsman met het oog op de
verdere communicatie.
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nadelige erkentenis.
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U hiervan goede ontvangst wensend, verblijven
wij

kris.vandenbroeck@gdena-advocaten.be

KOAN
GD&A Advocaten
Mr. Gitte LAENEN
Mr. Kris VAN DEN BROECK
Antwerpsesteenweg 15-18
2800 Mechelen
Peremail:
Kris. vandenbroeck@gdeno-odvocoten.be
Brussel, 16 mei 2017

Betreft
O. Ref.
U. Ref.

GREENMARX / STAD ANTWERPEN
17.000217 HOB
RE-17-8992

OFFICIEEL
Waarde Confraters,
Wij bevestigen onze tussenkomst als raadslieden van de bvba
Greenmarx in het kader van de in rubriek vermelde zaak.
In antwoord op het schrijven dat U haar rechtstreeks hebt gericht
op 28 april2017, wenst onze cliënte het volgende mee te delen:
1.

Oe enige reden voor het uitblijven van het verlijden van een
notariële akte is het in gebreke blijven van de Stad Antwerpen,
aangezien:
1.1.

1.2.

1.3.
KOAN
Law Firm
Chée de la Hulpe 166

Terhurpsesteenwel

De onderhandelingen omtrent de erfpachtovereenkomst
eindigden met het verst- Iren van een finale tekst namens de
Stad door de heer'
op 23 maart 2015;
Vervolgens heeft de 5taa eenzijdig en buiten medeweten
van onze diënte een aantal essentiële wijzigingen - onder
meer betreffende de bodemtoestand- aangebracht en
goedgekeurd per besluiten van het schepencollege en de
gemeenteraad van 27 maart 2015 en 30 maart 2015;
Slechts meerdere maanden later werd de aldus substantieel
door de Stad gewijzigde en goedgekeurde tekst van de
erfpachtovereenkomst op haar vraag meegedeeld aan onze
cliënte, die onmiddellijk haar bezwaren heeft meegedeeld
en bevestigd per bericht van loktober 2015;

B·1170 Brussels

www.koan law
T +32 2 566 90 00
F +32 2 566 90 10
Kaan is a dvit co-cperauve company ...... Ith limited âebihtv
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1.5.

2.

Tijdens en op basis een overleg tussen partijen ,-l:r.t heeft
olaats gevonden op 2 oktober 2015, heeft
,I
namens
de
Stad
de
erfpachtovereenkomst opnieuw gewijzigd, onder meer door
de eerder eenzijdig door de Stad aangebrachte wijzigingen
betreffende de bodemtoestand te schrappen, en door de
handgeschreven toevoeging van een artikel 15 volgens
hetwelk "partijen onderhandelen in goed vertrouwen over
een regeling inzake 'bodemtoestand'. Deze laatste versie
van de onderhandse erfpachtovereenkomst getekend door
de bvba Greenman<;
Sedertdien heeft de notaris van de bvba Greenmarx
herhaaldelijk doch tevergeefs contact opgenomen met de
notaris van de Stad, en herhaaldelijk werden
overlegmomenten ingepland tussen de bvba Greenman<en
de stad, doch deze werden telkens afgezegd namens de
Stad.

Bovendien loopt het project van de bvba Greenmarx nog op
meerdere andere punten uitermate belangrijke schade op
Ingevolgeincidenten waarvoor de Stadaansprakelijkis:
2.1.

Oe Stad heeft een gedetailleerd bodemonderzoek laten
uitvoeren door de bodemdeskundige 'Ecorem' - thans ABO
- dat is uitgemond in een gedetailleerd bodemverslag van 5
november 2013, hetwelk niet werd meegedeeld in de loop
van de opvolgende selectieprocedure en onderhandelingen,
terwijl hieruit strengere teeltbeperkingen blijken voor het
betrokken onroerend goed dan deze die wel tijdig door de
Stad werden meegedeeld en opgenomen waren in de
overeenkomst, met belangrijke schade voor Greenman<tot
gevolg.

2.2.

De erfpachtovereenkomst bevat in bijlage 3 bepalingen
over het overgangsjaar 2015, dewelke op meerdere vlakken
niet werden nageleefd door de Stad, met belangrijke
schade voor Greenman<tot gevolg:
•

•

Er is geen of slechts zeer beperkte overdracht van kennis
over dieren, gebouwen, educatief
programma,
nutsvoorzieningen, vrijwilligerswerking etc.
Het budget van de kinderboerderij voor 2015 diende
volgens de erfpachtovereenkomst in overleg besteed te
worden, hetgeen op geen enkel moment is gebeurd.
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•

•

•

•
•
•

•

•

Oe bvba Greenmarx heeft overeenkomstig de
bepalingen van de erfpachtovereenkomst aangegeven
dat zij de 8 runderen van de boerderij wenste over te
nemen, terwijl haar nadien namens de Stad werd
meegedeeld dat de medewerkers recht zouden hebben
op de opbrengst van de boerderij, en dus naar eigen
goeddunken kunnen beschikken over de dieren om te
slachten en te verdelen.
Oe overdracht van de schapen en geiten van de
boerderij was dan weer onmogelijk wegens de slechte
sanitaire toestand
van deze dieren, en de
boerderijvogels waren grotendeels verdwenen bij
overdracht.
Tijdens het overgangsjaar is gebleken dat er een actieve
commerciële werking aanwezig was op de boerderij
waardoor de medewerkers en vrijwilligers onder andere
melk, kaas, eieren, honing, vruchten, en dus wellicht
vlees verkopen aan de bezoekers van de boerderij,
waarbij Greenmarx niet betrokken is.
Oe gebouwen werden tijdens het overgangslaar niet
beschikbaar gehouden voor Greenmarx.
Oe staat van het onroerend goed bij overdracht was
zonder meer onfatsoenlijk te noemen.
Het materiaal dat op basis van de erfpachtovereenkosmt
diende te worden overgedragen, was veelal niet meer
aanwezig of in een onaanvaardbare staat.
Verschillende keren werden bezoekers afgeblaft en zelfs
uitgescholden, werden sloten van Greenmarx vernield
ondanks schriftelijke afspraken, en werd de goede
reputatie van cliënte aangetast in de gemeenschap van
de aflopende kinderboerderijwerking.
De werken aan het hoevegebouw (isolatie) en het
gebouw "Uzette" (afbraak) die op basis van de
erfpachtovereenkomst door de Stad Antwerpen dienden
te worden uitgevoerd werden niet gerealiseerd.
Ook de naderhand tussen partijen uitgewerkte
alternatieve regeling op basis waarvan de Stad in plaats
van de werken uit te voeren subsidies zou toekennen
aan cliënte
EUR voor de hoeve en
EUR
voor HUzette)werd niet geconcretiseerd, bij georexe aan
een regeling voor de oplossing van het asbestprobleem
dat intussen door cliente in kaart werd gebracht.

3.

In tegenstelling tot hetgeen u schrijft, werd ter zake helemaal
niets "toegelicht" door de Stad Antwerpen. Wel Integendeel,
eerder gemaakte afspraken voor regelIngsgesprekken werden
totnogtoe afgezegd namens de Stad.

4.

Onze cliënte Is niettemin bereid om een ultieme poging te
ondernemen tot minnelijke regeling omtrent het verlijden van
de erfpachtovereenkomst
en de regeling door de Stad van de
door haar geleden schade, Indien een dergelijk gesprek op korte
termijn
kan
plaatsvinden
In
aanwezigheid
van
een
vertegenwoordiger van de Stad die de bevoegdheid heeft om de
Stad nuttig te vertegenwoordigen in het kader van dit dossier .

•••
Huidig schrijven vervangt een mededeling van partij tot partij, en
is bijgevolg officieel, en wordt U gericht onder alle voorbehoud en
zonder enige nadelige erkentenis.
Met confraternele hoogachting,
/
,/

,-
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Ook de bewering als zouden herhaaldelijk ingeplande overlegmomenten afgezegd zijn
door onze cliënte wordt ten stelligste betwist door onze cliënte. Ondanks het voorgaande,
heeft onze cliënte zich immers steeds constructief opgesteld met het oog op een verdere
formalisering en uitwerking van de samenwerking. Sterker, in de loop van 2016 heeft
onze cliënte meermaals - op eigen initiatief - overlegmomenten georganiseerd. Daar
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waar de overlegmomenten initieel nog bijgewoond werden door mevrouw
ils aangestelde
van uw cliënte) weigerde uw cliënte - de heer Marx vanaf eind 2016 om verdere overlegmomenten bij
tewonen.
Het uitblijven van het verlijden van de notariële akte is dan ook geenszins te wijten aan "kennelijke
onwil" van onze cliënte, zoals verkeerdelijk voorgesteld in uw schrijven.

ii)

Betreffende de bodemtoestand en teeltadviezen

U maakt in uw schrijven gewag van "belangrijke schede" in hoofde uw cliënte doordat de
resultaten/teeltadviezen van het bodemonderzoek van 05.11.'13 door Ecorem haar niet meegedeeld
zouden zijn in de loop van de selectieprocedure en onderhandelingen.
Voormelde bewering komt onze cliënte evenwel vreemd voor aangezien de bevindingen uit het
bodemonderzoek (alsook het integrale verslag) overgemaakt werden aan uw cliënte vóór diens
ondertekening van de erfpachtovereenkomst.
Het moge dan ook duidelijk zijn dat uw cliënte zich terdege bewust was van de resultaten/teeltadviezen
uit het betreffende bodemonderzoek toen zij op 2 oktober 2015 overging tot ondertekening van de
erfpachtovereenkomst. . Het 'loutere gegeven dat die resultaten/teeltadviezen niet uitdrukkelijk
hernomen werden in de tekst van de erfpachtovereenkomst doet hier uiteraard geen afbreuk aan.
Het is voor onze cliënte dan ook een raadsel hoe de betreffende teeltadviezen - rekening houdend met
het voorgaande - achteraf plots aanleiding zouden kunnen geven tot enige schade in hoofde van uw
cliënte. Temeer daar de gehele bodemproblematiekreeds van bij het begin gekend was door uw cliënte,
die in haar projectvoorstel uitdrukkelijk rekening hield met de noodzaak van bijkomende
onderzoeken/vaststellingen en zelfs anticipeerde op eventuele strengere teeltadviezen door alternatieve
werkwijzen te formuleren.
Dat uw cliënte de bodemproblematiek achteraf tracht te gebruiken/misbruikenom onze cliënte in een
kwaad daglicht te stellen, doet ernstige vragen rijzen omtrent de werkelijke intenties van uw cliënte.

iii)

Betreffende de inloopperiode in 2015

Hoewel het merendeel van de beweringen en beschuldigingen door uw cliënte met betrekking tot de
inloopperiode niet/nauwelijks geconcretiseerd wordt, blijkt eens te meer dat de wijze waarop uw cliënte
de inloopperiode interpreteert niet strookt met de afspraken die hieromtrent gemaakt werden tussen
partijen.
Zo lijkt uw cliënte van mening dat de werking van de bestaande kinderboerderij tijdens de inloopperiode
reeds volledig (zowel praktisch/organisatorisch als financieel) in het teken moest staan van de
toekomstige activiteiten van uw cliënte. Dit terwijl de inloopperiode enkel voorzien werd om de overgang
te vergemakkelijken en uw cliënte de mogelijkheid te bieden om op voorhand kennis te maken met de
terreinen en werking van de kinderboerderij en alvast een aantal beperkte activiteiten voor te bereiden
op bepaalde delen van die terreinen.
Conform voormelde afspraken kreeg uw cliënte in de zomer van 2015 onder meer de mogelijkheid om
deel te nemen aan werksessies, rondleidingen en administratieve handelingen. De vage bewering door
uw cliënte als zou er "geen of slechts zeer beperkte" overdracht van kennis geweest zijn komt dan ook
vreemd voor. Temeer daar onze cliënte moest vaststellen dat uw cliënte bijzonder weinig interesse
toonde in de bestaande werkmethodes en -ervaringen van de kinderboerderij en zich
voornamelijk/uitsluitendbeperkte tot het opstarten van haar eigen commerciële activiteiten.
Hetzelfde geldt voor het verwijt dat het budget van de kinderboerderij in 2015 niet "in overleg" besteed
zou zijn. Uw cliënte kreeg wel degelijk de mogelijkheid om eventuele opmerkingen of alternatieve
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voorstellen te formuleren
omtrent investeringen/werken
die relevant zouden zijn voor diens
toekomstige activiteiten. Ter illustratie wordt verwezen naar de vraag van de veearts tot het uitvoeren
van een bodembehandeling
omwille van ziekte bij de geiten, waarbij uw cliënte een negatief advies gaf
maar vervolgens naliet (ondanks uitdrukkelijk
verzoek van onze cliënte) om een alternatief te
formuleren. Aangezien uw cliënte de mening toegedaan lijkt dat het budget van de kinderboerderij
tijdens de inloopperiode
reeds integraal en exclusief besteed moest worden in functie van diens
toekomstige activiteiten, wordt voor de goede orde ook nogmaals benadrukt dat dit geenszins het geval
was. Dat uw cliënte de mogelijkheid kreeg om opmerkingen of alternatieve voorstellen te formuleren om
investeringen/werken
zoveel aIs mogelijk te laten aansluiten bij diens toekomstige activiteiten doet
immers geen afbreuk aan het feit dat het budget van de kinderboerderij gedurende de inloopperiode nog
steeds in het teken stond van (en besteed moest worden in functievan) de kinderboerderij.
Wat betreft de opmerkingen van uw cliënte omtrent het dierenbestand, wordt vooreerst opgemerkt dat
veel van de aanwezige dieren niet bleken te passen in de bedrijfsmatige doelstellingen van uw cliënte,
die overigens pas zeer laat aangaf welke dieren zij welJniet zou overnemen waardoor onze cliënte

genoodzaakt was om op korte termijn nieuwe plaatsen te zoeken voor de overige dieren. Dienaangaande
wordt verwezen naar het e-mailverkeervan eind november 2015, waarin uw cliënte zelfbevestigde enkel
de runderen en varkens over te nemen.
Volledigheidshalve kan hierbij nog opgemerkt worden dat:
het aantal runderen op de kinderboerderij varieerde: hoewel kalveren initieel soms op de
kinderboerderij gehouden werden om deze te betrekken in het kader van de educatieve werking,
bleven deze doorgaans niet op de kinderboerderij omwille van plaatsgebrek. Dit neemt evenwel
niet weg dat de resterende runderen van de kinderboerderij wel degelijk overgedragen werden
aan uw cliënte.
het vogelbestand inderdaad sterk uitgedund was, zij het evenwel door vossen uit het
nabijgelegen natuurgebied en niet door de aanwezige medewerkers/vrijwilligers zoals
geïnsinueerd door uw cliënte.
De "actieve commerciële werking" waarnaar uw cliënte verwijst betrof een informele en kleinschalige
verkoop van melk en eieren, waarvan de inkomsten aangewend werden om de vrijwilligerswerking te

bekostigen. Hetgeen als zodanig ook toegelicht werd aan uw cliënte en - zoals overeengekomen met uw
cliënte - stelselmatig afgebouwd werd met het oog op de overname door uw cliënte.
Gelet de bevreemdende gevolgtrekking die uw cliënte aan dit alles meent te moeten/kunnen koppelen,
herhaalt onze cliënte nogmaals dat er geen dieren geslacht/verdeeld/verkocht werden in de aanloop
naar de overdracht.
Wat betreft de gebouwen blijft uw cliënte blijkbaar van mening dat zij in de inloopperiode reeds een
onbeperkt toegangsrecht zou genieten waarbij de gebouwen te allen tijde (zelfs buiten de openingsuren
van de kinderboerderij) beschikbaar gehouden moesten worden voor uw cliënte. Het spreekt evenwel
voor zich dat zulks niet werkbaar/verenigbaar is met een draaiende kinderboerderij, hetgeen als zodanig
ook meermaals toegelicht werd door onze cliënte.
De zogezegde "onfatsoenlijke" staat van het onroerend goed wordt niet geconcretiseerd maar lijkt
moeilijk te rijmen met de eerdere melding door uw cliënte dat de boerderijwoning wel degelijk proper
achtergelaten werd en dat er enkel sprake was van afval op het terrein en in de stallen. Hoewel dit laatste
op zich niet uitzonderlijk lijkt bij de overdracht van een draaiende boerderij, heeft onze cliënte daarop
onmiddellijk aangeboden om zelf afvalcontainers te voorzien. Uw cliënte is hier evenwel nooit op
ingegaan.
Wat betreft de beweringen omtrent "materiaal dat aanwezig moest zijn" en zogezegde scheldpartijen,
kunnen wij - onze cliënte enkel maar opmerken dat uw cliënte niet de minste poging doet om de
beweringen te concretiseren.
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De beschuldiging als Uwerden sloten van Greenmarx vernield ondanks schriftelijke afspraken" is
wederom tekenend voor de wijze waarop uw cliënte de inloopperiode meent te kunnen interpreteren.
Het spreekt immers voor zich dat ook het eenzijdig en onaangekondigd afsluiten van bepaalde delen
van het terrein geenszins werkbaar/verenigbaar is met een draaiende kinderboerderij. Ook dit werd
overigens toegelicht aan uw cliënte, nadat laatstgenoemde in oktober 2015 - ondanks de praktische
afspraken tussen partijen - plots het zogenoemde "zintuigenpad" afsloot terwijl dit deel uitmaakte van
de vrije bezoeken en schoolbezoeken die op dat moment nog georganiseerd werden door
kinderboerderij.
Tot slot wijzen wij erop dat partijen overeenkwamen dat de werken aan het hoevegebouw en het gebouw
"Lizette" uitgevoerd zouden worden door uw cliënte overeenkomstig de procedure die vooropgesteld
werd voor de uitvoering van verbouwingen, waarna desgevallend een investeringssubsidie toegekend
zou kunnen worden voor de isolatiewerken. Tot op heden werden evenwel nooit concrete
renovatieplannen opgemaakt/voorgelegd door uw cliënte.

iv)

Tekortkomingen door Greenmarx bvba

Onze cliënte kan zich niet van de indruk ontdoen dat de (ongegronde) beweringenfbeschuldigingen van
uw cliënte het resultaat zijn van een doelbewuste zoektocht naar zogezegde "tekortkomingen" (om het
even welke) die begaan zouden zijn door ooze cliënte, in een poging haar eigen structurele
tekortkomingen te verdoezelen.
Uw cliënte kan immers niet ontkennen dat de uitgangspunten uit het conceptvoorstel dat zij destijds
indiende thans - meer dan anderhalf jaar na aanvang van de erfpachtovereenkomst - nog steeds niet
verwezenlijkt worden.
Zo merken wij - onze cliënte onder meer op dat (zonder exhaustief te zijn):

de huidige Stadsboerderij geenszins overeenstemt met het vooropgestelde concept van een
'open boerderij'. Het huidige dierenbestand op de Stadsboerderij is (zeer) beperkt (zowel qua
aantallen als qua soorten) en de beloofde educatieve werking gericht op scholen en families
wordt niet/nauwelijks gerealiseerd. Bovendien is de landbouwwerking ondermaats - zelfs
rekening houdend met de bovenvermelde bodemproblematiek - en wordt het merendeel van
de hoeveproducten van buitenaf aangeleverd;
het conceptvoorstel uitging van een zeltbedruipende boerderij met aanzienlijke investeringen in
de gebouwen en horecavoorzieningen. Ondanks de door de stad toegekende startsubsidie van C
1 in tegenstelling tot de vooropgestelde fasering, werden tot op heden nog steeds
geen mvesteringsplannen opgemaakt/voorgelegd of vergunningen aangevraagd voor de
beloofde investeringen. Meer zelfs, ondanks herhaalde verzoeken mocht onze cliënte nog steeds
niet alle vereiste stavingstukken voor de startsubsidie ontvangen van uw cliënte;
de beloofde lokale inbedding als geitenboerderij, in samenwerking met het district en andere
lokale actoren, wordt niet/nauwelijks verwezenlijkt. De aangekondigde samenwerking met de
stadsimker werd reeds beëindigd door uw cliënte en ook de samenwerking met Pegode omtrent
het onthaal en de begeleiding van zorgvrijwilligers werd niet naar behoren opgevolgd door uw
cliënte;
uw cliënte niet reageert op de verzoekeup/voorstellen van onze cliënte tot het organiseren van
een evaluatiemoment omtrent de eerste resultaten en verdere planning van de Stadsboerderij.
Wij wijzen er evenwel op dat de kwaliteitsvolle verwezenlijking van de vooropgestelde uitgangspunten
een essentiële voorwaarde (conditio sine qua non) was/is voor onze cliënte om de erfpacht toe te kennen
aan uw cliënte (cfr. art. 2.5 erfpachtovereenkomst).
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Los daarvan, moet onze cliënte overigens vaststellen dat uw cliënte het ook niet zo nauw neemt met de
overige bepalingen van de erfpachtovereenkomst. Getuige daarvan de recente vaststelling van
verschillende bouwovertredingen die begaan werden door uw cliënte, terwijl de erfpachtovereenkomst
uitdrukkelijk voorziet dat de erfpachter enkel werken mag uitvoeren mits goedkeuring/toestemming
van de stad en na het bekomen van alle nodige vergunningen.
U zal dan ook begrijpen dat onze cliënte zich - rekening houdend met al het voorgaande - ernstige
vragen stelt bij de intenties/mogelijkhedenom alsnog op korte termijn een kwaliteitsvolle realisatie van
het conceptvoorstel (en remediëring van de huidige tekortkomingen) te verwezenlijken.
Temeer daar onze cliënte vaststelt dat verschillende partners van uw cliënte, die in het conceptvoorstel
nog gepresenteerd werden als structurele partners, thans niet meer betrokken zijn bij de werking van de
Stads boerderij.
Wij - onze cliënte bekomen dan ook graag op korte termijn een overzicht van alle partners die
momenteel (rechtstreeks of onrechtstreeks) betrokken zijn bij de Stadsboerderij, met verduidelijking
van de respectievelijke verhoudingen ten aanzien van uw cliënte.
Daarnaast bekomen wij - onze cliënte graag ook een overzicht van alle dieren die momenteel aanwezig
zijn op de Stadsboerderij, alsook van de personen die instaan voor de dagelijkse verzorging van de
dieren.
In afwachting dient onderhavig schrijven alvast beschouwd te worden als een formele ingebrekestelling
ten aanzien van uw cliënte, waarbij reeds alle voorbehoud geformuleerd wordt omtrent alle huidige en
toekomstige schade in hoofde van onze cliënte.

Onderhavig schrijven heeft, als antwoord op uw officieel schrijven, eveneens een officieel karakter en
wordt u overgemaakt onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis.

U hiervan goede ontvangst wensend, verblijven
wij
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Kris Van den Broeck
La. van Gitte Laenen
voor GD&A-advocaten
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Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en
schepenen, Grole Markt 1, 2000 Antwerpen 1.
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GREENMARX bvba
t.a.v. de heer Pieter Marx
zaakvoerder
Sterlingstraat 10
2140 Antwerpen
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uw kenmerk

ons kenmerk

datum

13 juli 2017
vragen naar

telefoon

GSM/semafoon

AANGETEKEND

Betreft: Erfpacht Stadsboerderij

- Uitvoering werken Rio-Link

Geachte heer Marx
In het kader van onze erfpachtovereenkomst schrijf ik u aan met betrekking tot de werken
die Rio-Link dient uit te voeren op/aan de site van de Stadsboerderij.
Zoals voorzien in artikel 10 van de erfpachtovereenkomst zal Rio-Link een baangracht
aanleggen ter hoogte van de Oude Baan.
De eerste werkzaamheden in de buurt gingen van start in mei 2017. Bij deze kan ik u
melden dat de werkzaamheden ter hoogte van de Stadsboerderij begin september 2017
aangevat zullen worden. Hoewel de concrete duur van die werkzaamheden afhankelijk is
van de concrete omstandigheden ter plaatse en dus moeilijk voorspeld kan worden, dient
vermoedelijk rekening gehouden te worden met een rninimale uitvoeringstermijn van een
maand. De straat blijft wellicht moeilijk bereikbaar tot eind 2017 - begin 2018.
In bijlage bezorg ik u nogmaals een kopie van de plannen voor de aanleg van de baangracht.
Zoals u bekend, voorziet artikel 10 van de erfpachtovereenkomst dat de betrokken partijen
(stad Antwerpen, Rio-Link en Greenmarx bvba) overleggen over de uitvoering van de
werken teneinde de impact van die werken op de bestemming van de site (Stadsboerderij)
zoveel als mogelijk te beperken.
Volledigheidshalve geef ik nogmaals mee dat uw eerdere bekommernissen/verzoeken
omtrent de breedte van de gracht en het grondverlies reeds onderzocht werden door
_,
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Aquafin/Rio-Link.
Volgens de plannen WU de totale breedte van de gracht ongeveer zes
meter bedragen (zie bijgevoegd plan getiteld "Typedwarsprofiel C"). Om het grondverlies
zoveel als mogelijk te beperken werd evenwel beslist om de voorziene lengtemaat aan de
linkerzijde (voorzien op 1,37m) L'Il aan de rechterzijde (voorzien op O,98m) van de gracht te
reduceren tot O,Sm aan elke zijde, waardoor de totale ingenomen grondstrook beperkt wordt
tot + S,20m (O,Sm + 4, 16m + O,Sm).

Mocht u nog bijkomende bekommernissen/verzoeken hebben omtrent de praktische
uitvoering van de werken dan verzoek ik u vriendelijk om deze vóór 30 juli 2017 schriftelijk
te bezorgen, zodat deze tijdig afgetoetst kunnen worden met Rio-Link.
Voor de goede orde benadruk ik nogmaals dat enkel rekening gehouden kan worden met
bekommernissen/verzoeken die praktisch realiseerbaar en verenigbaar zijn met de wettelijke
verplichtingen van Rio-Link.
Aangezien ik via Aquafin/Rio-Link vernam dat Greenmarx bvba haar medewerking
afhankelijk meent te kunnen stellen van een (financiële) cornpensatie, merk ik tevens op dat
Greenmarx bvba reeds haar toestemming gaf voor de aanleg van de baangracht (wettelijke
verplichting van Aquafin/Rio-Link) door ondertekening van de erfpachtovereenkomst en
dus geenszins aanspraak kan maken op enige compensatie.
In afwachting van uw eventuele reactie, verzoek ik u alvast vriendelijk om het terrein ter
hoogte van de Oude Baan tijdig vrij en toegankelijk te maken voor de uitvoering van de
werkzaamheden.

Voor de stadssecretaris
Bij machtiging van 27 juni 2017

~

e~'
Annernie Breëns

Bijlagen:
Plannen voor aanleg baangracht ter hoogte van Oude Baan:
I. Ontwerpplan Riolerings- en colleetorwerken;
2. Typedwarsprofiel C.
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rnrn&fr]
odvocoten

Advocaten-vennoten

KOANLAW

Cies Gysen .. ..,

T_a.v. Philip Peerens
advocaat
Terhulpsesteenweg 166
1170 BRUSSEL

Bert De Keyser •
Tom Swerts §*
Gitte laenen §'
Steven Michiels

o.

Advocaten
Dominique Vanhaelewyn
David Van Valckenborgh

0

Bart Engelen

OFFICIEEL

0

Nathalie Wouters
Frederick Ongena

0

Kris Van den Broeek

0

PERFAX:02/566.90.10
PERE-MAILBERICHT:
ppe@koan.law

Peter Gansbeke
Janina Vandebroeck §
Stephanie Taelemans

0

Alisa Konevina

0

Mechelen, 1 augustus

2017

Karin lieckens "
Els Gypen'

Beste eonfrater

Jonas De Wit'
Jente Wouters

0

Nathalie Mortelmans •
Sam Van Asch
Andrej Kurliuk

0

0

lara Hendrix'
Yasmine D'hanis

0

Jens Joossens ..
Roei Van Eetvelt '
Willem-Jan Ingels
Jill Verhaft
Wouter Rubens

Betreft:

STAD ANTWERPEN t./ GREENMARX BVBA
Officieel schrijven dd. 07.07.'17
Herinnering vragen m.b.t. uitbating Stadsboerderij
U/ref.: 17.000217 HDB
O/ref.: RE-17-8992

0

0

0

Gloria Di Bernardo"
Tessa Jordens §

In het dossier onder referte komen wij op vraag van onze cliënte terug op ons officieel
schrijven dd. 07.07.'17, meer bepaald de vraag van onze cliënte om een overzicht te
bezorgen van:

Willem Mariën '
Pedro Gielen §
Matthias Vandyck

0

Bas Van Olmen §
Jan Van Hauwaert

0

Michaël Vanpol

0

Lien Wyckmans

0

Charlotte De Meyer

0

Eline Schroyens

alle partners die momenteel (rechtstreeks of onrechtstreeks) betrokken zijn bij de
Stadsboerderij, met verduidelijking van de respectievelijke verhoudingen ten
aanzien van uw cliënte;
alle dieren die momenteel aanwezig zijn op de Stadsboerderij, alsook van de
personen die instaan voor de dagelijkse verzorging van de dieren.

0

Fabian Swennen §
Tom Vanderreydt

0

Arnout Van Den Steene

0

Behoudens vergissing, mochten wij - onze cliënte nog geen reactie ontvangen
hieromtrent.

Ann-Sofie Custers §

Kantoor te Mechelen
[correspondentieadres]
Antwerpsesteenweg

16-18

B-2800 Mechelen
T +32 (0)15 40 49 40
F +32 (0)15 27 62 76

Zoals reeds eerder aangegeven, is voormelde vraag van onze cliënte ingegeven vanuit
diens bezorgdheid/bekommernissen omtrent de wijze waarop de Stadboerderij thans
uitgebaat wordt (niet in het minst de leefomstandigheden van de aanwezige dieren) en
bedenkingen bij de intenties/mogelijkheden van uw cliënte om alsnog een kwaliteitsvolle
realisatie van het vooropgestelde concept te verwezenlijken.

info@gdena-advocaten.be
www.gdena-advocaten.be

Kantoor te Westerlo
Bedrijvencentrum

4 Wings

Nijverheidsstraat 13
B-2260 Westerlo
T +32 (0)14574652
Advocaten aan Balie Mechelen
§Advocaten aan Balie Turnhout

o

• Advocaten aan Balie
o Advocaten
"Burgerlijke

leuven

aan Balie Dendermonde

vennootschap a.v.v.BVBA,
KBO

Onze cliënte dringt dan ook aan op een spoedige overlegging van de gevraagde
informatie.

nr. 884.605.752

Onderhavig schrijven heeft, gelet de inhoud, een officieel karakter en wordt u
overgemaakt onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis.
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U hiervan goede ontvangst wensend, verblijven
wij
Met oprechte groet

Kris Van den Broeck
i.o. van Gitte Laenen
voor GD&A-advocaten

Alle bliefwisseling te richten aan het college van burgemeester en
schepenen, Grore Markt 1,2000 Antwerpen I
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Bvba Geenmarx
Tav de heer Pieter Marx
Zaakvoerder
Sterlingerstraat, 10
2140 ANTWERPEN
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Datum
31 augustus 2017

Per AANGETEKENDE ZENDrNG
Per GEWONE ZENDING
vragen naar

telefoon

Beste heer Marx,

Wij schrijven u nogmaals aan met betrekking tot de werken (aanleg baangracht) die Rio-Link zal uitvoeren
op/aan de site van de Stadsboerderij.
Bij schrijven van 13 juli 2017 verzochten wij u om ons te berichten over uw eventuele
bekommernissen/verzoeken omtrent de praktische uitvoering van de werkzaamheden. Aangezien wij geen
bericht in die zin ontvingen, gaan wij ervan uit dat er geen verdere bekommernissen/verzoeken zijn en dat u
akkoord gaat met de vooropgestelde uitvoeringswijze.
Verder verzochten wij u ook om het terrein van de Stadsboerderij (meer bepaald de strook ter hoogte van
de Oude Baan) tijdig vrij en toegankelijk te maken voor de uitvoering van de werken. Wij stellen evenwel
vast dat dit tot op heden nog niet gebeurd is.
Langs deze weg willen wij u er attent op maken dat volgens de laatste stand van zaken de voorbereidende
werkzaamheden ter hoogte van de Stadboerderij medio september 2017 zullen worden aangevat, waarbij
voor de start van de eigenlijke werken de eerste week van oktober 2017 wordt vooropgesteld.
Wij verzoeken u dan ook met aandrang om bij uw ontruimingswerken deze timing te respecteren .
Met vriendelijke groeten,
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Kathleen Overrneer
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Bvba Geenmarx
Tav de heer Pieter Marx
Zaakvoerder
Sterlingerstraat, 10
2140 ANTWERPEN
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Per AANGETEKENDE ZENDING
Per GEWONE ZENDING
vragen .. ~-

Datum
1 september 2017
telefoon

Beste heer Marx,

Betreft:

Erfpacht Stadsboerderij - Studentenhuisvesting

In het kader van onze erfpachtovereenkomst betreffende de site van de Stadsboerderij schrijven
wij u aan naar aanleiding van de plannen van Greenmarx bvba in verband met
studentenhuisvesting. Wij vernamen namelijk dat er verschillende studentenkamers ingericht
werden in de Stadsboerderij en dat Greenmarx bvba voornemens is om deze te verhuren aan
studenten.
Wij wijzen er evenwel op dat dit in strijd is met de erfpachtovereenkomst, aangezien de erfpachter
de ruimten in de Stadsboerderij enkel kan verhuren aan derden voor zover zulks kadert in de
bestemming van de erfpacht, zijnde de realisatie van een stadsboerderij conform het concept dat
destijds vooropgesteld en goedgekeurd werd. Dit concept gaat uit van een open boerderij die
gericht is op dieren- en landbouwwerking met educatieve programma's naar families en scholen.
Het spreekt voor zich dat vastgoedactiviteiten als studentenhuisvesting geen plaats hebben in
dergelijk concept. Greenmarx bvba waslis dan ook niet gerechtigd om ruimten in de
Stadsboerderij te verhuren als studentenkamers.
Bovendien werden de werken voor de inrichting van de studentenkamers uitgevoerd zonder
toestemming van de stad Antwerpen en zonder stedenbouwkundige vergunning. Dit terwijl de
erfpachtovereenkomst uitdrukkelijk voorziet dat erfpachter enkel gerechtigd is om werken uit te
voeren in de Stadsboerderij mits toestemming daartoe van de stad Antwerpen en op voorwaarde
dat alle vereiste vergunningen bekomen werden door de erfpachter.

E
0o

Bij deze stellen wij Greenmarx bvba dan ook formeel in gebreke om zich onmiddellijk te
confirmeren naar de bepalingen uit de erfpachtovereenkomst en ons per kerende - uiterlijk binnen
de 10 dagen - schri ftelijk te bevestigen:

~

::s
._
o
(l)

:J

Francis Wellesplem I, 2018

Antwerpen

I

(i) dat er geen studentenhuisvesting georganiseerd zal worden

ID de Stadsboerderij en dat
eventuele overeenkomsten die hieromtrent reeds gesloten werden met derden definitief
beëindigd werden op verantwoordelijkheid en kosten van Greenmarx bvba;

(ii) dat alle werken aan de studentenkamers definitief stopgezet werden en dat alle reeds

uitgevoerde werken onmiddellijk verwijderd worden (herstel in oorspronkelijke staat)
op verantwoordelijkheid en kosten van Greenmarx bvba.
In afwachting wordt alvast voorbehoud gemaakt voor alle mogelijke rechtstreekse en
onrechtstreekse schade (van welke aard ook) in hoofde van de stad Antwerpen, die zich tevens het
recht voorbehoud de erfpachtovereenkomst te beëindigen wegens contractuele tekortkomingen
van Greenmarx bvba en alle geleden schade te verhalen op laatstgenoemde.
Voor het geval Greenmarx bvba reeds overeenkomsten gesloten zou hebben met (of
engagementen in die zin aanging ten aanzien van) derden betreffende de terbeschikkingstelling
van studentenkamers, wijzen er tevens op dat dergelijke overeenkomsten/engagementen geenszins
tegenwerpelijk zijn aan de stad Antwerpen en dat alle mogelijke schade die hieruit voortvloeit
eveneens verhaald zal worden op Greenmarx bvba.
Onderhavig schrijven wordt u overgemaakt onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige
erkentenis.
Met vriendelijke groeten,
Voor de stadssec 'taris
Bij machtigin . an 27 juni 2017
Bedrijfsdire eur
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Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en
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GREENMARX bvba
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T.a.v. dhr. Pieter Marx
zaakvoerder
Sterlingerstraat 10
2140 Antwerpen
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uw bericht van
Stad Antwerpen

ons kenmerk

datum

TV

22/09/2017

vragen naar

telefoon
033382332

Betreft: Erfpacht Stadsboerderij - Tekortkomingen door Greenmarx bvba
Beste heer Marx,
Wij schreven u reeds meermaals aan met betrekking tot onze erfpachtovereenkomst betreffende de site van
de Stadsboerderij. Bij deze formuleren wij nogmaals onze bezorgdheid omtrent de gang van zaken op de
Stadsboerderij.
Wij verwijzen dienaangaande naar onze eerdere correspondentie. De voornaamste tekortkomingen van
Greenmarx bvba die daarbij vastgesteld werden zijn (niet-exhaustief):
i)

Uitblijven van het beloofde concept (schrijven dd. 07.07.'17

en 03.08.' 17)

Het vooropgestelde/goedgekeurde concept voor de Stadsboerderij en de daarmee gepaard gaande
voorstellingen en beloftes door Greenmarx bvba werden nooit gerealiseerd. De uitbating van de
Stadsboerderij schiet dan ook tekort op meerdere vlakken:
-

conceptueel: de Stadsboerderij stemt niet overeen met het vooropgestelde concept van een 'open
boerderij' (noch wat betreft het aanwezige dierenbestand, noch wat betreft de beloofde educatieve
werking, noch wat betreft de landbouwwerking);
financieel/commercieel: het conceptvoorstel ging uit van een zelfbedruipende boerderij met
aanzienlijke investeringen in de gebouwen en horecavoorzieningen. In tegenstelling tot de
vooropgestelde fasering en ondanks de toegekende startsubsidie
verden nooit
investeringsplannen opgemaakt/voorgelegd of vergunningen aangevraagu voor de beloofde
investeringen. Meer zelfs, ondanks herhaalde verzoeken mochten wij nog steeds niet alle vereiste
stavingstukken voor de startsubsidie ontvangen van Greenmarx bvba;

~I
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-

lokale inbedding: de beloofde inbedding als geitenboerderij, in samenwerking met het district en
andere lokale actoren, werd niet/nauwelijks verwezenlijkt;

-

organisatorisch: voorstellen/verzoeken tot het organiseren van een evaluatiemoment omtrent de
resultaten en verdere planning van de Stadsboerderij blijven onbeantwoord, waardoor de
vooropgestelde transparantie en evaluatie onmogelijk is.

Deze punten waren nochtans essentieel (conditio sine qua non) voor de toekenning van de erfpacht aan
Greenmarx bvba (cfr. art. 2.5 erfpachtovereenkomst). Dit werd u als zodanig ook uitdrukkelijk gemeld,
net als het feit dat de vastgestelde tekortkomingen ernstige vragen doen reizen omtrent de
bereidheid/mogelijkheid van Greenmarx bvba om überhaupt nog een kwaliteitsvolle realisatie van het
conceptvoorstel te verwezenlijken. Wij mochten geen enkele reactie - laat staan engagement of
voorstellen tot verbetering -hieromtrent ontvangen.
Integendeel, wij moesten zelfs vernemen dat Greenmarx bvba plannen zou hebben voor
studentenhuisvesting in de Stadsboerderij (zie punt iv), wat zou impliceren dat Greenmarx bvba afstapt
van het vooropgestelde concept.
Ook onze herhaalde vragen om een overzicht te bezorgen van de actuele partners van Greenmarx bvba
en van het dierenbestand en de dierenverzorgers op de Stadsboerderij (cfr. dierenwelzijn en
milieuregelgeving/VLAREM) bleven onbeantwoord.
Bovendien moeten wij vaststellen dat de jaarrekening van Greenmarx bvba voor het boekjaar 01.07.' 15
- 30.06.'16 nog niet neergelegd werd, waardoor - mede gelet het gebrek aan reactie - ook elke controle
op de financiële situatie van de Stadsboerderij onmogelijk is.

ii)

Onrechtmatig uitgevoerde werken en stedenbouwkundige inbreuken (schrijven dd. 26.06.' 17 en
07.07.'17)

Na een stedenbouwkundige controle op 06.06.' 17 bleek dat Greenmarx bvba op de site van de
Stadsboerderij meerdere werken/constructies opgericht heeft: zonder medeweten van de stad Antwerpen
en zonder de vereiste stedenbouwkundige vergunningen.
Dit terwijl de erfpachtovereenkomst uitdrukkelijk voorziet dat de erfpachter enkel werken mag uitvoeren
mits voorafgaande goedkeuring/toestemming door de stad Antwerpen en na het bekomen van alle nodige
vergunningen (verantwoordelijkheid van de erfpachter).
Ondanks onze vraag om passend gevolg te geven aan de verzoeken zoals beschreven in de desbetreffende
kennisgeving en ons hiervan op de hoogte te houden, mochten wij ook hieromtrent geen enkele reactie laat staan engagement tot herstel - ontvangen van Greenmarx bvba.

iii)

Werken door Rio-Link (schrijven dd. 13.07.' 17 en 31.08.' 17)

Wat betreft: de door Rio-Link uit te voeren werken (aanleg van de baangracht zoals voorzien in artikel 10
erfpachtovereenkomst), werd Greenmarx bvba reeds in juli 20 I 7 in kennis gesteld van de vooropgestelde
planning. Daarbij werd tevens verzocht om het terrein van de Stadsboerderij (meer bepaald de strook ter
hoogte van de Oude Baan) tijdig vrij en toegankelijk te maken voor de uitvoering van de werken.
Ondanks een navolgende herinnering eind augustus 2017, moeten wij andermaal vaststellen dat elke
reactie uitblijft: en dat het betreffende deel van het terrein nog steeds niet vrijgemaakt werd.
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Aangezien de voorbereidende werken reeds aangevat werden door Rio-Link en de eigenlijke werken van
start zullen gaan in de eerste week van oktober 2017, verzoeken wij u met aandrang om het betreffende
deel van het terrein onmiddellijk vrij te maken en open te stellen voor de aangestelden van Rio-Link.

iv)

Plannen omtrent studentenhuisvesting (schrijven dd. 01.09.' 17)

Nadat wij via de dienst Woonadvies moesten vernemen dat Greenmarx bvba voornemens was om
studentenkamers in te richten in de Stadsboerderij en te verhuren aan studenten, hebben wij er
onmiddellijk op gewezen (i) dat dergelijke activiteiten niet verenigbaar zijn met de bestemming van de
erfpacht en het vooropgestelde/goedgekeurde concept van de Stadsboerderij en (ii) dat eventuele
inrichtingswerken hoe dan ook niet toegelaten zijn zonder voorafgaande goedkeuring/toestemming van de
stad Antwerpen.
Gelet het voorgaande, werd Greenmarx bvba in gebreke gesteld om zich onmiddellijk te confirmeren naar
de bepalingen uit de erfpachtovereenkomst
en uitdrukkelijk te bevestigen dat er geen
studentenhuisvesting georganiseerd zal worden in de Stadsboerderij. Ook hieromtrent mochten wij geen
enkele reactie ontvangen van Greenmarx bvba.

Verder verwijzen wij ook nogmaals naar onze vergeefse pogingen om de afspraken tussen partijen te
formaliseren en over te gaan het verlijden van de notariële akte, alsook - daarmee samenhangend - de
weigering door Greenmarx bvba om de verschuldigde erfpachtvergoeding te betalen.
Langs deze weg willen wij u er dan ook op wijzen dat een voortzetting van de erfpachtovereenkomst in de
huidige omstandigheden stilaan onmogelijk lijkt te worden en dat - rekening houdend met al het voorgaande
- een ontbinding van de erfpachtovereenkomst lastens Greenmarx bvba zich lijkt op te dringen.
Hierbij maken wij alvast uitdrukkelijk voorbehoud voor alle mogelijke rechtstreekse en onrechtstreekse
schade (van welke aard ook) in hoofde van de Stad Antwerpen ingevolge tekortkomingen door Greenmarx
bvba, dewelke in voorkomend geval integraal verhaald zal worden op Greenmarx bvba.
Onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis.

Vriendelijke groeten

(/

Kathleen Overrneer
Afschrift:
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KOAN
GD&A Advocaten
Mr. Gitte LAENEN
Mr. Kris VAN DEN BROECK
Antwerpsesteenweg 15-18
2800 Mechelen
En per email

Brussel, 2 oktober 2017

Betreft
O. Ref.
U. Ref.

GREENMARX / STAD ANTWERPEN
17.000217

*
OFFICIEEL
Waarde Confraters,

Ik verwijs naar mijn eerdere officiële brief van 16 mei 2017,
houdende vaststelling van het in gebreke blijven van de Stad bij
het afsluiten en de uitvoering van de erfpachtovereenkomst en
waarbij de Stad Antwerpen werd uitgenodigd tot het opstarten
van een constructieve dialoog.
Na twee maanden stilzitten van de Stad werden de volgende
reacties ontvangen van en namens de Stad:
Een aangetekende brief van de Stad dd. 26 juni 2017
betreffende "vaststelling bouwovertredingen,
Uw officiële brief dd. 7 juli 2017,
Een aangetekende brief van de Stad dd. 13 juli 2017
betreffende "uitvoering werken Rio-Link",
Een aangetekende brief van de Stad dd. 1 september 2017
betreffende "Studentenhuisvesting", en
Een aangetekende brief van de Stad dd. 22 september
2017 (aangeboden op 28 september 2017) betreffende
"tekortkomingen door Greenmarx bvba".
Chée de la Hulpe 166
Terhulpsesteenweg
B-1170 Brussels
www.koan.law
T +32 2 566 90 00
F + 32 2 566 90 10

In antwoord op voormelde reacties van en namens de Stad, wenst onze
cliënte het volgende mee te delen:

1.

Algemene situering

1.1.

De Stad Antwerpen heeft in de maand oktober 2014, op basis van
de uitkomst van een open selectieprocedure,
beslist om
onderhandelingen op te starten met Greenmarx met het oog op
de overname van de voormalige Kinderboerderij te Wilrijk. Op 23
maart 2015 hebben partijen een akkoord bereikt omtrent een
erfpachtovereenkomst voor een periode van 30 jaar.
Naderhand is evenwel gebleken dat de Stad voor het project van
Greenmarx essentiële informatie heeft achtergehouden omtrent
de bodemtoestand
van de betrokken terreinen, en dat zij
bovendien de daaraan verbonden risico's wilde afschuiven op
Greenmarx door de eerder onderhandelde erfpachtovereenkomst
eenzijdig en heimelijk aan te passen.

1.2.

Sedertdien
weigert
de Stad haar medewerking
om de
erfpachtovereenkomst
overeenkomstig
de afspraken tussen
partijen te formaliseren in een authentieke akte, en heeft zij
bovendien op talloze vlakken de overdracht van de boerderij naar
Greenmarx en vervolgens de uitbating ervan bemoeilijkt.

1.3.

Greenmarx heeft hieromtrent via haar raadsman op 16 mei 2017
een formele ingebrekestelling gestuurd naar de Stad.
Na twee maanden stilzitten, heeft de Stad gereageerd, helaas niet
met de noodzakelijke rechtzetting van de gemaakte fouten, doch
wel met de hoger vermelde briefwisseling waarin een serie
verwijten worden ontwikkeld die manifest niet ernstig zijn, en dus
kennelijk worden georchestreerd "pour les besoins de la
cause". Huidig schrijven geldt als een antwoord op deze
briefwisseling, en tevens als ultieme poging om te komen tot op
een oplossing.
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2.

Betreffende het uitblijven van het verlijden van een notariële
akte ingevolge het in gebreke blijven van de Stad Antwerpen:

2.1.

In uw officieel schrijven van 7 juli jl. ontkent De Stad Antwerpen
niet:
o dat de onderhandelingen omtrent de erfpachtovereenkomst
eindigden met het versturen van een finale tekst namens de
Stad door de heer
.ip 23 maart 2015,
o dat de Stad vervolgens eenzijdig en buiten medeweten van
onze cliënte een aantal essentiële wijzigingen - onder meer
betreffende
de bodemtoestandheeft aangebracht
en
goedgekeurd per besluiten van het schepencollege en de
gemeenteraad van 27 maart 2015 en 30 maart 2015,
o dat slechts meerdere maanden later de aldus substantieel door
de Stad gewijzigde
en goedgekeurde
tekst van de
erfpachtovereenkomst op 20 augustus 2015 werd meegedeeld
aan onze cliënte, die onmiddellijk
haar bezwaren heeft
meegedeeld en bevestigd per bericht van 1 oktober 2015, en
o dat tijdens en op basis van een overleg tussen partijen dat
heeft
plaats
gevonden
op
2
oktober
2015,
de
erfpachtovereenkomst
opnieuw gewijzigd werd, onder meer
door de eerder eenzijdig door de Stad aangebrachte
wijzigingen betreffende de bodemtoestand te schrappen, door
de handgeschreven toevoeging van een artikel 15 volgens
hetwelk "partijen onderhandelen in goed vertrouwen over een
regeling inzake 'bodemtoestand", en door toevoeging van een
bijlage 4 "flow voor toelating uitvoering werken", waarna deze
laatste versie van de onderhandse erfpachtovereenkomst met
bijlagen werd getekend door de bvba Greenmarx.

2.2.

De Stad ontkent daarentegen wel:
o dat de tijdens het partijenoverleg van 2 oktober 2015 manueel
aangebrachte aanpassingen op de door Greenmarx getekende
versie van de erfpachtovereenkomst werden aangebracht door
de vertegenwoordiger van de Stad
; volgens de
Stad werd dit gedaan door de destijds aanwezige raadsman
van Greenmarx, en
o dat
de
Stad
vervolgens
herhaaldelijk
ingeplande
overlegmomenten heeft afgezegd.

2.3.

Van belang is in elk geval dat ingevolge de hierboven sub 2.1.
vermelde, niet-betwiste feiten vaststaat dat:
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o de Stad op foutieve wijze heeft gepoogd om het tegen maart
2015 bereikte akkoord omtrent de erfpachtovereenkomst te
formaliseren, en
o vervolgens zonder enige motivering heeft geweigerd om de op
2 oktober 2015 tussen partijen bereikte compromistekst te
formaliseren.
Het uitblijven - sedert meer dan 2 jaren! - van het verlijden van de
notariële akte tot op heden is dus wel degelijk volledig te wijten
aan de fout van de Stad Antwerpen.
Deze voortdurende, foutieve weigering van de Stad om hieraan
mee te werken blijkt bijvoorbeeld uit de volgende stukken:
o Per email van 3 april 2017 heeft Greenmarx de Stad
hieromtrent
geïnterpelleerd
in
de
hierna
volgende
bewoordingen,
zonder hierop enige inhoudelijke reactie van
de Stad te ontvangen:

"Op 20 mei 2016 organiseerde het FAVV afdeling
Antwerpen een overleg tussen FAVV, onszelf en de stad.
Hierop bleef de stad afwezig ondanks haar eerdere
toezegging.
Op 23 december 2016 stond een overleg gepland
georganiseerd door de
, doch dit
werd enkele dagen voordien door de stad geannuleerd.
Hetzelfde gebeurde met het overleg qepland op 10 februari
2017, dit werd op 7 februari door de
I
geannuleerd, volgens hem op vraag van het Kabmet van
mevrouw Ait Daoud.
Op 10 maart jI werden wii telefonisch gecontacteerd door
de heer
Ion datzelfde Kabinet met de
melding dat wij eerstdaags en op last van de heer
Stadssecretaris zouden gecontacteerd worden om tot een
onderhandelde oplossing te komen van de problemen die
zich voordoen. Wij hebben echter nog niet de eer gehad
gecontacteerd te worden, wat wij betreuren."
o Per bericht van 19 september 2016 heeft de notaris van
Greenmarx laten weten dat de notaris van de Stad evenmin
reageert op herhaaldelijke rappels:

"Ik heb naar de collega rappels gestuurd op 11/12/2016,
23/2/2016, 21/3/2016, 14/4/2016, 18/4/2016,28/5/206 en
26/7/2016. Ik zou verder op de hoogte gehouden worden,
maar blijkbaar is er geen vooruitgang in dit dossier."
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2.4.

Niettegenstaande het voorgaande is Greenmarx nog steeds bereid
om alsnog de erfpachtovereenkomst te formaliseren om alsnog te
komen tot het verlijden van een notariële akte, in de mate dat dit
dan eindelijk op korte termijn kan gebeuren.
Daarbij dient de door partijen in maart 2015 onderhandelde tekst
te worden aangepast in het licht van de sedertdien voorgekomen
gebeurtenissen en de aan het licht gekomen feiten, met name wat
betreft de incidenten vermeld onder punten 2 (teeltbeperkingen)
en 3 (niet-naleving omtrent overdracht boerderij) hieronder.

In bijlage bij huidig schrijven vindt U het tekstvoorstel van
Er/pachtovereenkomst van Greenmarx in die zin, dat U onder alle
voorbehoud en zonder enige erkentenis wordt overgemaakt, met
het verzoek aan de Stad om uiterlijk tegen 16 oktober a.s. haar
eventuele opmerkingen en/oj akkoord over te maken.

3.

Betreffende
de aansprakelijkheid
van de Stad voor de
bodemtoestand en de daaruit voortvloeiende teeltbeperkingen

3.1.

De Stad heeft een gedetailleerd bodemonderzoek laten uitvoeren
door de bodemdeskundige
'Ecorem' - thans ABO - dat is
uitgemond in een gedetailleerd bodemverslag van 5 november
2013, hetwelk niet werd meegedeeld in de loop van de
opvolgende
selectieprocedure
en onderhandelingen,
terwijl
hieruit strengere teeltbeperkingen
blijken voor het betrokken
onroerend goed dan deze die wel tijdig door de Stad werden
meegedeeld, met belangrijke schade voor Greenmarx tot gevolg.

3.2.

Middels uw officieel schrijven van 7 juli jl. ontkent de Stad niet het
bestaan van het bedoelde
bodemonderzoek
en daaruit
voortvloeiende nadelige teeltbeperkingen, en evenmin dat het
bedoelde bodemonderzoek destijds niet werd meegedeeld bij de
projectoproep, noch na de indiening van het projectvoorstel
tijdens de daaropvolgende onderhandelingen met Greenmarx die
werden gevoerd in de periode van november 2014 -maart 2015.

3.3.

De Stad beweert daarentegen dat Greenmarx geen recht kan
hebben op vergoeding van de schade die hieruit voortvloeit,
aangezien (i) het integrale Ecorem verslag werden overgemaakt
voor
de
ondertekening
door
Greenmarx
van
de
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Erfpachtovereenkomst
op 2 oktober
2015, en (ii) de
bodemproblematiek bovendien reeds van het begin gekend was
door Greenmarx, gelet op het gegeven dat hiervan melding werd
gemaakt in diens projectvoorstel.
Deze redenering houdt geen steek, en geeft blijk van bijzonder
kwade trouw:
•

Het staat vast dat bij de projectoproep de geïnteresseerden
uitsluitend werden ingelicht omtrent een teeltadvies van de
Bodemkundige Dienst van België, waaruit slechts beperkte
teeltbeperkingen voortvloeiden.
Het conceptvoorstel van Greenmarx houdt rekening met de
gegevens vervat in het bedoelde advies, maar uiteraard niet
met de gegevens vervat in het gedetailleerde
Ecorem
bodemverslag dat op dat ogenblik en lang daarna werd
verborgen gehouden door de Stad.

•

Het
integrale
Ecoremverslag
werd
inderdaad
slechts
meegedeeld op {16/9/201s}, dit is na de afsluiting van de
onderhandelingen omtrent de Erfpachtovereenkomst in maart
2015, en enkele weken voor de ondertekening
door
Greenmarx van de aangepaste versie van de overeenkomst op
2 oktober 2015.

•

Greenmarx heeft met andere woorden pas kennis kunnen
nemen van het bodemverslag in dezelfde periode dat zij
ontdekt had dat de Stad tevens de in maart overeengekomen
Erfpachtovereenkomst
eenzijdig
en zonder
gewijzigd had
buiten medeweten van Greenmarx, en dit onder meer (al dan
niet toevallig) precies voor wat betreft de bepaling van de
verantwoordelijkheden
omtrent de bodemtoestand.

•

Welnu, het is precies omdat Greenmarx zodoende niet alleen
het nadelige Ecorem bodemverslag had ontdekt, maar tevens
de verborgen gehouden poging van de Stad om eenzijdig de
overeenkomst
aan
te
passen
teneinde
de
verantwoordelijkheid voor de bodemtoestand naar Greenmarx
door te schuiven, dat partijen op de vergadering van 2 oktober
2017 de Erfpachtovereenkomst
manueel hebben aangepast,
onder meer met toevoeging van de clausule 15, die luidt als
volgt:
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"Partijen onderhandelen in goed vertrouwen over een
regeling inzake 'Bodemtoestand'.
Uit deze clausule blijkt uitdrukkelijk dat Greenmarx geen
afstand heeft gedaan op haar recht op compensatie voor de
voor haar nadelige gevolgen van de Bodemtoestand ter zake
van teeltbeperkingen. Wel integendeel, uit deze clausule blijkt
dat beide partijen zich er terdege van bewust waren dat
hiervoor een - idealiter onderhandelde - oplossing moest
worden gevonden.
•

Gelet op het voorgaande is de bewering vervat in uw officiële
brief van 7 juli jl. als zou Greenmarx "de bodemproblematiek
achteraf gebruiken/misbruiken",
niet alleen volstrekt onjuist
en in strijd met het dossier, maar tevens bijzonder tergend:
In werkelijkheid is het de Stad die gedurende ongeveer twee
jaren het Ecorembodemonderzoek heeft achtergehouden voor
Greenmarx,

en vervolgens heeft gepoogd om op slinkse wijze

de aansprakelijkheid voor de bodemtoestand door te schuiven
door eenzijdig en buiten medeweten van Greenmarx de
onderhandelde erfpachtovereenkomst te wijzigenhieromtrent.

4.

Betreffende de niet-naleving door de Stad van de afspraken
betreffende de overdracht van de site

4.1.

De erfpachtovereenkomst
bevat in bijlage 3 bepalingen over het
overgangsjaar 2015, dewelke op meerdere vlakken niet werden
nageleefd door de Stad, met belangrijke schade voor Greenmarx
tot gevolg.

4.2.

De bedoelde schendingen worden middels uw officieel schrijven
van 7 juli jl. grotendeels ontkend door de Stad, in essentie omdat
ze onvoldoende
zouden
worden
"geconcretiseerd"
door
Greenmarx of omdat laatstgenoemde de afspraken verkeerd zou
hebben geinterpreteerd.
Deze betwisting is niet ernstig, zoals hieronder
nader uiteengezet.
•

punt per punt

Er is geen of slechts zeer beperkte overdracht van kennis over
dieren, gebouwen, educatief programma, nutsvoorzieningen,
vrijwilligerswerking etc.
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Volgens de Stad zou het Greenmarx zijn die "weinig interesse"
betoonde voor de bestaande methodes en ervaringen, en zich
"voornamelijk/uitsluitend
beperkte tot het opstarten van haar
eigen commerciële activiteiten".
De Stad haalt evenwel geen enkel concreet feit of stuk aan om
haar beweringen hieromtrent te staven. Het is integendeel
onze cliënte die reeds in een nota dd. meegedeeld tijdens een
vergadering van 20 oktober en meegedeeld per email van 26
oktober 2015 (Bijlage 3 aan deze brief) een en ander aan de
kaak stelt:

"1. Uitgangspunt 2015 is niet verlopen - en verloopt nietzoals contractueel voorzien
2. Twee oorzaken:
Laattijdige ondertekening overeenkomst
- Zeer negatieve
houding medewerkers
huidige
kinderboerderij werking en hierdoor niet-naleving van
contractueel gemaakte afspraken - zie bijlage 3 EPO.
3. Negatieve gevolgen. Onder meer, ter illustratie:
Imagoschade van het project Stadsboerderij bij
vrijwilligers en hun orqanisaties, bij huidige bezoekers
kinderboerderij, binnen de stadsadministratie.
bij
onze klant-coöperanten en andere ook professionele
bezoekers, en bij onze professionele partners, o.m. de
partners
in
ons
Conceptvoorstel.
Negatieve
communicatie in het ruime publiek in het algemeen.
Geen betekenisvolle overdracht van kennis.
Geen informatie over sanitaire toestand dieren
Verlies van vrijwilligers en stagiairs
Vertraging van:
o
Overname gebouwen
o
Renovatie gebouwen
o
Visieontwikkeling
en voorbereiding horeca,
educatie, vrijwilligerswerking
- Slechte
werkomstandigheden
medewerkers
en
vrijwilligers Stadsboerderij.
Dieren verdwijnen als een voldongen feit, zonder
enige melding laat staan overleg, zonder dat
noodzaak is besproken laat staan aangetoond.
Commerciële schade doordat producten die vanaf
2016 door ons als zelfbedruipend bedrijf moeten
worden verkocht, worden nu door de kinderboerderij
onder de marktprijs of zelfs gratis aan het grote
publiek verdeeld.
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-

•

In 2015 door stad gemaakte kosten en investeringen
niet in lijn gebracht Stadsboerderij werking.

Het budget van de kinderboerderij voor 2015 diende volgens
de afsprakennota in overleg besteed te worden, hetgeen op
geen enkel moment is gebeurd.
Volgens de Stad zou wel degelijk de mogelijkheid zijn geboden
aan Greenmarx om opmerkingen of alternatieve voorstellen te
formuleren. Een voorbeeld wordt aangehaald betreffende een
voorstel
van de veearts tot het uitvoeren
van een
bodembehandeling omwille van ziekte bij de geiten.
Ook wat dit betreft laat De Stad na om welkdanige concrete
feiten of stukken aan te halen om haar beweringen te staven.
Het is integendeel Greenmarx die in de reeds aangehaalde
memo dd 20/10/2015 - bijlage 3 van deze brief - dit reeds aan
de kaak stelde, zonder inhoudelijke reactie van de stad.

•

De bvba Greenmarx heeft overeenkomstig de bepalingen van
de erfpachtovereenkomst
aangegeven dat zij de 8 runderen
van de boerderij wenste over te nemen, terwijl haar nadien
namens de Stad werd meegedeeld dat de medewerkers recht
zouden hebben op de opbrengst van de boerderij, en dus naar
eigen goeddunken kunnen beschikken over de dieren om te
slachten en te verdelen.
De Stad beweert in algemene termen dat "de aanwezige
dieren
niet
bleken
te
passen in
de bedrijfsmatige
doelstellingen" van Greenmarx, dat Greenmarx haar intenties
betreffende overname dieren slechts laat aangaf, dat het
aantal runderen op de boerderij varieerde (kalveren bleven
doorgaans niet op de boerderij wegens plaatsgebrek).
Ook deze beweringen van de Stad kloppen niet.
Immers was Greenmarx in haar nota van 20 oktober
(bijlage 3) overduidelijk over haar intenties:

2015

"Overname van:
3 varkens
8 koeien nI: 3 volwassen melkrunderen 3 kalf stieren 2
pinks Wij vragen ook de inseminatie van de melkkoeien, zo
die al niet plaatsvond zoals in andere jaren. "
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De welovergedragen
runderen bleven trouwens nog geruime
tijd op de boerderij, wat de bewering dat deze niet leken te
passen in het concept van Greenmarx verder ontkracht.
Bovendien
was
er
in
de
stallingen
tegen
de
Lievevrouwkensbosweg wel degelijk plaats over voor kalveren.
De Stad en haar personeel hebben er evenwel de voorkeur aan
gegeven de dieren voor eigen gebruik dan wel gewin aan te
wenden in plaats van ze over te dragen zoals in was voorzien.
D?t dit Qehruikelijk
Ian

was, wordt in het bericht van de
28/10/2015

zelfs met

zoveel

woorden

toegegeven:

"De afspraken rond gebruik van "opbrengsten" op de
kinderboerderij binnen de stad zijn duidelijk: die zijn allen
voor de boer(en) en vrijwilligers en voor gebruik in
producten aangeboden aan bezoekers."
Als deze afspraken rond gebruik van opbrengsten, dus m.i.v. de
door Greenmarx over te nemen dieren, dan zo duidelijk
zouden
zijn,
dan
zouden
die
ook
zeker
in
de
aanbestedingsdocumenten, of andere communicatie te vinden
zijn.
Quod
non.
Het is slechts n.a.v.
de klachten van Greenmarx, dat deze
mededeling er komt.
Deze kwestie is illustratief voor de negatieve attitude van de
Stad en haar personeel, ni het gebrek aan inspanning en zelfs
tegenwerking om de boerderij aan de erfpachter in optimale
omstandigheden over te dragen.
Partijen dienden nochtans een maximale integratie van huidige
en toekomstige werking na te streven en een zo vlot mogelijke
overgang

van

de huidige

naar

de toekomstige

Greenmarx

heeft de Stad hieromtrent

name

nota

per

van

22 januari

werking.

geïnterpelleerd,

2016,

in

met

de volgende

bewoordingen:

"Van 8 koeien slechts 5 aangetroffen. De melkkoeien zijn
niet geïnsemineerd, waardoor we geconfronteerd

worden

met alleen de kosten, en niet de baten van deze dieren, nu
in te schatten op zo een

fUR per maand out of

pocket."
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Greenmarx heeft hierop geen reactie ontvangen van de Stad.
•

De overdracht van de schapen en geiten van de boerderij was
dan weer onmogelijk wegens de slechte sanitaire toestand van
deze dieren, en de boerderijvogels
waren grotendeels
verdwenen bij overdracht.
De Stad beweert dat het vogelbestand sterk uitgedund was,
doch door vossen en niet door toedoen van medewerkers of
vrijwilligers.
Welnu, sinds de sleuteloverdracht heeft Greenmarx noch haar
vrijwilligers ooit een spoor van een vos of een ander roofdier
kunnen waarnemen, evenmin hebben zij hierdoor schade of
verlies geleden, wat de beweringen van de Stad allerminst
aannemelijk maakt.

•

Tijdens het overgangsjaar is gebleken dat er een actieve
commerciële werking aanwezig was op de boerderij waardoor
de medewerkers en vrijwilligers onder andere melk, kaas,
eieren, honing, vruchten, en dus wellicht vlees verkopen aan
de bezoekers van de boerderij, waarbij Greenmarx niet
betrokken is.
De Stad ontkent niet maar minimaliseert, door te beweren dat
dit slechts "een informele en kleinschalige verkoop van melk
en eieren betrof", waarvan de inkomsten aangewend werden
om "de vrijwilligerswerking"
te bekostigen. Er zouden geen
dieren geslacht/verdeeld/verkocht geweest zijn "in de aanloop
van de overname".
Deze bewering is in manifeste
aangehaalde bericht van de
oktober 2015:

tegenspraak

met het reeds
van 28

"De afspraken rond gebruik van "opbrengsten" op de
kinderboerderij binnen de stad zijn duidelijk: die zijn allen
voor de boer(en) en vrijwilligers en voor gebruik in
producten aangeboden aan bezoekers."
Ze is uiteraard ook in tegenspraak met het simpele feit dat in
oktober 2015 acht koeien op de boerderij zijn, en bij
overdracht in december nog maar vijf, zoals uit de punten
hierboven blijkt.
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Greenmarx merkt tot op vandaag dat de lokale bevolking
vraagt naar de producten zoals melk die onder de marktprijs
werden verkocht, meer bepaald voor verse koemelk aan 50
cent per liter, wat uiteraard nefast is voor een commercieel
bedrijf.
•

De gebouwen
werden
tijdens
het
beschikbaar gehouden voor Greenmarx.

overgangsjaar

niet

Volgens de Stad diende de gebouwen tijdens de inloopperiode
niet of niet onbeperkt te worden opengesteld aan Greenmarx,
omdat dit niet werkbaar/verenigbaar
draaiende kinderboerderij.

zou

zijn

met

een

Dit standpunt van de Stad is strijdig met de bepalingen van de
erfpachtovereenkomst,
waarin hieromtrent
het volgende
wordt bepaald (Bijlage 3 bij de erfpachtovereenkomst,
"inhoudelijke afspraken, punt 5):

"De

Erfpachter

overgangsperiode

kan

op

eigen

reeds investeren

risico

tijdens

de

in de akkerbouw, de

bijwoning (klaslokaal en sanitair) en serres, uitgezonderd de
woning

van

de

huidige

voorwaarden opgenomen

huisbewaarder

en

Erfpachter
voorwaarden
gebouwen

stedenbouwkundige
kan
vanaf

investeren

de

in de bijzondere en algemene

voorwaarden van deze overeenkomst
eigenaar

conform

eveneens
september

(o.m. toelating stadvergunning).

conform

De

voornoemde

2015 in alle andere

uitgezonderd

de woning van de

huisbewaarder."
In strijd met deze duidelijke contr=ctuele bepaling heeft de
Stad bij monde van dl
bijvoorbeeld nog
op 4 november 2015 Greenmarx expliciet het gebruik van het
klaslokaalontzegd,
waardoor haar werking moest gebeuren
zonder toegang tot verwarmde
lokalen. Dit incident is
illustratief voor de algemene attitude van de Stad naar
integratie en overdracht.
•

De staat van het onroerend goed bij overdracht
meer onfatsoenlijk te noemen.

was zonder
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Volgens de Stad zou deze kritiek niet wordt "geconcretiseerd",
dat ze onverenigbaar zijn met het gegeven dat Greenmarx zou
hebben erkend dat de boerderijwoning
proper werd
achtergelaten en dat er enkel sprake was van afval op het
terrein en in de stallen, waarbij de Stad zou hebben
aangeboden om zelf afvalcontainers te voorzien.
Welnu, de op 6 december
2015 genomen foto's
in
aanwezigheid van stadspersoneelslid Raf Jennes, belast met de
sleuteloverdracht, spreken voor zich. Bovendien heeft de Stad
nagelaten om de aangekondigde containers te voorzien, zodat
Greenmarx dit op eigen kosten heeft moeten organiseren.
Dit alles werd reeds in voormelde nota van 22 januari 2016
(Bijlage 2) aangekaart, zonder enige reactie vanwege de Stad
op te wekken:

"De staat van netheid bij overdracht van de gebouwen en
terreinen was minder dan behoorlijk. In de afgelopen weken
werden enkele honderden manuur gespendeerd aan het
afvoeren van afval en het schoonmaken van gebouwen.
Soms lastige problemen als bestek in afvoerbuizen keuken
en plastic pijpen in afvoer WC's kosten wel wat tijd. Reeds
twee volle containers @ca
list, nog minstens 1 te
qaan."
•

Het materiaal dat op basis van de erfpachtovereenkosmt
diende te worden overgedragen, was veelal niet meer
aanwezig of in een onaanvaardbare staat.
De Stad beweert dat deze kritiek niet wordt "geconcretiseerd".
Nochtans heeft Greenmarx zich reeds in oktober en november
2015 meerdere malen bij de Stad beklaagd over de
onmogelijkheid om tot inventaris en controle over te gaan
omdat de stad dit niet toeliet Dit werd tevens herinnerd per
voormelde nota van 22 januari 2016 :

"Bruikbaar materieel/materiaal/goederen
als ijskast,
vrieskast, melktafel etc was veelal niet meer aanwezig.
Veel moet vervangen/ opnieuwaangekocht worden door
ons. Dit is in te schatten op een
-'. EUR."
Ook wat dit betreft heeft de Stad destijds nooit gereageerd.
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•

Verschillende keren werden bezoekers afgeblaft en zelfs
uitgescholden, werden sloten van Greenmarx vernield ondanks
schriftelijke afspraken.
De Stad beweert dat deze kritiek niet wordt "geconcretiseerd".
Nochtans

heeft de Stad bij monde van de heer
I destijds
zelf een en ander toegegeven per
bericht van 28 oktober 2015 (Bijlage 4), dit aangaande 2 aparte
incidenten:

"Houding tegenover je architect en persfotograaf bij
plaatsbezoek:
Een agressieve houding is inderdaad ongepast. Ik zal dit ook
aangeven aan de collega zodat dit niet meer voorvalt. (... )
Ik wil het doorknippen van de ketting niet goedpraten."

s.

Betreffende
de beweerde
aangehaald door de Stad

5.1.

Onder meer per uw officieel schrijven van 7 juli jl., wordt plots
beweerd dat Greenmarx zich schuldig zou maken van "structurele
tekortkomingen",
doordat de uitgangspunten
uit het eigen
conceptvoorstel van Greenmarx nog steeds niet verwezenlijkt

tekortkomingen

van

Greenmarx,

worden.
Deze nieuwe kritiek is volstrekt onterecht, wordt duidelijk slechts
opgeworpen "pour les besoins de la cause", en is zelfs ronduit
cynisch te noemen.
Het spreekt in het algemeen immers voor zich dat het project van
Greenmarx tot op heden niet volledig zoals voorzien is kunnen
worden gerealiseerd bij gebreke aan een geformaliseerde en
notariële erfpachtovereenkomst.
Zoals uitvoerig uiteengezet
hierboven sub punten 1 en 2 is deze situatie volledig toe te
rekenen aan de foutieve houding van de Stad. Zoals eveneens
hierboven uiteengezet is niet de Stad maar wel Greenmarx, die
enorme schade lijdt, hiervan het slachtoffer.
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Bovendien dient er in dit verband op te worden gewezen dat in
artikel 2.8 van de erfpachtovereenkomst
uitdrukkelijk
werd
voorzien in een uitbreiding van de werking na de opstartperiode
van 2015 met "nieuwe
acties die binnen de algemene

doelstellingen en visie kaderen zoals opgenomen in het
conceptvoorstel dat hij indiende", wat duidelijk maakt dat het
conceptvoorstel geenszins kan worden opgevat als een keurslijf
maar uitsluitend als leidraad dient naar "algemene doelstellingen
en visie".
Meer in het bijzonder voor wat betreft de door de Stad
geformuleerde grieven, dient het volgende te worden opgemerkt:
•

Betreffende de kritieken van de Stad omtrent het huidige
dierenbestand
(flzeer beperkt"), de educatieve werking
(finiet/nauwelijks
gerealiseerd")
en de landbouwwerking
("merendeel toevoer van buitenaf"):
Er zijn vandaag meer dieren dan voorheen, met drie
soorten varkens, waaronder veel jonge dieren, kippen,
ganzen, schapen, konijnen en cavia's,
Vandaag vinden nog steeds scholen, jeugdbewegingen,
speelpleinwerkingen, etc. de weg naar de boerderij,
De landbouwwerking
is uiteraard
noodgedwongen
verschillend dan wat eerst gepland was, precies omdat
de bodemtoestand ook anders is dan wat vooraf door de
Stad werd voorgehouden. Dit laatste verwijt is dan ook
ronduit tergend te noemen.

•

Betreffende
de
investeringen
in
gebouwen
en
horecavoorzieningen
(flgeen
investeringsplannen
opgemaakt/voorgelegd", "niet alle stavingsstukken ontvangen
voor de ontvangen startsubsidie"):
Greenmarx heeft zich totnogtoe noodgedwongen beperkt tot
het uitvoeren van voorlopige maatregelen en constructies, in
afwachting van het door de Stad verhinderde verlijden van de
erfpachtovereenkomst.
Definitieve constructies uitvoeren is uiteraard
huidige omstandigheden.

niet mogelijk in

Daarnaast heeft de Stad ook op andere wijzen tegengewerkt:
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-

-

de erfpachter had niet de toegang tot gebouwen in 2015:
daar waar dit in de "afspraken overgangsperiode" in
bijlage 3 van de erfpacht overeenkomst wel degelijk
voorzien werd, werd dit expliciet tegengewerkt door de
stad bv bij mail van 4/11/2015.
de stad heeft zelf de door haar nog uit te voeren werken
in 2015 niet uitgevoerd, conform het advies van de
Huisvestingscommissie dd 2/2/2015.

De Stad probeert hier manifest haar eigen zware tekortkoming
te verdoezelen door oorzaak en gevolg om te draaien.
De investeringen in horeca dienen trouwens slechts plaats te
vinden in de periode 2016-2018. Het is duidelijk dat deze
periode nog niet achter de rug is. Bovendien voorziet de
erfpachtovereenkomst overleg tussen partijen indien de timing
niet haalbaar blijkt.
•

Betreffende
de lokale inbedding als geitenboerderij,
in
samenwerking met het district en derden ("samenwerking met
imker
beëindigd",
"samenwerking
met
Pegode
niet
opgevolgd"):
-

-

Greenmarx blijft vragende partij om een hechtere
samenwerking aan te gaan met het district en andere
lokale partners van zodra zij daarvoor de nodige
rechtszekerheid heeft bekomen in de vorm van een
notariële erpachtovereenkomst,
De samenwerking met de imker werd niet op initiatief van
Greenmarx beëindigd.
Betreffende
de samenwerking
met
Pegode stelt
Greenmarx vast dat de Stad heeft nagelaten de
samenwerking na 31 december 2016 te verlengen,
waardoor
uiteraard
onduidelijkheid
over
deze
samenwerking is ontstaan, wat heeft geleid tot een breuk
die Greenmarx betreurt.,
Reeds in 2015 werd een samenwerking opgestart met de
lokale bibliotheek van Wilrijk in verband met
het
afleveren van de producten van de boerderij,
Verschillende vrijwilligers vinden vanuit Wilrijk wekelijks
hun weg naar de boerderij,
Dit jaar werden twee evenementen met de jeugddienst
van Wilrijk georganiseerd: een kerstboomverbranding
op
4 februari 2017, en een jeugdfuif op 11 maart 2017.
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•

Betreffende de verzoeken/voorstellen van de Stad tot het
organiseren van een evaluatiemoment ("niet gereageerd"):
Hoger werd reeds verwezen naar de nota van Greenmarx
van 3 april 2017, waarin in concreto werd aangetoond hoe
de Stad herhaaldelijk
geplande
overlegmomenten
eenzijdig heeft afgezegd,
Omgekeerd laat de Stad na om concreet aan te tonen wat
zij Greenmarx hieromtrent meent te kunnen verwijten. De
Stad verwijst louter naar "vergeefse pogingen om de
afspraken tussen partijen te formaliseren" maar laat na op
te geven waaruit haar vermeende pogingen in die zin dan
wel bestaan.

•

Betreffende
de zogenaamde
"studentenhuisvesting"
Greenmarx in strijd met het conceptvoorstel zou plannen:

die

In haar brieven dd. 1 en 22 september 2017 beklaagt de Stad
zich erover dat Greenmarx plannen zou hebben voor
studentenhuisvesting en dat zij daarmee het conceptvoorstel
zou schenden.
Greenmarx
heeft
inderdaad
de
dienst
Woonadvies
gecontacteerd in de loop van de maand augustus 2017 om de
mogelijkheid te onderzoeken om een gedeelte van de
woningen in de erfpacht in te richten als studentenhuisvesting.
Meer specifiek onderzoekt Greenmarx of met de faculteit
Dierengeneeskunde
en/of
de
ermee
verbonden
studentenvereniging,
op een boogscheut van de boerderij
gevestigd,
een project
kan worden
opgestart
waarin
dierengeneeskundestudenten
kunnen dagdagelijks betrokken
worden bij het verzorgen van de dieren, en waarin dan ook
studentenhuisvesting een mogelijke rol zou spelen.
Het is te betreuren dat de Stad niet simpel heeft geïnforrneerd
naar deze plannen, maar er integendeel voor heeft gekozen
om onmiddellijk een aangetekende ingebrekestelling te sturen,
die dus voorbarig en onterecht is omdat:
er geen sprake is van uitgevoerde werken noch effectieve
verhuring aan studenten.
deze activiteiten
bovendien wel degelijk binnen de
bestemming

zouden vallen, met name op basis van artikel
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2.3 van de Erfpachtovereenkomst

dewelke

een niet-

exhaustieve beschrijving geeft van activiteiten

binnen de

bestemming

("Woongelegenheid

(permanent of tijdelijk)

voor personen (en hun gezin) die betrokken zijn bij de
uitvoering van de activiteiten binnen de bestemming").
Het is zonneklaar dat het huisvesten van studenten

die

betrokken zijn bij de dierenverzorging, hieronder zouden
vallen.

Dat dit

conceptvoorstel,

niet
is

erfpachtovereenkomst

letterlijk
op

grond
niet

vermeld
van

relevant,

wordt

art

2.8

omdat

degelijk binnen dezelfde algemene doelstelling

in ons
van
het

de
wel

en visie

kadert.
5.2.

Per uw officieel schrijven van 7 juli jt., wordt tevens verwezen naar
een
recent
proces-verbaal
van
vaststelling
van
bouwovertredingen
op de site, dat werd opgesteld naar
aanleiding van een stedenbouwkundige controle uitgevoerd op 6
juni 2017.
Voormeld proces-verbaal werd per rechtstreeks schrijven van de
Stad van 26 juni jl. (ref "SB/O/RB/Contractbeheer),
eerder aan
Greenmarx overgemaakt.
Vooraf dient te worden opgemerkt dat de Stad in deze kwestie op
grove wijze haar verplichting tot uitvoering ter goede trouw van
de overeenkomst met de voeten heeft getreden, met name in het
licht van de volgende feiten:
(i)

de bouwovertredingen waarvan in het proces-verbaal gewag
wordt gemaakt betreffen gedeeltelijk werken die werden
gerealiseerd ruim voor de ingebruikname van de site door
Greenmarx (luifel met dak, aan de rechterzijde van de
boerderij, opgericht tussen 1999 en 2004);

(ii)

de overige vaststellingen hebben in hoofdorde betrekking op
slechts tijdelijke installaties/functies die werden uitgevoerd
door Greenmarx (oranjerie, serre, horecafuncties) om haar
schade ingevolge het uitblijven van de formalisering van de
erfpachtovereenkomst en de bodemtoestand zoveel mogelijk
te beperken.
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(iii) volgens de uitdrukkelijke
verklaringen van de betrokken
ambtenaar, werd de controle aangestuurd vanuit de Stad
met de bedoeling om het controleverslag
te kunnen
gebruiken in het kader van de betwisting tussen partijen
omtrent de erfpachtovereenkomst.
Niettegenstaande het voorgaande heeft Greenmarx contact
opgenomen met de betrokken stedenbouwkundige instanties
om met hen na te gaan (i) in welke mate de betrokken
werken/installaties
effectief bouwovertredingen
opleveren,
en (ii) in voorkomend geval om na te gaan op welke wijze
eventuele overtredingen kunnen worden geregulariseerd of
opgeheven.
Middels huidig schrijven nodigt Greenmarx de Stad uit om
desgevallend haar opmerkingen
mee te delen omtrent de
beweerde bouwovertreding
die tot stand werd gebracht voor de
intrede van Greenmarx (luifel met dak aan de boerderij), zodat
Greenmarx daarmee rekening kan houden tijdens later overleg
met de stedenbouwkundige instantie.
Greenmarx van haar kant zal de Stad verder op de hoogte houden
omtrent de opvolging van dit dossier, overeenkomstig het verzoek
van de Stad vervat in haar voormelde brief van 26 juni 2017.
Greenmarx dringt er tenslotte op aan dat het ook in deze kontekst
van cruciaal belang is, met name om de schade van Greenmarx
zoveel mogelijk te beperken, dat de erfpachtovereenkomst
nu
eindelijk zo snel mogelijk zou worden geformaliseerd en verleden.
5.3.

In uw officiële brief van 7 juli 2017 verzoekt stelt U tenslotte dat
"verschillende
partners die in het conceptvoorstel
vermeld
werden als mogelijke structurele partners, thans niet meer
betrokken zijn bij de werking van de boerderij"
Ook deze nieuwe kritiek is volstrekt onterecht, wordt duidelijk
slechts opgeworpen "pour les besoins de la cause", en is ronduit
cynisch te noemen.
De Stad kan uiteraard Greenmarx niet verwijten dat zij haar
project nog niet ten volle heeft gerealiseerd, nadat zij deze door
Greenmarx niet gewilde situatie zelf heeft gecreëerd, met name
door
het
verhinderen
van
de formalisering
van
de
erfpachtovereenkomst (zie hoger).
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Het is onbegrijpelijk dat de Stad van Greenmarx verwacht om
vorm te geven aan structurele samenwerkingen met derden voor
de uitbating van de site, zolang Greenmarx zelf niet kan
beschikken
over
een
geformaliseerde,
notariële
erfpachtovereenkomst.
Voor geplande of potentiele
nieuwe partners niet alleen
onbegrijpelijk is dat nu bijna 3 jaar na de selectie van het project
van Greenmarx er nog steeds geen rechtszekerheid is in de vorm
van een verleden notariële akte van erfpachtovereenkomst. Dit
wekt niet het vertrouwen dat nodig is om kwalitatieve partners op
duurzame wijze te betrekken, wat wel de wens van Greenmarx is.
Hierdoor kunnen aan partners slechts ad hoc toezeggingen
gebeuren, wat uiteraard de ontwikkeling
van het project
bemoeilijkt, met alle negatieve gevolgen voor Greenmarx voor
gevolg.
5.4.

In de brief van de Stad dd. 22 september 2017 worden verder nog
een aantal evenzeer loze grieven geformuleerd op financieel vlak.
De Stad beweert vooreerst dat Greenmarx nog niet alle
stavingsstukken
zou hebben overgemaakt
betreffende
de
verantwoording van de startsubsidie var
JR die werd
toegekend aan Greenmarx :
Dit is onjuist : de startsubsidie werd wel degelijk volledig
verantwoord door de erfpachter, namelijk op 16 mei 2016 en voor
een totaal bedrag van
De Stad beklaagt zich er verder over dat Greenmarx zou weigeren
de erfpachtvergoeding te betalen.
Deze grief is ronduit
belachelijk:
De vergoeding bedraagt
1T'''::lnd, en is dus sinds
januari 2016 opgelopen tot welgetelc.
Uiteraard is de erfpachter bereid dit bedrag le voldoen, mits
een normale factuur of een andere uitnodiging om te betalen
verstuurd wordt. Wat de Stad wel heeft gedaan, ten
onrechte, is de hele vergoeding factureren over 30 jaar, ten
belope van
'erover heeft Greenmarx aan de
diensten van de financieel beheerder van de Stad het
volgende laten weten:
"Beste heer Smet
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Dank voor uw bericht. Zoals uit uw dossier blijkt, werd al
eerder - in september 2016 - door uw col/ego's genoteerd
dat deze factuur niet terecht is omdat ze simpelweg niet
betaalbaar is, obv art 4 'Vergoeding' van onze
overeenkomst.
Deze bepaalt dat wij de optie hebben om de gehele
vergoeding per eenmalige betaling te voldoen bij het
verlijden van de akte. Helaas is de akte nog niet verleden
ondanks onze vele vragen aan de stad om dit wel te
doen.
Bovendien hebben wij nog nooit te kennen gegeven van
deze optie gebruik te wil/en maken.
Gelieve deze factuur dan ook zsm te willen erediteren
oub."

6.

Betreffende

de uitvoering op de site van werken door Rio-link

6.1.

Per rechtstreeks schrijven van de Stad van 13 juli 2017 (Ref.
SB/V/O/RB/CB) wordt gemeld dat "zoals voorzien in artikel 10 van
de erpachtovereenkomst"
een baangracht zal worden aangelegd
op de site vanaf september 2017, met het verzoek aan Greenmarx
om haar bekommernissen/verzoeken hieromtrent mee te delen,
en dat Greenmarx geen aanspraak kan maken op enige
compensatie.

6.2.

Greenmarx heeft reeds eerder haar bekommernissen/verzoeken
meegedeeld, met name:
gegarandeerde
toegang
tot
onze
terreinen
via
de
Lievevrouwkensbosweg zoals voorheen tijdens de gehele duur
van de werken teneinde bedrijfszekerheid te garanderen
afsluiting van het terrein tijdens de werken,
herplaatsen van de afsluiting na de werken,
vergoeding van de schade door het verlies van terrein,
vergoeding van de schade door het wegnemen van bomen die
door Greenmarx in 2015 aangeplant.
Bovendien heeft Greenmarx nooit afstand gedaan van haar
rechten op compensatie voor de werken van Rio-link, noch voor
het grondverlies dat daar desgevallend mee gepaard zou gaan
(indien dit in het licht van eventuele wettelijke verplichtingen van
Rio-link noodzakelijk zou blijken te zijn).
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Dit
staat
niet
vermeld
in
(artikel
la van)
de
erfpachtovereenkomst,
nog in eender welk ander document dat
door Greenmarx werd ondertekend. Het recht op compensatie
werd trouwens reeds door Rio-link erkend, die reeds een
(weliswaar ontoereikend) voorstel tot compensatie heeft gedaan.
Bijgevolg nodigt Greenmarx de Stad hierbij uit om hieromtrent
een overleg te organiseren tussen De Stad, Greenmarx, en Riolink, overeenkomstig artikel 10 van de Erfpachtovereenkomst.
6.3.

Praktisch gezien heeft Greenmarx haar volledige medewerking
verleend aan de opstart van de werken in overleg met de
vertegenwoordiger van de aannemer Viabuild' .
).
Zo heeft Greenmarx hem toegang verleend tot het terrein,
afspraken gemaakt over de voorbereidende werken, en liggen al
sinds juni 2017 materialen van de aannemer op het terrein
opgestapeld (betonnen buizen).
Men kan dus niet goed inzien wat Greenmarx hieromtrent

kan

verweten worden.

7.

Siotbemerking/conclusie
: essentieel belang van de formalisering
van de Erfpachtovereenkomst

7.1.

Het is essentieel om op korte termijn te komen tot formalisering
en het verlijden
van de erfpachtovereenkomst,
rekening
houdende met hetgeen hierboven sub punten 2 en 3 werd
vermeld.
Sedert de ondertekening door Greenmarx van de (aangepaste)
Erfpachtovereenkomst
van 2 oktober 2015 heeft de Stad
geweigerd om die versie tegen te tekenen, alsmede om gevolg te
geven aan artikel 15 van deze overeenkomst volgens hetwelk
partijen
te goeder
zouden
onderhandelen
omtrent
de
bodemtoestand.
Tegelijkertijd
heeft zij geen enkel ander
voorstel
geformuleerd
om de erfpachtovereenkomst
te
formaliseren.
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7.2.

In een ultieme poging om alsnog een minnelijke regeling te
vinden voor deze situatie, heeft Greenmarx - onder alle
voorbehoud en zonder erkentenis - een tekstvoorstel van
erfpacthovereenkomst gevoegd bij huidig schrijven.
Greenmarx ziet de eventuele opmerkingen en/of akkoord van de
Stad omtrent dit tekstvoorstel tegemoet tegen uiterlijk 16
oktober 2017.
Greenmarx is eveneens bereid om via het beroep op een
onafhankelijk bemiddelaar een ultieme poging tot minnelijke
regeling te ondernemen. Indien de Stad deze weg zou verkiezen
dan dank ik U om mij dit uiterlijke tegen voormelde datum te
laten weten.

***

Huidig schrijven vervangt een mededeling van partij tot partij, en is
bijgevolg officieel, en wordt U gericht onder alle voorbehoud en zonder
enige nadelige erkentenis.

Met confraternele

hoogachting,

Bijlagen:
1. Tekstvoorstel van erfpachtovereenkomst.
2.

Nota van Greenmarx dd. 22 januari 2016

3.

Nota van Greenmarx dd 20 oktober 2015
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Aanpak problemen na overdrachtGreenmarx/Stadsboerderij Antwerpen
Een aantal problemen doen zich voor n.a.v. de erfpacht en overdracht van de
kinderboerderij aan Greenmarx. Bedoeling van dit document is om als basis van
discussie te dienen in termen van eonsequenties en om zo in overleg oplossingen te
zoeken, veel minder dan in termen van zoeken van oorzaken.
Deze problemen zijn, zonder limitatiefte willen zijn:

1. Problemen navoverdracht sleutels op 7/12/2016
De staat van netheid bij overdracht van de gebouwen en terreinen was minder
dan behoorlijk. In de afgelopen weken werden enkele honderden manuur
gespendeerd aan het afvoeren van afval en het schoonmaken van gebouwen.
Soms lastige problemen als bestek in afvoerbuizen keuken en plastic pijpen in
afvoer WC's kosten wel wat tiid.
Reeds twee volle containers (
/st, nog minstens 1 te gaan.
Bruikbaar materieel/materiaal/goederen als ijskast, vrieskast, melktafel etc was
veelal niet meer aanwezig. Veel moet vervangen/ opnieuwaangekocht worden
door ons. Dit is in te schatten op eer
Van 8 koeien slechts 5 aangetroffen.
De melkkoeien zijn niet geïnsemineerd, waardoor we geconfronteerd worden
met alleen de kosten, en niet de baten van deze dieren, nu in te schatten op zo een
R per maand out of pocket.
Van de enkele honderden boerderijvogels werden enkel nog enkele tientallen
kippen aangetroffen. Afhankelijk van soort etc is een vogel tussen enkele EUR tot
-_ waard.
Dierenadministratie is ons niet duidelijk, en werd ook niet aangetroffen. Hopelijk
na de 'formele' overdracht online terug te vinden. Gebruik
Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw goede suggestie.
Het leslokaal en de privéwoning werden niet slotvast resp zonder overdracht van
alle sleutels overgedragen. Deze gebouwen werden door ons slotvast gemaakt.
Kosten enkele
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2. Gebouwen
De gebouwen waarin de werken 2015 moesten gebeuren zijn overgedragen
zonder formeelonderzoek op asbest- nit wordt doorgeschoven naar Greenmarx;
Kost in te schatten op zo een
Investeringssubsidies voor isolatie hoevegebouw en renovatie of afbraak 'Lisette'
zijn toegezegd, maar wij vrezen dat deze budgetten niet voldoenden kunnen
blijken als inderdaad asbest wordt vastgesteld.
De herinrichting van gebouwen en daarmee het hele project loopt vertraging op
door de onzekerheden rond asbest, de staat van overdracht - zie punt 1 - en het
gebrek aan toegang tot gebouwen voor 7/12/2015.
Bovendien zullen we omzet derven door verminderd gebruik van de gebouwen.

3. Plaatsbeschrijving
Problemen met document juli 2015 eerder gesignaleerd
Wij stellen voor een nulstaat op te maken met een zo volledig mogelijke
beschrijving van de huidige toestand, met foto's, opmeting, schatting, document
juli, opmerkingen.

4. Extra legal fees contractvorming
Nav de issues beschreven in ons schrijven van 1/10, werden door ons extra legal
fe-s opgelopen van kantoren Liedekerke en Koan Lorenz. Deze bedragen ca

5. Overdracht kennis. educatief programma. vrijwilligerswerking
Dit is niet of nauwelijks gebeurd, met vertraging en extra kosten voor gevolg.
Moeilijk in te schatten, misschien op te lossen door project vrijwilligersbegeleider
- cfr wat ons door
._ . - r van servicepunt vrijwilligers werd
medegedeeld.
.ou hier iets voorbereiden met Kabinet Nabila.
Geen materiaal teruggevonden voor educatieve werking, dus moet helemaal
opnieuwontwikkeld worden.

STADSBOERDERIJ
greenmarx

_ANTWERPEN

6. Bodem - teeltplan
Door stad op 21/9/2015 meegedeelde 'strengere' teeltbeperkingen. Dit geeft
aanleiding tot minder eigen teelt, en meer aankoop van derden. Onder
voorbehoud in te schatten OP 1 portie per cooperant per week aan ca :UR. Aan
cooperanten geeft dit
_ r jaar. Dit is geen klein probleem, daar
klanten zullen toenemen.
Mogelijk op te lossen met een 'zachte' sanering m.n. toevoegen van natuurlijke
additieven in de bodem. Kost in te schatten op ca
J. We
bestuderen dit samen met de UA.

7. Gracht Rio-link
Recent werden wij gecontacteerd door Aquafin hierover. Men voorziet een strook
van 6,44m! over een lengte van 150m + 5m werf=one = 171 hrn2
Ons financieel plan voorziet een jaaromzet van l
. Je impact het
eerste jaar is onder voorbehoud in te schatten o;
>it is ook geen
klein probleem. Daarom vragen we overleg om de impact drastisch te verkleinen.
We hebben hier zelf ideeën over hoe we tot win-win kunnen komen, bv een echte
waterbuffer.

8. Planning - deelprojecten
Het is duidelijk dat door bovenstaande het project en haar deelprojecten niet
alleen meerkosten kent, maar ook veel vertragende elementen, zowel in de
opstart horeca, logistiek, ontwikkeling woningen en kantoor, als
educatie/scholenwerking en vrijwilligerswerking.
Dit heeft op zijn beurt weer een omzetdervend effect.
Een nieuwe planning zal kunnen gemaakt worden als oplossingen voor
bovenstaande problemen duidelijk worden.
9. Milieuvergunning
Stad heeft vastgesteld in februari 2015 dat een verhoging van Klasse II naar Klasse III
zich opdrong, en zou dit in gang zetten. Is hier al iets over geweten?

20/10/2015

Visie op overdracht - Greenmarx,lStadsboerderij Antwerpen
1. Uitgangspunt
2015 is niet verlopen - en verloopt niet - zoals contractueel voorzien
2. Twee oorzaken
Laattijdige ondertekening overeenkomst
Zeer negatieve houding medewerkers huidige kinderboerderij werking en
hierdoor niet-naleving van contractueel gemaakte afspraken - zie bijlage 3 EPO.
3. Negatieve gevolgen
Onder meer, ter illustratie:
Imagoschade van het project Stadsboerderij bij vrijwilligers en hun organisaties,
bij huidige bezoekers kinderboerderij, binnen de stadsadministratie, bij onze
klant-cooperanten en andere ook professionele bezoekers, en bij onze
professionele partners, o.m. de partners in ons Conceptvoorstel. Negatieve
communicatie in het ruime publiek in het algemeen.
Geen betekenisvolle overdracht van kennis.
Geen informatie over sanitaire toestand dieren
Verlies van vrijwilligers en stagiairs
Vertraging van
o Overname gebouwen
o Renovatie gebouwen
o Visieontwikkeling en voorbereiding horeca, educatie, vrijwilligerswerking
Slechte werkomstandigheden medewerkers en vrijwilligers Stadsboerderij.
Dieren verdwijnen als een voldongen feit, zonder enige melding laat staan
overleg, zonder dat noodzaak is besproken laat staan aangetoond.
Commerciële schade doordat producten die vanaf 2016 door ons als
zelfbedruipend bedrijf moeten worden verkocht, worden nu door de
kinderboerderij onder de marktprijs of zelfs gratis aan het grote publiek
verdeeld.
In 2015 door stad gemaakte kosten en investeringen niet in lijn gebracht
Stadsboerderij werking.
4. Voorstel van doelstelling

Hoe kunnen we deze situatie rechttrekken, reeds geleden schade aan het project
Stadsboerderij herstellen, en verdere schade vermijden?
5. Voorlopige conclusie
Verdere cohabitatie is niet verenigbaar met deze doelstellingen.

Visie op dieren

U i tgan gspu n t:
Overname van varkens, runderen, gevogelte, geiten, schapen
Niet overname van paarden, ezels, cavia's, konijnen
Dus:
Overname van:
3 varkens
8 koeien
nI:
3 volwassen melkrunderen
3 kalf stieren
2 pinks
Wij vragen ook de inseminatie van de melkkoeien, zo die al niet plaatsvond zoals in
andere jaren.
Alle kippen, hanen, eenden, ganzen.
Stapel sterk geslonken de laatste maanden. Wat is hiervan de oorzaak?
Alle schapen, ca 25 stuks
Sanitaire toestand geiten en schapen

Geiten
Voor de geiten zijn onze herhaalde vragen naar de sanitaire toestand ervan
onbeantwoord gebleven.
Recent vernamen we van de dierenarts dat de sanitaire toestand van de geitenstapel
ondermaats is, en dat die best zo snel mogelijk geruimd wordt.
Bovendien geldt er een incubatieperiode van ca 3 maand op wei en stal waarin besmette
geiten verbleven hebben.
Daarom vragen wij dringend ruimen van de gehele geitenstapel. zo snel mogelijk en
zeker tegen 1/11/2015.

Gevolgen voor schapen:
Schapen zijn mogelijk ook dragers van de sanitaire aandoeningen die de geiten treffen.
Daarom vragen wij dat ook de schapen niet later dan 1/11/2015 verwijderd worden.
Het is allanger duidelijk dat paarden en ezels een onderkomen buiten de Stadsboerderij
dienen te vinden. We willen de terreinen het absolute noodzakelijke onderhoud geven.
Zeker de toestand van de paardenwei is dramatisch te noemen. We vragen dan ook dat
de dieren tegen 1/11/2015 een ander onderkomen vonden.

Visie op gebouwen
De kinderboerderij communiceert nu in de buitenwereld dat hun activiteiten een einde
nemen per 1/11/2015.
In verband met het voeren van onze activiteiten - o.m. logistiek, kantoor, shelter, koffie,
refter - vragen wij dat zowel het stalgebouw als het klaslokaal met zolder volledig en
exclusiefter onze beschikking komt ten laatste 1/11/2015.
Verder vragen wij dat de leskeuken in het hoevegebouw op dezelfde datum schoon -en
vrijgemaakt wordt voor schilderwerken.
Voor Lisette en de andere vragen wij dat er maatregelen komen om enerzijds de
opgestapelde rommel weg te halen, en dat nog bruikbaar materiaal en materieel, alsook
andere voorraden veilig en onder onze hoede komen zodat daadwerkelijke overdracht
verzekerd wordt.
Ivm herhaalde diefstal van groenten vragen wij dat de poort zintuigenpad door ons
wordt afgesloten, daar dit niet gebeurt door de kiboe werking.
Hoevegebouw
toegang voor voorbereiding rer-v=t+=
Hoe is budget .
.~.. - epc. .... ~ ... _ _
eisen?
Is onderzocht of asbest aanwezig is? En voor andere gebouwen?

Met opmaak: Kop 1, Links,
Regelafstand:
enkel, Rand: Boven:
(Geen rand), Onder: (Geen rand),
Links: (Geen rand), Rechts: (Geen
rand)

ERPACHTOVEREENKOMST

Tussen
enerzijds, de stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door de
gemeenteraad, waarvoor optreden de heer Roei Verhaert, stadssecretaris en de heer Bart De Wever,
voorzitter van de gemeenteraad, hierna genoemd "de stad"
en
anderzijds, Greenmarx bvba, met zetel te Sterlingerstraat 10, 2140 Antwerpen met
ondernemingsnummer 0810953058, hier vertegenwoordigd door NLMC bvba, ondernemingsnummer
0476437076 met als vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Marx, zaakvoerder, hierna genoemd "de
Erfpachter" ,
gezamenlijk "Partijen" genoemd,

wordt aangenomen en overeengekomen wat volgt.

Voorafgaande

verklaring

Deze overeenkomst bestaat uit twee delen: de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden.

1. De algemene voorwaarden
Op deze overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden die als bijlage 1 aan de
huidige overeenkomst worden gehecht na door iedereen te zijn geparafeerd.

2. De bijzondere voorwaarden
De bijzondere voorwaarden beschrijven de persoonlijke gegevens en variabelen van de overeenkomst
en eventuele aanvullingen op en afwijkingen van de algemene voorwaarden.
De bijzondere voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden voor zover zij daarmee
tegenstrijdig zouden zijn.

3. Context waarin deze overeenkomst wordt afgesloten
In opdracht van de stad Antwerpen ging AG VESPA op zoek naar een externe uitbater voor de
kinderboerderij te Wilrijk. Het college keurde op 31 januari 2014 de biedings- en
concessievoorwaarden goed voor de uitbating van de kinderboerderij te Wilrijk op basis van volgende
uitgangspunten.
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•

De stad zocht een partner of samenwerking
medewerkers

op een bedrijfsgeoriënteerde

sociale en educatieve

criteria. De stad had hierbij het beeld voor ogen van een boerderij die

wordt uitgebaat als een zelfbedruipend
verwerven
•

van partners die de boerderij met eigen
manier uitbouwt, met oog voor ecologische,

sociaal- ecologisch

uit verkoop van boerderijproducten,

Het stadspersoneel

dat momenteel

bedrijf dat inkomsten kan

verblijfstoerisme,

op de kinderboerderij

horeca, giften, sponsoring,

werkt zal bij aanvang van de

erfpacht elders binnen de stad worden tewerkgesteld.
•
•

Het doel is dat de boerderij zelfvoorzienend
De Erfpachter

heeft de keuze de huidige basisdiensten

vrijwilligerswerking
of gedeeltelijk

en zelfbedruipend

al dan niet te blijven garanderen,

zal werken.

met inbegrip van de

de aanwezige

dieren al dan niet geheel

te behouden.

De uitbating van een landbouwbedrijf

dat onder toepassing

uitgesloten.

De landbouw-

en tuinbouwactiviteiten

opgenomen

in artikel 2 van deze overeenkomst

Op 6 oktober 2014 besliste het directiecomité

van de pachtwetgeving

binnen de 'korte-keten'

valt is

benadering zoals

zijn toegelaten.

van AG VESPA de concessie toe te wijzen aan

Greenmarx bvba.
In zitting van 10 oktober 2014 nam het college kennis van de toewijzing aan Greenmarx
het opdracht aan AG VESPA om een overeenkomst

af te sluiten met Greenmarx

Op 5 december 2014 keurde het college de basisafspraken
het beheer van het stedelijk patrimonium.
voor administratieve,

financiële

bvba en gaf

bvba.

tussen AG VESPA en de stad goed over

Als gevolg daarvan staat de stad vanaf 1 januari 2015 in

en juridische

opvolging

van deze overeenkomst.

BIJZONDERE VOORWAARDEN

Artikel 1: Voorwerp - gekende erfdienstbaarheden
De stad verleent een recht van erfpacht op gebouwen op en met grond, m.n. de kinderboerderij, met
een oppervlakte van 45.902 rn-, gelegen te 2610 Wilrijk, Lievevrouwkesbosweg 20 gekend op het
kadaster onder Antwerpen, afdeling 44, sectie D, perceel nummer 251 C (deel), 250 G, 250 E, 255 K,
255 L - 255 F (deel), 256 K, 255 C, 256 L, 261 D, perceel zonder nummer (restgrond langs Moerelei)
in blauwaangeduid op het plan dat als bijlage 2 aan deze overeenkomst wordt gehecht, hierna
genoemd "het goed" of" de kinderboerderij".
Het patrimonium van de kinderboerderij bestaat uit: woonhuis, sanitair en keukenblok en een te
renoveren gebouw, een lemen bakhuis, 6 stallen, 6 weilanden, boomgaarden en 3 tuinen. Het
voorwerp kan, in overleg met de Erfpachter, in de loop van de erfpacht uitgebreid worden met
percelen die de stad bijkomend verwerft of reeds in bezit heeft aan de voorwaarden die dan in overleg
tussen de Erfpachter en de stad worden vastgesteld. Deze uitbreiding zal alleszins kaderen in de
bestemming opgenomen in artikel 2 van deze overeenkomst en het voorwerp uitmaken van een
addendum aan deze overeenkomst.
Het recht van erfpacht is onderworpen aan de wettelijke beschikkingen inzake erfpacht, voor zover
hiervan niet wordt afgeweken door de bepalingen van onderhavige akte.
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Inboedel

Uiterlijk op 1 januari 2016 en ten vroegste op 1 september 2015 zalook de huidige inboedel met
inbegrip van de. voorraden van de boerderij, gereedschap, enz van de kinderboerderij overgedragen
worden aan de Erfpachter. Hier wordt op dat moment een inventaris van opgemaakt door Partijen.
Tijdens de overgangsperiode overleggen Partijen over de aanwezige dieren.

Érf~_i~n_stlla~~h_e~e_n__
De stad heeft de nodige inspanningen gedaan om zich van de aanwezige erfdienstbaarheden te
vergewissen
In aanvulling op punt 2, laatste 2 alinea's van de algemene voorwaarden moet de Erfpachter rekening
houden met volgende erfdienstbaarheid die het goed bezwaart: de private weg met delen van
perceelsnummers 250 G en 251 C zoals in geel aangeduid op het plan dat als bijlage 2 aan deze
overeenkomst is gehecht. Deze weg heeft een openbaar karakter en mag niet afgesloten worden.
u

•

_.

u
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•

•

_ u

.

u_u
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Gewijzigdeveldeode
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Artikel 1 bis: bodemattesten
De Erfpachter verklaart dat hij er door de stad van in kennis is gesteld dat de erfpachtovereenkomst
een 'overdracht van gronden' betreft, zoals bedoeld in artikel101 van het Bodemsaneringsdecreet, en
dat er door de stad, als overdrager, bodemattesten werden aangevraagd bij OVAM.
1. Grond kinderboerderij
Afgeleverd door de OVAM op 13/05/2013
1.Kadastrale gegevens
Datum toestand op: 01.01.2004
Afdeling: 11463 Antwerpen 44 AFD/ WILRIJK 3 AFD
Straat + nr.: LlEVE-VROUWKESBOSWEG 12
Sectie: D
Nummer: 0250/00EOOO
Verder 'deze grond' genoemd.
2.lnhoud van het bodemattest
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de
bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemaUesten.
2. Grond kinderboerderij
Afgeleverd door de OVAM op 13/05/2013
1.Kadastrale gegevens
Datum toestand op: 01.01.2004
Afdeling: 11463 Antwerpen 44 AFD/ WILRIJK 3 AFD
Straat + nr.: LlEVE-VROUWKESBOSWEG 12
Sectie: D
Nummer: 0250/00GOOO
Verder 'deze grond' genoemd.
2.lnhoud van het bodemaUest
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de
bodemkwaliteit.
Dit bodemaUest vervangt alle vorige bodemaUesten.
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3. Grond kinderboerderij

Afgeleverd door de OVAM op 13/05/2013
1.Kadastrale gegevens
Datum toestand op: 01.01.2004
Afdeling: 11463 Antwerpen 44 AFD/ WILRIJK 3 AFD
Straat + nr.: LlEVE-VROUWKESBOSWEG 12
Sectie: D
Nummer: 0251/00COOO
Verder 'deze grond' genoemd.
2.lnhoud van het bodemat!est
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de
bodemkwaliteit.
Dit bodemat!est vervangt alle vorige bodemat!esten.
4. Grond kinderboerderij
Afgeleverd door de OVAM op 13/05/2013
1.Kadastrale gegevens
Datum toestand op: 01.01.2004
Afdeling: 11463 Antwerpen 44 AFD/ WILRIJK 3 AFD
Straat + nr.: LlEVE-VROUWKESBOSWEG 12
Sectie: D
Nummer: 0255/00COOO
Verder 'deze grond' genoemd.
2.lnhoud van het bodemat!est
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de
bodemkwaliteit.
Dit bodemat!est vervangt alle vorige bodemat!esten.
5. Grond kinderboerderij
Afgeleverd door de OVAM op 13/05/2013
1.Kadastrale gegevens
Datum toestand op: 01.01.2004
Afdeling: 11463 Antwerpen 44 AFD/ WILRIJK 3 AFD
Straat + nr.: LlEVE-VROUWKESBOSWEG 12
Sectie: D
Nummer: 0255/00FOOO
Verder 'deze grond' genoemd.
2.lnhoud van het bodemat!est
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de
bodem kwaliteit.
Dit bodemat!est vervangt alle vorige bodemat!esten.
6. Grond kinderboerderij
Afgeleverd door de OVAM op 13/05/2013
1.Kadastrale gegevens
Datum toestand op: 01.01.2004
Afdeling: 11463 Antwerpen 44 AFD/ WILRIJK 3 AFD
Straat + nr.: LlEVE-VROUWKESBOSWEG 12
Sectie: D
Nummer: 0255/00KOOO
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Verder 'deze grond' genoemd.
2.lnhoud

van het bodemattest

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens

met betrekking

tot de

bodemkwaliteit.
Dit bodemattest

vervangt alle vorige bodemattesten

7. Grond kinderboerderij
Afgeleverd door de OVAM op 13/05/2013
1.Kadastrale gegevens
Datum toestand op: 01.01.2004
Afdeling: 11463 Antwerpen 44 AFD/ WILRIJK 3 AFD
Straat + nr.: LlEVE-VROUWKESBOSWEG 12
Sectie: D
Nummer: 0255/00LOOO
Verder 'deze grond' genoemd.
2.lnhoud van het bodemattest
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de
bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemaUesten.
8. Grond kinderboerderij
Afgeleverd door de OVAM op 13/05/2013
1 . Kadastrale gegevens
Datum toestand op: 01.01.2004
Afdeling: 11463 Antwerpen 44 AFD/ WILRIJK 3 AFD
Straat + nr.: LlEVE-VROUWKESBOSWEG 12
Sectie: D
Nummer: 0256/00LOOO
Verder 'deze grond' genoemd.
2.lnhoud van het bodemattest
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de
bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
9. Grond kinderboerderij
Afgeleverd door de OVAM op 13/05/2013
1.Kadastrale gegevens
Datum toestand op: 01.01.2004
Afdeling: 11463 Antwerpen 44 AFD/ WILRIJK 3 AFD
Straat + nr.: LlEVE-VROUWKESBOSWEG 12
Sectie: D
Nummer: 0256/00KOOO
Verder 'deze grond' genoemd.
2.lnhoud van het bodemattest
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de
bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
10. Grond kinderboerderij
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Afgeleverd

door de OVAM op 13/05/2013

1.Kadastrale

gegevens

Datum toestand op: 01.01.2004
Afdeling:

11463 Antwerpen

44 AFD/ WILRIJK 3 AFD

Straat + nr.: LlEVE-VROUWKESBOSWEG

12

Sectie: D
Nummer: 0261/000000
Verder 'deze grond' genoemd.
2.lnhoud van het bodemat!est
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de
bodemkwaliteit.
Dit bodemat!est vervangt alle vorige bodemat!esten.

11. Grond kinderboerderij
Afgeleverd door de OVAM op 13/05/2013
1.Kadastrale gegevens
Datum toestand op: 01.01.2004
Afdeling: 11463 Antwerpen 44 AFD/ WILRIJK 3 AFD
Straat + nr.: LlEVE-VROUWKESBOSWEG 12
Sectie: D
Nummer: 0261/00EOOO
Verder 'deze grond' genoemd.
2.lnhoud van het bodemat!est
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de
bodemkwaliteit.
Dit bodemat!est vervangt alle vorige bodemattesten.
12. Grond kinderboerderij
Afgeleverd door de OVAM op 31/05/2013
1.Kadastrale gegevens
Datum toestand op: 01.01.2004
Afdeling: 11463 Antwerpen 44 AFD/ WILRIJK 3 AFD
Straat + nr.: LlEVE-VROUWKESBOSWEG 12
Sectie: D
Nummer: geen gegevens beschikbaarl zonder nummer
Verder 'deze grond' genoemd.
2.lnhoud van het bodemat!est
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de
bodemkwaliteit.
Dit bodemat!est vervangt alle vorige bodemat!esten.

Artikel 2: Bestemming
Het goed wordt in erfpacht verleend voor uitbating van de kinderboerderij conform het
conceptvoorstel dat de Erfpachter indiende bij zijn kandidaatstelling.

2.1 Conceptvoorstel Erfpachter
Het conceptvoorstel bevat volgende uitgangspunten.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stadsboerderij voor korte keten
Beleving op ritme van de boerderij
Inbedding in het lokale weefsel
Professionalisme
Financ;iëlegezondheid
Sterk merk

2.2. Fasering realisatie conceptvoorstel Erfpachter

.r~_r!ij~l1_ h~.c!çl_E!I1_ Y.<?9_~ _q~_!I1_t_r~<?~ _V?_I! _c:f_E! _ ~_r:f.R~_q~~~~_cl~_y'<?!g_E!I1_q~_f?_!>~~i!"!g_~'{~_~~~r1g~!<_<?_1"11_~!"!:n

n. __ n

o· --- {

In 2015 start de Erfpachter de tuin- en akkerbouwactiviteiten, alsook de korte-keten
distributieactiviteit op. Hij zal hiertoe investeren in enkele serres, materieel, ICT en vooral
menselijke middelen.
• In de periode 2015-2017 gebeuren investeringen in de overige gebouwen, bijvoorbeeld met
het oog op het (beter) bewoonbaar maken van de bestaande gebouwen, eventueel mits
uitbreiding.
•
In de periode 2016-2018 gebeuren de voorziene investeringen in het horeca-gedeelte.
• Vanaf 2016 kunnen de landbouwactiviteiten over het gehele terrein worden ontwikkeld
conform het conceptvoorstel .
• Vanaf 2017-2018 wordt de horeca-activiteit opgestart.
Partijen hadden voorzien om tre¬ IIefl--inoverleg te treden wanneer deze timing niet haalbaar zou
blijkten.

Met opmaak: Lettertype:

Niet Vet

•

Met opmaak: Inspringing:

Links:

0,63 cm

Met opmaak: Inspringing:
regel:

Aangezien deze timing inderdaad niet werd gehaald komen Partijen overeen dat de Erpachter binnen
de zes maanden na ondertekening van huidige overeenkomst een nieuwe fasering zal voorstellen,
onverminderd hetgeen hierna in artikel 2.8 wordt bepaald.

Met opmaak: Inspringing:
0,75 cm

2.3. Niet exhaustieve beschrijving van activiteiten binnen de bestemming:
Alle land- en tuinbouwactiviteiten binnen een 'korte-keten' benadering, zowel open-als
besloten teelten.
Houden van boerderijdieren.
Alle activiteiten van verwerking van producten van land- en tuinbouw van de boerderij of
andere boerderijen.
Alle activiteiten gericht op het vermarkten van de producten van voornoemde land- en
tuinbouwactiviteiten van de boerderij of andere boerderijen.
Alle dagrecreatieactiviteiten o.a. horeca verbonden aan de boerderij
Woongelegenheid (permanent of tijdelijk) voor personen (en hun gezin) die betrokken zijn bij
de uitvoering van de activiteiten binnen de bestemming
Kantooractiviteiten voor (partner-)bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van de
activiteiten binnen de bestemming

2.4 Verblijfstoerisme
Indien als gevolg van een aanpassing van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan verblijfstoerisme zou worden
toegelaten op de site, is dit eveneens toegelaten als bestemming.

2.5 Kwaliteitsvolle realisatie van de bestemming - opvolging door Partijen
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Eerste

0,63 cm

Links:

De kwaliteitsvolle
voorwaarde

realisatie van de bestemming

van de overeenkomst

zoals omschreven

in de bieding is een essentiële

zonder dewelke de stad deze overeenkomst

niet zou hebben

afgesloten.
De stad kan de Erfpachter te allen tijde informatie
de kwaliteit te beoordelen.

De Erfpachter

opvragen die haar moet toelaten de garanties voor

bezorgt deze informatie op eerste verzoek binnen een

redelijke termijn.

2.6. Eenmalige startsubsidie
De stad stelt een éénmalige
zelfbedruipende

startsubsidie

var

ter beschikking

voor het uitbouwen van een

boerderij. Dlt budget wordt ter bescruxxmq gesteld na de ondertekening

van deze

overeenkomst.
De uitbetaling
reglementen

van de toelage is gebeurtd conform de wettelijke voorschriften
omtrent toelagen op 5 en 7 mei 2015.

en de stedelijke

,

De Erfpachter heeft per berichten van .16!5j_~0_1 !3.,J~/_?(2_01_6_e_n }n_Q(2_Q1_6_ ?!9_<?~rl_cj~_ _'J~r<3_rl~<?_<?r~_i!!g..
verschaft over het gebruik van de subsidie.

m

-

_ -

--

{

Met opmaak: Niet Markeren

2.6. Milieu wettelijke verplichtingen
1.De stad beschikt voor de uitbating van de kinderboerderij over een milieuvergunning klasse 2 (geldig
tot 10 oktober 2022). De stad zal deze vergunning overdragen aan de Erfpachter.
2. Teeltadvies
De Erfpachter respecteert onderstaand teeltadvies van de Bodemdeskundige Dienst van België:
-omtrent het cadmiumgehalte in de bodem:
Cadmium is een giftig element voor mens en dier. In iedere bodem is er van nature een kleine
hoeveelheid cadmium aanwezig. Cadmium is weinig schadelijk voor de planten. Ze nemen cadmium
goed op. Via deze opname komt cadmium in het menselijk lichaam of dier terecht.
Volgende groenten kunnen zonder risico geteelt worden: aardappelen, bonen, tomaten, spruiten, rode
kool, bloemkool, bessen, steen- en vruchtfruif, meloenen, paprika, augurken, erwten, komkommer en
aardbei.
Volgende groenten zijn af te raden: spinazie, sla, wortelen, groene kool, waterkers, andijvie en
schorseneer.
Om zeker te zijn dat de andere geteelde groenten geschikt zijn voor consumptie is het wenselijk een
aantal groenten bij de oogst te laten ontleden. Ook is het gebruik van volgende producten af te raden:
compost, asse, ...
-Omtrent het loodgehalte in de bodem:
Het loodgehalte is boven de streefwaarde maar lager dan de richtwaarde en lager dan de
saneringsnorm.
Geen bijkomende adviezen.
3.De stad liet op haar kosten verder onderzoek uitvoeren naar de bodernkwalltelt-,
Met opmaak: Lettertype:

(Standaard)

Arial, 10 pt
• p~_ S_tad heeft een _ ge~_~t<3I!leer_d_ b_<?~_~!1l_orl_d~rzo_ek__Iél_~en _u[tvo_e~~_1") d_<?<?_r _cj~_~()d~rnde~~u_nd_i.ge:,::/:___ _~~~~~~~~~~~~

'Ecorem' - thans ABO - dat is uitgemond in een gedetailleerd bodemverslag van 5 november
2013, pi_t_ vE!rsl?g, _dat_ ?t!E!n.9~_rE! _te~J~b_~p_~[k_irl_g~n.[net _zi_ch_!1l_~~~!~rl.9t 9_a_n_dieg~n~ cj[e_ ~_<?o_r_cje_ _

Met opmaak: Uitvullen, Met
opsommingstekens
+ Niveau: 1 +
Uitgelijnd op: 0,63 cm + Inspringen
op: 1,27 cm
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Tekstkleur:
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Erfpachter

konden worden voorzien

meegedeelde

teeltadvies

bedoeld

in zijn conceptvoorstel

aan de hand van het hem destijds

in artikel 2.6.. ;2.__hL~~~_oY_~~_;__

m

m __ m

.mm

m_------{

Metopmaak: Tekstkleur:

4------•

{.a.é!~_tEl_.'!ulle!1._<!~<?r_cj_~_?_té!d_!~_X<?~~~9_rn~_nd_.ge'{al}_._

.

.

.

Auto

Metopmaak: Uitvullen, Inspringing:

"::..

·"<-.i

>-L~in~ks~:~1,~27~em~~~~~~~_===<

Met opmaak: Markeren
Met opmaak: Met opsommingstekens
+ Niveau: 1 + Uitgelijnd op: 0,63 cm
+ Inspringen op: 1,27 cm

4. Waterzuiveringsinstallatie:rietveld
De Stad is verantwoordelijk voor om de waterzuiveringsinstallatie (met inbegrip van alle documentatie
en inlichtingen hieromtrent) in goede staat van werking over te dragen aan de Erfpachter.
De Erfpachter is verantwoordelijk voor periodiek nazicht en controle voor lediging van de septische
putten in het kader van de goede werking van het waterzuiverende rietveld en van het periodiek
nazicht en onderhoud van de waterput.
De Erfpachter is verantwoordelijk voor het respecteren van de lozingsnormen. Het rietveld kan
eventueel verplaatst worden door de Erfpachter
De Erfpachter heeft de Stad gevraagd om inlichtingen te verschaffen over de gehele werking van de...
rioleringen, met inbegrip van het rietveld. De Stad zal alle voor deze werking nuttige inlichtingen
verschaffen binnen een termin van 30 dagen na ondertekening van huidige overeenkomst.

------i

Metopmaak: Uitvullen

5.Mestverwerking
Het mestbanknummer op naam van de stad wordt overgedragen aan de Erfpachter.

2.8. Overgangsperiode en verdere uitbouw werking
In 2015 baat de stad de kinderboerderij nog in eigen beheer uit. De stad besteedt in 2015 nog haar
budget voor dagdagelijks beheer en onderhoud.
Partijen waren vooraf overeengekomen om, nog voor de inwerkingtreding van de erfpacht:
4-------{
de Erfpachter zich te laten inwerken in het beheer en de uitbating van de kinderboerderij tot.... -----minstens 31 augustus 2015 en uiterlijk tot 31 december 2015, en om daarnaast
de concrete overdracht van de boerderij te regelen volgens de afspraken vervat in de
afsprakennota opgenomen als bijlage 4 van de Erfpachtovereenkomst.

Met opmaak: Uitvullen
Met opmaak: Uitvullen, Met
opsommingstekens + Niveau: 1 +
Uitgelijnd op: 0,63 cm + Inspringen
op: 1,27 cm

. . -- -- -- i Met opmaak:

Voormelde inloopperiode werd evenwel niet nuttig gerealiseerd zoals vooraf overeengekomen
aangezien:
het normale beheer en de voorziene uitbating van de kinderboerderij door de Erfpachter werd ... -----evenwel verhinderd doordat de door Partijen destijds onderhandelde overeenkomst niet werd
geformaliseerd bij gebreke aan goedkeuring ervan door de Stad;
de modaliteiten van deze inloopperiode zoals bepaald in de afsprakennota opgenomen als
bijlage 3 van de Erfpachtovereenkomst niet werden nageleefd.
e-,

De Erfpachter beweert hierdoor schade te hebben geleden. Partijen komen overeen om hieromtrent
tussen hen een eindafrekening op te stellen. Bij gebreke aan een akkoord hieromtrent binnen de 2
maanden na de ondertekening van de Erfpachtovereenkomst, wordt deze eindafrekening op een voor
Partijen verbindende wijze bepaald door de expert-schatter(s) bedoeld in artikel 12.2. van de huidige
bijzondere voorwaarden.
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Uitvullen

Met opmaak: Uitvullen, Met
opsommingstekens + Niveau: 1 +
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{

Met opmaak: Uitvullen

Vaflaf-eA¬ lle~-emst

start een inlo~~e-E-fffl3¬ hter.

De ~Atef

~h-ffiwefkeA...feeheer en de uitBatifl§-V3fHle-kiflaer.ooef¬ llefit.--De-:re-iAIeewefiede-l-eef}t-ifl
flfinGiflC-lGh1+-EieGemeer 2015. 013 verzoek van de Erfflachter kan deze inlooflfleriode VFeeg¬ ff
eiA¬ IIi§eA.,-m33f-fliet-véér~1-&.-De-sta€l-ka·n-ail-e6Rter-wei~eFef1;--:S fflEler-veraffiweerEiifl~
verssAtildigd te zijn aan de Erfflachter.
Daamaast-~eAGFete-vemleA-vafl-evefie§-efl-afsfJfakenrond overdf3Gh~*t-met-Ele
I-efJeA¬ lle-kiflElereeerElefijwerkingvan de staa-tijdens de inl-eeflfleriode De~aken-werElen-a~s
ei.flage 4 aan deze-evereenkemst-gehech-h
Na 2Q.1..5.-ondertekening van huidige Erfpachtovereenkomst bouwt de Erfpachter zijn werking van de.... ------{ Met opmaak: Uitvullen
"stadsboerderij" verder uit met nieuwe acties die binnen de algemene doelstellingen en visie kaderen
zoals opgenomen in het conceptvoorstel dat hij indiende dat op zijn beurt kadert in de
stadsdoelstelling en -visie.

2. 9. Commitment tot integratie en aggregatie
De stad erkent dat de Erfpachter de rol van integrator-aggregator op zich genomen heeft en een
maximale inspanning heeft geleverd om de opportuniteiten tot samenwerking met de 2 overige
geslaagde kandidaat-uitbaters te realiseren, indien deze partijen dit op dat moment ook opportuun
achtten.

Artikel 3: Termijn
Het recht van erfpacht wordt afgesloten voor een periode van 30 jaar. Het recht van erfpacht gaat in
ten vroegste 013 1 sefltemeer 2015 en ten laatste 013 1 januari 201 ê vanaf de datum van get verlijden
van de notarële erfpachtovereenkomst en eindigt van rechtswege ep--1-j3f'ltI3fi-2G4ê30 jaar later
zonder dat stilzwijgende verlenging kan worden ingeroepen.
De Erfpachter heeft een voorkeurrecht op verlenging indien de stad bij het verstrijken van
bovenvermelde termijn het goed voor gelijkaardige doeleinden in erfpacht wenst te geven zoals
omschreven in het artikel 2 over de bestemming. Hij dient zijn voornemen tot verlenging minstens 24
maanden en maximum 132 maanden vooraf door middel van een aangetekend schrijven aan de stad
kenbaar te maken.
De stad beschikt over een termijn van 12 maanden om haar beslissing hierover kenbaar te maken.
Een eventuele verlenging zal geschieden aan de voorwaarden die dan in overleg tussen de stad en
de Erfpachter worden vastgesteld en zal minstens voor een periode van 20 jaar lopen.
Indien partijen geen akkoord bereiken over de voorwaarden van de overeenkomst zal de stad een
nieuwe oproep organiseren. De Erfpachter heeft in dat geval een recht van voorkeur aan het bod van
de hoogste bieder.
Partijen verklaren te weten dat deze onderhandse overeenkomst, notarieel moet verleden worden.
Met het oog daarop wordt de ondertekende onderhandse overeenkomst neergelegd onder de minuten
van de notaris De overeenkomst moet notarieel verleden worden op kosten van de Erfpachter binnen
de 4 maanden na ondertekening van onderhavige overeenkomst.
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Artikel 4: Vergoeding
Vergoeding
De Erfpachter betaalt een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van het patrimonium val
per maand.
Het is de Erfpachter toegelaten deze vergoeding bij het verlijden van de akte door een eenmalige
betaling te voldoen.

Artikel 5: Waarborg
Niet van toepassing

Artikel 6: Belastingen

en taksen

De onroerende voorheffing valt ten laste van de Erfpachter.

Artikel 7: Lasten en kosten
Energieverbruik
Het energieverbruik is ten laste van de Erfpachter conform punt 6 van de algemene voorwaarden.
Het energieverbruik wordt rechtstreeks aan de Erfpachter gefactureerd door de nutsmaatschappijen.
Plaatsbeschrijvende staat
Het aandeel van de Erfpachter in de kosten voor de opmaak van de plaatsbeschrijvende staat
bedraagt de helft van de kosten van de aangestelde deskundige.

Artikel 8. Onderhoud

en herstelling - uitvoering werken

Punt 7 van de algemene voorwaarden omschrijft wat onder huurdersonderhoud en onder
eigenaarsonderhoud wordt verstaan. Dit artikelomschrijft de onderhoudsverplichtingen van beide
partijen.
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8.1 Gebouwen

en gronden

eigendom

van de stad

De Erfpachter staat in voor, alle binnen- en buitenwaartse onderhouds- en herstellingswerken, niets
uitgezonderd met inbegrip van het eigenaarsonderhoud, ook wanneer dit noodzakelijk is als gevolg
van ouderdom, slijtage en overmacht.
De stad verklaart dat er geen postinterventiedossier voor het eigendom bestaat.
De Erfpachter overhandigt de stad op eerste verzoek en binnen een redelijke termijn het
postinterventiedossier van de door hem uitgevoerde werken. De kosten hiervoor en de kosten
aangaande de veiligheidscoördinatie worden uitsluitend gedragen door de Erfpachter.
De Erfpachter verbindt zich ertoe alle bepalingen van het K.B. van 25 januari 2001 betreffende de
tijdelijke en de mobiele werkplaatsen na te leven, wanneer zijn geplande werken hieronder zouden
ressorteren.

8.2 Door de Erfpachter opgerichte constructies
De Erfpachter zal de door hem opgerichte constructies in goede staat onderhouden en als een goed
huisvader gebruiken.
Ten laste van de Erfpachter vallen alle binnen- en buitenwaartse onderhouds- en herstellingswerken,
niets uitgezonderd met inbegrip van de eigenaarsherstellingen, inclusief deze te wijten aan ouderdom,
slijtage en overmacht.

8.3 Bijzondere bepalingen
8.3.1
De stad verbindt zich er in het algemeen toe om alles in het werk te stellen (middelenverbintenis) en in
de mate van het mogelijke haar medewerking te verlenen om de bestemming zoals omschreven in
artikel 2 te realiseren waarbij ze de hiertoe uit te voeren werken zal verdedigen en onderbouwen. Dit
doet geen afbreuk aan de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid van de stad ten opzichte van het
publiekrechtelijke
besluitvormingsproces
over
zowel
planologische
maatregelen
als
vergunningsprocedures.

8.3.2.
Conform 7.5 van de algemene voorwaarden vraagt de Erfpachter de stad ..st~~c!l?y.o()r~!.cj.~JÇ!~I.~ti.l")g._ ..... '{ Met opmaak:
voor de uitvoering van werken conform de flowopgenomen in het document dat als bijlage 5 aan deze
overeenkomst wordt gehecht. De stad zal het advies voorzien in fase 1 van de bijgevoegde flow en
eventueel bezwaar dienen te baseren op het niet passen binnen de bestemming zoals beschreven in
artikel 2 van deze overeenkomst, en zal dit bezwaar moeten kenbaar maken binnen de 45
kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de plannen van de Erfpachter.
Zoals gestipuleerd in het gemeenteraadsbesluit 'Jan 18 december 200ê (jaarnummer 2758)
reglement concessies voor culturele, sociale en jeugdverenigingen, gehuisvest in stedelijl(
patrimonium artilŒI 4 alinea 2 laatste 20in en conform 7.5 'Ian de algemene 'Joorvmarden vraagt de
Erfpachter de stad steeds vooraf de toelating voor de uitvoering van werken. Werkafspraken
hieromtrent 20ullen het voorwerp uitmaken 'Ian een nog op te stellen addendum, dat later aan de20e
erfpachtovereenkomst 20al worden gehecht.

8.3.3
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Niet Markeren

Conform 7.6 van de algemene voorwaarden
de nodige stedenbouwkundige

vergunningen

moet de Erfpachter voor alle vergunningsplichtige

werken

te verkrijgen.

Artikel 9: Verzekeringen
9.1 Brandverzekering

.1:. !?~~.r ~E!_ .~!~.cI. ()_P9~.~i.~!"t~~.9.e~()_u)N.e~. . . . . . ..

.. . _
De Erfpachter zal zich verzekeren tegen brand en aanverwante risico's (storm-, hagel, ijs- en
sneeuwdruk- en waterschade en glasbreuk" .. ) als eigenaar voor eigen rekening en voor
rekening van de stad.
De polis moet de volgende clausule bevatten.
}>
" De verzekeringsmaatschappij verbindt zich de stad te verwittigen ingeval de premie
niet zou betaald worden en onderhavige polis zal slechts kunnen vernietigd worden
één maand na kennisgeving ervan, bij aangetekend schrijven, door de
verzekeringsmaatschappij aan de stad"

2. Door de Erfpachter opgerichte gebouwen en constructies
De Erfpachter verbindt er zich toe de door hem opgerichte constructies voor de totale waarde
te verzekeren tegen brand en aanverwante gevaren.

9.2 Wijzigingen
De stad behoudt zich het recht voor de verzekeringsverplichtingen van de Erfpachter te wijzigen
tijdens de duur van het recht van Erfpachter bij aanpassing van de afspraken tussen de stad en haar
verzekeraar.
De Erfpachter verbindt zich ertoe op eerste verzoek van de stad de door hem afgesloten verzekering
te laten aanpassen. Eventuele meerkosten die het gevolg zijn van deze clausule, zullen door de stad
aan de Erfpachter worden vergoed.

9.3 Burgerlijke aansprakelijkheid
De Erfpachter zal een verzekering voor Burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten. Deze polis bevat de
volgende clausule.
}>
"De verzekeringsmaatschappij verbindt zich de stad te verwittigen ingeval de premie niet zou
betaald worden en onderhavige polis zal slechts kunnen vernietigd worden één maand na
kennisgeving ervan, bij aangetekend schrijven, door de verzekeringsmaatschappij aan de
stad".

9.4 Inboedel
De Erfpachter zal zelf een verzekering afsluiten voor zijn inboedel bij een verzekeringsmaatschappij
naar keuze; in dit verzekeringscontract zal de clausule "afstand van verhaal" opgenomen worden.

9.5 Informatieplicht
De Erfpachter zal aan de stad een afschrift van de polissen en het bewijs van betaling van de premies
voorleggen.
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{ Gewijzigde veldeode

De sleutels van het in erfpacht gegeven goed worden de Erfpachter
stad een bewijs van brandverzekering

slechts overhandigd

nadat hij de

heeft bezorgd.

Artikel 10: Project Rio-link
Rio-link plant de aanleg van een baangracht aan de Oude Baan. Zij moet hiervoor nog een definitief
ontwerp ter goedkeuring voorgeleggen aan de stad. De stad stelt Rio-link in kennis van deze
overeenkomst van erfpacht. De stad overlegt met Rio-Link en de Erfpachter over de overeenkomst die
met Rio-Link zal worden afgesloten. In het kader van dit overleg wordt ernaar gestreefd de impact van
de eventuele aanleg van de gracht op de bestemming opgenomen in artikel 2 van deze overeenkomst
zo beperkt mogelijk te houden zonder evenwel de nakoming door Riolink van haar wettelijke
verplichtingen terzake in het gedrang te brengen.

Artikel 11: Overdracht

van erfpacht en onderhuur

Het is de Erfpachter toegestaan zonder schriftelijke en voorafgaande toelating van de stad het goed
ter beschikking te stellen van derden via een huurovereenkomst van gemeen recht, een handelshuur,
een woninghuur en een concessie. Het toestaan van een pacht is niet toegestaan.
Bovengenoemde vormen van terbeschikkingstelling moeten kaderen in de bestemming waarvoor de
erfpacht is toegestaan. Zij eindigen alleszins wanneer het recht van erfpacht om welke reden ook
eindigt.
Het is de Erfpachter toegestaan het recht van erfpacht over te dragen of geheel of gedeeltelijk met
een zakelijk recht te bezwaren met schriftelijke en voorafgaandelijke toelating van de stad.
De stad zal hiervoor enkel toelating verlenen wanneer de Erfpachter aantoont dat de overnemer of de
partij aan wie hij het zakelijk recht wil verlenen minstens evenveel garanties biedt voor een verdere
kwaliteitsvolle realisatie van de bestemming zoals omschreven in artikel 2 van de overeenkomst. De
stad kan met het oog op de beoordeling hiervan o.a. informatie vragen over de relevante ervaring van
een kandidaat-overnemer of partij aan wie de Erfpachter het zakelijk recht wil toestaan in hetzelfde
marktsegment en over zijn financiële draagkracht.
De stad zal haar toelating verlenen binnen een termijn van maximum 60 dagen.
De Erfpachter zal de stad op de hoogte brengen bij substantiële wijzigingen in de
aandeelhoudersstructuur van de Erfpachter met invloed op de controle over het bedrijf. Onder de
controle over een bedrijf wordt verstaan de juridische en feitelijke bevoegdheid om een beslissende
invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of zaakvoerders en op
de oriëntatie van het beleid.

Artikel12:
1.

Einde overeenkomst

Vergoeding opstallen
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Metopmaak: Lettertype: Vet

-----{ Met opmaak: Lettertype: Vet

Uit de in artikel 2.6.3. vermelde bodemonderzoeken is gebleken dat de bodem is aangetast door
verontreiniging, die strengere teeltbeperkingen met zich meebrengen dan dewelke door de Erfpachter
konden worden voorzien in zijn conceptvoorstel aan de hand van het hem meegedeeldelE'l_eltad_'!i.e,,__ .----- Metopmaak: Nederlands(standaard),
van de Bodemdeskundige Dienst van België bedoeld in artikel 2.6.2.
~N_i_et_M_a_rk_e_re_n
__./
Partijen komen hieromtrent het volgende overeen.
De Erfpachter ontvangt een marktconforme vergoeding voor alle voor hem nadelige gevolgen van de
voornoemde verstrenging van de teeltbeperkingen conform de hierna vermelde bepalingen. Met
nadelige gevolgen wordt in het bijzonder bedoeld elke verhoging van kosten en uitgaven en de
gederfde winsten ten aanzien van hetgeen werd voorzien in het conceptvoorstel van de Erfpachter.
De nadelige gevolgen van de verstrenging van de teeltbeperkingen wordt op een voor Partijen
verbindende wijze bepaald door een expert-schatter. Die wordt zo spoedig mogelijk na ondertekening
van huidige overeenkomst aangewezen in onderling overleg aangewezen door de Erfpachter en door
de Stad. Als Partijen binnen de 2 maand geen akkoord bereiken over de aan te duiden expertschatter, wijst elk van de Partijen een expert-schatter aan. Die expert-schatters zullen in onderling
overleg een derde expert-schatter aanwijzen en gezamenlijk de venale waarde vaststellen. Bij
gebreke aan een akkoord tussen hen zal de derde expert schatter worden aangewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op verzoek van de meest diligente partij.

Artikel13: Bijkomende

bijzondere voorwaarden

1. Eigendom constructies
De constructies en inrichtingen, die door de Erfpachter, mits naleving van de bepalingen in artikel 8.3,
worden opgericht, blijven eigendom van de Erfpachter gedurende de ganse duur van het recht van
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erfpacht. De stad verklaart voor zoveel als nodig gedurende

de duur van het recht van erfpacht

afstand te doen van haar recht van natrekking.

2. Vrijwaringsplicht
De Erfpachter vrijwaart de stad voor:
• alle risico's met betrekking tot door hem uitgevoerde werken;
• alle betwistingen die omtrent de door hem uitgevoerde werken mochten ontstaan tijdens de
uitvoering van de werken met om het even wie, zoals buren, huurders, gemeentelijke of andere
stedenbouwkundige diensten, en/of met de latere kopers van het goed of van kavels, deel
uitmakend van het goed;
• de tienjarige aansprakelijkheid;
• de verborgen gebreken.
Deze vrijwaringsplicht dekt alle kosten, inbegrepen de gerechtskosten, en alle rechtstreekse of
onrechtstreekse schade voortvloeiend uit dergelijke tekortkomingen, gebreken, risico's en/of
betwistingen.

3. Verzekering werken
De Erfpachter zal vóór de aanvang van de werken een "alle bouwplaatsrisicoverzekering" afsluiten om
zich tegenover de stad en tegenover derden te verzekeren o.m. wat betreft de risico's van burgerlijke
aansprakelijkheid, brand en bijkomende risico's (gevolgschade), ontploffing, storm- en waterschade en
alle andere risico's die de geplande bouwwerken met zich meebrengen

4. Overtollige grondspecie
Wanneer grond wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, om het goed geschikt voor gebruik te
maken gelden de regels van het grondverzet opgenomen in het Vlaams Reglement betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming (VLAREBO) van 14 december 2007 Meer informatie: vindt
de Erfpachter hierover op www.ovam.be/grondverzet •.

5. Overdracht constructies
De Erfpachter zal elke overdracht van de opgerichte constructies, hetzij onderhands, het zij bij
authentieke akte onmiddellijk na ondertekening per aangetekend schrijven meedelen aan de stad.
Voor de toepassing van dit artikel wordt eveneens onder "overdracht" verstaan substantiële
wijzigingen in de aandeelhoudersstructuur van de Erfpachter met invloed op de controle over het
bedrijf. Onder de controle over een bedrijf wordt verstaan de juridische en feitelijke bevoegdheid om
een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of
zaakvoerders en op de oriëntatie van het beleid.

Artikel14: Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiezen de partijen woonst:
• de stad Antwerpen: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen;
•

de Erfpachter:
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Opgemaakt

te Antwerpen

op

in drie exemplaren

Erfpachter hierbij verklaren elk een exemplaar te hebben ontvangen.

waarvan de stad en de

Het derde exemplaar

is bestemd

voor de registratie.

Voor de Frfn",..h'~-

Voor de stad Antwerpen
Namens de gemeenteraad
De stadssecretaris

De voorzitter van de gemeenteraad

Roei Verhaert

Bart De Wever

18

Bijlagen
~
~
~
~

bijlage 1: algemene voorwaarden
bijlage 2: plan met aanduiding erfdienstbaarheid
bijlage 3: overgangsperiode
bijlage 4: flow voor toelating uitvoering werken
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ALGEMENEVOORWAARDEN

Bijlage 1

1. Plaatsbeschrijvende

staat

Partijen komen overeen om bij de aanvang en het einde van de erfpacht tegensprekelijk een
plaatsbeschrijvende staat op te stellen of te laten opstellen door een door hen aangestelde
deskundige. Deze plaatsbeschrijving zal bij onderhavige overeenkomst worden gevoegd. De kosten
hiervan worden voor de helft ten laste gelegd van de Erfpachter.
Het goed wordt in erfpacht gegeven aan de erfpachthouder in de staat waarin het zich bevindt, zoals
beschreven in de nog op te stellen plaatsbeschrijvende staat, zonder waarborg nopens de zichtbare of
verborgen gebreken, noch van de aangeduide oppervlakte, waarvan het verschil in min of in meer, al
overtrof het een twintigste, ten bate of ten laste van de Erfpachter zal zijn.
De Erfpachter zal geen vergoeding mogen eisen wegens vergissing in benaming, beschrijving, ligging,
aanduiding der aangrenzende eigenaars noch wegens gebrek aan toegang.
Mogelijke op het einde van de periode van erfpacht vastgestelde schade valt ten laste van de
Erfpachter.
De Erfpachter is verantwoordelijk voor alle beschadigingen die te wijten zijn aan zijn daad of zijn
nalatigheid of die te wijten zijn aan de daad of de nalatigheid van zijn aangestelden,
vertegenwoordigers, ondergeschikten en in het algemeen alle personen waarvoor de Erfpachter
wettelijk verantwoordelijk is.
In geval de herstelwerken van aard zijn dat het goed niet beschikbaar is, zal de Erfpachter buiten de
kosten van de herstelwerken een vergoeding zijn verschuldigd voor de onbeschikbaarheid van het
pand. Deze vergoeding zal gelijk zijn aan de marktconforme vergoeding die door de Erfpachter zou
zijn verschuldigd tijdens de duur van de onbeschikbaarheid.
Het enkel afgeven van de sleutels brengt geen enkele ontlasting van de Erfpachter met zich mee.
De Erfpachter verbindt zich ertoe de plaatsbeschrijvende staat, desgevallend voorzien van
opmerkingen, te ondertekenen en aan de stad of, in voorkomend geval, aan de deskundige terug te
sturen binnen de 10 werkdagen na ontvangst. Bij gebreke hieraan wordt vermoed dat de Erfpachter
volledig akkoord gaat met de plaatsbeschrijvende staat en die alsdan ten aanzien van de stad een
tegensprekelijk karakter krijgt.
De Erfpachter zal de lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet voortdurende
erfdienstbaarheden die het goed mochten bezwaren, gedogen en heeft het genot van de heersende
erfdienstbaarheden die mochten bestaan, dit alles op eigen risico en zonder dat deze bepaling, aan
wie ook, meer rechten zou kunnen verlenen dan deze gegrond op regelmatige titels of op de wet.
De stad stelt de Erfpachter in kennis van alle erfdienstbaarheden bedoeld in bovenstaande alinea en
waarvan de stad het bestaan kent.

2. Bestemming
De Erfpachter krijgt het goed in erfpacht voor de bestemming omschreven in artikel 2 van de
bijzondere voorwaarden.
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Het is de Erfpachter verboden
bestemming
wijzigt,

te wijzigen.

zonder voorafgaande

schriftelijke

toelating van de stad deze

Wanneer de Erfpachter zonder toestemming

is dit een grond tot de van rechtswege

ontbinding

De Erfpachter verbindt zich ertoe alle toepasselijke,
uitoefening

van zijn activiteiten

aanvragen

van de daarvoor

van de stad de bestemming

van de erfpacht.

wettelijke en reglementaire

en het gebruik van het goed te eerbiedigen,

noodzakelijke

bestuurlijke

toelatingen.

voorschriften

zoals bijvoorbeeld

over de
het

Hij wordt geacht hierover alle

informatie te hebben ingewonnen.
De Erfpachter

en hij alleen staat in voor het bekomen van de vereiste toelatingen.

hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
aanspraak

maken op enige vergoeding

De Erfpachter

of wijziging aan de voorwaarden

omwille van het niet of onder voorwaarden

3. Vergoeding-

de stad draagt

kan dan ook op geen enkele wijze

verkrijgen van de vereiste

van deze overeenkomst

bestuurlijke

toelatingen.

provisie

De Erfpachter betaalt de vergoeding bepaald in artikel 4 van de bijzondere voorwaarden volgens de
modaliteiten bepaald in dit artikel 4.
Indien het voorwerp van de overeenkomst een gedeelte van een gebouw is betaalt de
concessiehouder ter dekking van de lasten en kosten verbonden aan het gebruik van de
gemeenschappelijke delen van het gebouw de provisie vastgesteld in artikel 8 van de bijzondere
voorwaarden.
Bij het overschrijden van de betalingsdatum van de vergoeding, de provisie en de overige lasten en
kosten door de concessiehouder verschuldigd is hij van rechtswege en zonder dat een
ingebrekestelling noodzakelijk is, aan de stad een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrest.

4. Waarborg
Niet van toepassing.

5. Belastingen

en taksen

De Erfpachter draagt de kosten van alle taksen en belastingen, van welke aard ook, verbonden aan
het gebruik en het genot van het goed. In artikel 7 van de bijzondere voorwaarden is opgenomen ten
laste van welke partij de onroerende voorheffing valt.
De Erfpachter wordt verondersteld bij aanvang van de overeenkomst alle nuttige inlichtingen te
hebben ingewonnen over de aard en het bedrag van de belastingen en taksen; de Erfpachter zal uit
dien hoofde niet het minste bezwaar kunnen doen gelden tegenover de stad, noch daarin aanleiding
vinden om vermindering van de vergoeding of aanpassing van de overige voorwaarden te eisen.
Ook eventueel in de toekomst verschuldigd zijnde BTW komt volledig ten laste van de Erfpachter.
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6: Energieverbruik

- Lasten en kosten

Het privatieve verbruik van gas, elektriciteit, brandstof, water, telefoon en andere nutsvoorzieningen
evenals de huur en de kosten van de meters en toestellen, zoals abonnement, plaatsing of afsluiting
of vervanging bij opname van de standen zijn ten laste van de Erfpachter.
De hierboven vermelde lasten en kosten worden bij voorkeur rechtstreeks door de maatschappijen
aan de Erfpachter gefactureerd
Artikel 7 van de bijzondere voorwaarden bepaalt of het energieverbruik en deze lasten en kosten
rechtstreeks door de maatschappijen aan de Erfpachter worden gefactureerd dan wel of de stad deze
kosten doorrekent aan de Erfpachter.
Indien rechtstreekse facturatie door de maatschappijen onmogelijk is zal de stad deze kosten
doorrekenen aan de Erfpachter, of de kosten voor dit verbruik terugvorderen op basis van
tussenmeters of op basis van de verdeelsleutel(s) opgenomen in artikel 7 van de bijzondere
voorwaarden.
De Erfpachter zal de stad vergoeden voor elk nadeel dat voor de stad zalontstaan uit de vertraging te
wijten aan de Erfpachter bij het betalen van de door de Erfpachter te dragen kosten.
Bij het overschrijden van de betalingsdatum van de energiefacturen zal de Erfpachter van rechtswege
en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest,
verschuldigd zijn.
De stad behoudt zich het recht voor om bij ontstentenis van betaling, in samenspraak met de
betrokken energieleverancier, maatregelen te nemen of de levering van energie te staken.

7. Onderhoud

en herstelling - uitvoering werken

Onderhoud en herstelling
Artikel 8 van de bijzondere voorwaarden bepaalt welke partij instaat voor het eigenaarsonderhoud.

7.1 Eigenaarsonderhoud
Tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden wordt voor de toepassing van deze
overeenkomst onder eigenaarsonderhoud verstaan:
?
herstellingen en onderhoud van daken, gevels, ramen, rioleringen en technische leidingen;
?
uitvoering van de werken nodig om de stabiliteit van het gebouw te garanderen, zoals
herstellingen en onderhoud van funderingen;
?
alle herstellingen nodig als gevolg van een normale slijtage door een normaal gebruik;
?
de vervanging van meubilair dat onroerend is door bestemming en dat aanwezig was bij het
afsluiten van deze overeenkomst; de stad beslist over de noodzaak van vervanging en
behoudt zich het recht voor daarvan af te zien.
Indien op basis van artikel 8 van de bijzondere voorwaarden de Erfpachter instaat voor het
eigenaarsonderhoud is hij gehouden tot vervanging, tenzij hij van de stad de schriftelijke
toelating verkrijgt om van vervanging af te zien;
?
het verwijderen van dode bomen.
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Indien de stad instaat voor het eigenaarsonderhoud zal de Erfpachter de stad onmiddellijk verwittigen
van elk schadegeval waarvan de herstelling ten laste van de stad is. Eventuele schade veroorzaakt
door de laattijdige verwittiging valt ten laste van de Erfpachter.
Bovendien zal de Erfpachter de stad en/of zijn vertegenwoordiger in de gelegenheid stellen elk
schadegeval te onderzoeken
De stad mag in het goed de herstellingen laten uitvoeren die volgens het contract te haren laste
vallen. De Erfpachter heeft hiervoor geen recht op enige vergoeding, zelfs al zouden die herstellingen
langer dan veertig dagen duren.

7.2 Huurdersonderhoud gebouwen
De Erfpachter zal het goed in goede staat onderhouden en als een goed huisvader gebruiken, zonder
de aard of de bestemming ervan te wijzigen.
De Erfpachter moet (in zijn privatief deel) alle onderhouds- en herstellingswerken aan het goed, die te
zijnen laste zijn onmiddellijk en op zijn kosten en risico uitvoeren volgens de regels van de kunst en
goed vakmanschap.

7.3 Huurdersonderhoud grond
De Erfpachter zal de grond in goede staat onderhouden en als een goed huisvader gebruiken zonder
de aard en de bestemming ervan te wijzigen.
De Erfpachter staat in voor het onderhoud van de grond. Hij staat in voor een milieuvriendelijk
onderhoud van de grond en beperkt daarbij zoveel mogelijk het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen.
Voor het snoeien van hoogstammige bomen en het ruimen van de grachten moet de Erfpachter geen
voorafgaandelijk toelating verkrijgen van de stad. Het onderhoud van de grachten valt eveneens ten
laste van de Erfpachter.
Voor zover dit nodig zou zijn, staat de Erfpachter in voor een behoorlijke afsluiting van de grond en
voor het onderhoud van deze afsluiting.

7.4 Verbouwings- en Inrichtingswerken
Alle kosten voor de inrichting en werken om het goed voor zijn activiteiten geschikt te maken, vallen
ten laste van de Erfpachter.
De Erfpachter mag het goed, op zijn kosten, herinrichten ten behoeve van zijn activiteiten mits
voorafgaande en schriftelijke toestemming van de stad. Hij dient er hierbij voor te zorgen dat
nutsleidingen en kabels en dergelijke, makkelijk bereikbaar blijven. Indien scheidingswanden worden
geplaatst dienen deze te voldoen aan de alsdan geldende brandvoorschriften.
Bij vervanging, uitbreiding of aanpassing van de bestaande technieken zal de Erfpachter de stad een
bewijs van keuring bezorgen.
De Erfpachter staat in voor het uitvoeren van alle werken als gevolg van wettelijke verplichtingen die
van toepassing zijn of worden op de activiteiten die hij in het ter beschikking gestelde goed uitoefent,
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bijvoorbeeld

op het vlak van veiligheid,

gezondheid

en hygiëne.

Hij wordt

geacht

terzake

alle

informatie te hebben ingewonnen.
De Erfpachter verbindt zich ertoe een verzekering

af te sluiten voor deze geplande werkzaamheden.

7.5 Goedkeuring werken
Voor de uitvoering van werken, waarvan de kosten ten laste zijn van de Erfpachter, zal deze steeds
vooraf de goedkeuring aan de stad vragen. De goedkeuring mag enkel geweigerd worden wegens
gegronde redenen, onder meer betrekking hebbend op de stevigheid en het eigen karakter van het
goed of het storend zijn met de omgeving.

7.6 Vergunningen voor werken
De Erfpachter mag geen werken uitvoeren waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of andere
bestuurlijke vergunning nodig is, zonder dat hij deze vergunningen verkregen heeft.
De Erfpachter en hij alleen staat in voor het bekomen van de vereiste vergunningen. De stad draagt
terzake geen enkele verantwoordelijkheid. De Erfpachter kan dan ook op geen enkele wijze
aanspraak maken op enige vergoeding of wijziging aan de voorwaarden van deze overeenkomst
omwille van het niet of onder voorwaarden verkrijgen van de vereiste vergunningen.

7.7 Terugbetaling kosten
Wanneer de Erfpachter in gebreke blijft de nodige herstellingen of onderhoud te doen, zal de stad, na
het verzenden van een aangetekende zending die binnen de 14 dagen zonder gevolg bleef,
gerechtigd zijn deze herstellingen of dit onderhoud op kosten van de Erfpachter te laten doen.

8. Uithangborden

- Antennes

Het aanbrengen in en aan het goed van uithangborden, opschriften, reclame, e.d., het hangen van
enig voorwerp, verlichtingstoestel, tent, e.d. en de plaatsing van pylonen en antennes is enkel
toegelaten na het verkrijgen van de eventueel noodzakelijke stedenbouwkundige vergunning.

9. Overdracht

- onderhuur

Opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

10. Hypotheek
Het is de Erfpachter toegestaan de door hem opgerichte gebouwen en/of constructies te vervreemden
of met een hypotheek te bezwaren met uitdrukkelijke en voorafgaande geschreven toestemming van
de stad. De stad verwacht deze vraag en zal haar toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.
De hypotheek moet uiterlijk vervallen bij het einde of het verbreken van de erfpacht.
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11. Verhuring

voor gelijkaardige bestemming

AG VESPA en/of de stad kunnen met naleving van de volgende voorwaarden in de nabije omgeving
goederen voor een gelijkaardige bestemming in erfpacht geven, zonder dat de Erfpachter enig
bezwaar kan doen gelden of aanspraak kan maken op enige schadevergoeding, vermindering van de
vergoeding of verbreking van de overeenkomst.
1. Het ondernemingsplan blijft intellectuele eigendom van de Erfpachter. De stad kan de wijze
waarop de bedrijfsvoering rond stadslandbouw in het ondernemingsplan wordt uitgetekend
niet als basis gebruiken voor toekomstige offertevragen en aanbestedingen.
2. De stad zal de Erfpachter in kennis stellen van toekomstige oproepen naar kandidaten dan
wel overheidsopdrachten die de stad zalopstarten rond stadslandbouw in de stad.

12. Vondsten
Iedere vondst van enig belang die gedaan zou worden tijdens de graaf- en/of sloopwerken moet
onmiddellijk ter kennis van de stad worden gebracht.
Zo het om een archeologische vondst gaat, zullen de werken tijdelijk worden onderbroken om de stad
in de mogelijkheid te stellen een fotografische vastlegging te laten uitvoeren.
De voorwerpen die van enige betekenis kunnen zijn voor de kunst, de oudheidkunde, de natuurlijke
historie, de munt- en penningkunde of voor de wetenschap, evenals de zeldzame of kostbare
voorwerpen die bij de graaf- en/of sloopwerken gevonden worden zijn eigendom van de stad en
moeten hen ter beschikking worden gehouden.

13. ( Brand)veiligheid
De Erfpachter treft de nodige maatregelen om het goed en de omgeving voor brandgevaar te
behoeden conform de geldende reglementaire, wettelijke en/of decretale bepalingen.
Zo vraagt hij onder meer een advies bij de brandweer van de stad Antwerpen. De Erfpachter leeft de
verplichtingen na opgenomen in het advies van de brandweer en in de code van gemeentelijke
politiereglementen.
Zo respecteert de Erfpachter die als werkgever optreedt en werknemers tewerkstelt in het goed
bovendien onder meer de bijkomende verplichtingen opgelegd door het algemeen reglement op de
arbeidsbescherming (ARAB) of de codex over het welzijn op het werk.
De Erfpachter treft de nodige maatregelen om in de mate van het mogelijke, ingeval van brand, met
eigen middelen reeds de eerste blussingswerken te verrichten.
De Erfpachter staat in voor alle wettelijk verplichte periodieke keuringen en wettelijk verplicht
onderhoud van brandveiligheidsinstallaties en bouwonderdelen.
De Erfpachter bezorgt de stad de bewijzen van keuring.

14. Bewaking
De stad neemt geen beveiligingsplicht op zich. De Erfpachter staat zelf in voor een degelijke
beveiliging die rekening houdt met de aard van het goed en de bestemming waarvoor de erfpacht
werd toegestaan.
De Erfpachter alleen is aansprakelijk, ter algehele ontlasting van de stad, voor alle schade en
ongevallen, die rechtstreeks of onrechtstreeks en aan gelijk wie of wat veroorzaakt zouden worden als
gevolg van het gebruik van het goed door zijn aangestelden, vertegenwoordigers, ondergeschikten en
in het algemeen alle personen waarvoor de Erfpachter wettelijk aansprakelijk is.
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15. Nazicht
De stad behoudt zich het recht voor op eenvoudig verzoek het goed te allen tijde door haar
afgevaardigden te doen bezoeken om na te gaan of de Erfpachter de voorwaarden van deze
overeenkomst naleeft. De Erfpachter moet zich gedragen naar de aanwijzingen van de
afgevaardigden van de stad voor alle kwesties die buiten het beheer, werking en beleid van zijn
exploitatie vallen.

16. Onteigening
In geval van onteigening door een openbaar bestuur zal de erfpacht een einde nemen op de dag
waarop de onteigenende openbare macht bezit zal nemen van de plaatsen.
In geen enkel geval zullen de vergoedingen, die de Erfpachter zou kunnen eisen van de onteigenende
macht het bedrag van de vergoeding waarop de onteigende recht heeft kunnen verminderen.
De Erfpachter zal van AG VESPA geen enkele vergoeding kunnen vragen.

17. Ontbinding - wederverhuringsvergoeding
In geval van ontbinding van onderhavige overeenkomst ten laste van de Erfpachter zal deze aan de
stad een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan zes maanden vergoeding (zoals van
toepassing op het moment van de ontbinding), naast de vergoeding en de lasten van het lopende
kwartaal verhoogd met de onkosten, uitgaven en ongeacht welke kosten voortvloeien uit de
ontbinding.

18. Hoofdelijkheid
De Erfpachter en zijn erfgenamen of rechthebbenden ten welke titelook, zijn hoofdelijk en ondeelbaar
gehouden met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst.

19. Faillissement

- Statutenwijziging

In geval van faillissement, vrijwillig of gerechtelijk, concordaat, bankroet, nietigverklaring of in
vereffeningstelling van de Erfpachter, zal de stad het recht hebben, indien zij dit wenst, zonder
opzeggingstermijn een eind te maken aan de erfpacht, door bij post aangetekende brief.
In dat geval is de Erfpachter een wederverhuringsvergoeding verschuldigd gelijk aan zes maanden
vergoeding, zonder vermindering van de andere verplichtingen van deze overeenkomst, die hem ten
laste worden gelegd in geval van vroegtijdige ontbinding.
Elke met betrekking tot de uitvoering van onderhavige overeenkomst relevante wijziging van de
statuten van de Erfpachter dient onmiddellijk ter kennis van de stad te worden gebracht.
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20. Aanplakking - bezoek
Gedurende de zes maanden die het einde van de erfpacht voorafgaan evenals in geval van
tekoopstelling van het goed, heeft de stad het recht om twee berichten aan het goed uit te hangen en
is de Erfpachter verplicht de belangstellenden toe te laten tot de bezichtiging van het goed tenminste
twee dagen in de week, gedurende twee uren in de namiddag.
Bij gebrek aan akkoord zal deze bezichtiging gebeuren op dinsdag en donderdag van 14u tot 16u.

21. Naleving voorwaarden

contract

De Erfpachter machtigt de stad om op zijn kosten en gevaar te handelen, indien hij nalatig blijft in het
stipt naleven van één der opgelegde voorwaarden. Hij zal al de daardoor veroorzaakte kosten
onmiddellijk betalen, op eerste verzoek van de stad.
Indien de Erfpachter zich niet gedraagt naar de beschikkingen van de erfpacht of naar de bevelen van
De stad in deze, wordt hem, na een formele ingebrekestelling voor elke overtreding of nalatigheid, een
schadevergoeding van 50 euro per dag aangerekend. Deze schadevergoeding is slechts opeisbaar na
verloop van de termijn vermeld in de ingebrekestelling, met 1 maand als minimumtermijn. De termijn
dient in verhouding te staan met de aard van de overtreding of nalatigheid en de tijd nodig om deze
recht te zetten.
De ingebrekestelling wordt per aangetekend schrijven gericht aan de ondertekenaar van de
overeenkomst of diens rechtsopvolgers.
Het niet naleven van de verplichtingen kan onder meer leiden tot aanrekening van noodzakelijke
herstellingskosten of de tijdelijke aanrekening van een hogere vergoeding.
Bij herhaalde vastgestelde zwaarwichtige inbreuken heeft de stad het recht de erfpacht te verbreken,
zonder recht op enige vergoeding voor de Erfpachter.

22. Einde overeenkomst
Bij het beëindigen van de erfpacht zijn volgende regels van toepassing.
»> De Erfpachter moet het goed volledig ontruimd en in een degelijke staat van onderhoud,
rekening houdend met de ouderdomssleet aan de constructies, ter beschikking stellen van de
stad.
»> De Erfpachter mag geen verontreiniging veroorzaken en dient bij de beëindiging van de
erfpacht elke door zijn toedoen aanwezige vervuiling of gevaarlijke stof op zijn kosten en risico
te verwijderen; de Erfpachter is eveneens aansprakelijk voor vervuiling die wordt vastgesteld
na het beëindigen van de erfpacht en die aan hem kan worden toegeschreven. Uitdrukkelijk
hiervan uitgesloten zijn de waarden die besproken zijn in art 2.6. van de bijzondere
voorwaarden.

23. Deelbaarheid
Indien één van de clausules van huidige overeenkomst nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de
geldigheid van andere clausules niet aantasten. In het geval dat dergelijk nietige clausule de aard van
de overeenkomst zou aantasten zal elke partij zijn best doen om onmiddellijk en te goeder trouween
geldige clausule te onderhandelen ter vervanging.
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24. Kosten akte
Het zegel- en registratierecht en alle andere kosten waartoe deze akte kan aanleiding geven, zijn
uitsluitend voor rekening van de Erfpachter.

25. Registratie en verklaring pro fisco
De Erfpachter staat in voor registratie van de erfpacht. De registratierechten, eventuele geldboeten
w€§ens laattijdigAeid en zegelfeGhf-al.SfIlede-all~~trn-van-registFatie-vallen-veUe¬ llig
ten-J.aste-vafKIe-¬ FFtf>aeAtefo
Partijen verklaren voor de heffing van de registratierechten de niet in getallen uitgedrukte last met
betrekking tot deze overeenkomst te schatten op 5% van de jaarlijkse vergoeding.

26. Geschillen en betwistingen
Voor de beslechting van geschillen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst, zijn enkel de
rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Partijen verbinden zich ertoe alles in het werk te stellen om hun
geschillen in der minne tot een oplossing te brengen alvorens deze aanhangig te maken bij de
Rechtbank.
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Bijlage 3

AFSPRAKEN OVERGANGSPERIODE

Inhoudelijke afspraken
•

•

•

•

•

Tijdens de inloopperiode, met name de periode tussen de ondertekening van deze
overeenkomst en het tijdstip waarop deze overeenkomst in werking treedt, wordt ruimte
gecreëerd voor de start van tuin- en akkerbouw door de Erfpachter op de grote koeienweide
aan de Oude Baan. Daarnaast wordt de serre en bestaande moestuin mee in gebruik
genomen door de Erfpachter.
Voor de educatieve werking rond moestuinieren focust de lopende kinderboerderij van de stad
zich op het vlak van akkerbouwen moestuinieren op bakken rond de hoevewoning. De
doorlopende werking van de kinderboerderij maakt tijdens de inloopperiode verder gebruik
van het zintuigenpad in het kader van de educatieve werking voor scholen en groepen.
De stedelijke kinderboerderijwerking zal met het oog op een zo vlot mogelijke overgang van
de huidige naar toekomstige landbouw- en natuureducatieve werking de Erfpachter
informeren en ondersteunen. In dit kader wordt er een regelmatig (tweewekelijks tot
maandelijks) overleg opgezet rond kennismaking, afstemming en overdracht van het beheer
van de gebouwen, tuinenen dierenpark,
de contacten en contraeten met
vrijwilligersorganisaties, met scholen alsook alle contacten met andere stakeholders.
De stad brengt de Erfpachter op de hoogte van bestellingen of werkzaamheden aan land of
gebouwen,en geeft de Erfpachter de gelegenheid suggesties te doen voor alternatieven.
Beide partijen verbinden zich ertoe constructief overleg te voeren waarbij kosten en
investeringen maximaal in lijn kunnen gebracht worden met de toekomstige activiteiten en
doelstellingen van de Erfpachter.
De Erfpachter kan op eigen risico tijdens de overgangsperiode reeds investeren in de
akkerbouw, de bijwoning (klaslokaal en sanitair) en serres, uitgezonderd de woning van de
huidige huisbewaarder conform de voorwaarden opgenomen in de bijzondere en algemene
voorwaarden van deze overeenkomst (o.m. toelating stad-eigenaar en stedenbouwkundige
vergunning). De Erfpachter kan eveneens conform voomoemde voorwaarden vanaf
september 2015 in alle andere gebouwen investeren uitgezonderd de woning van de
huisbewaarder.

Afspraken over personeel en gebouwen
•
De stad blijft tot de aanvang van de erfpacht voorzien in 2015 voorzien in een degelijk beheer
en uitbating van de kinderboerderij.De Erfpachter aanvaardt dat tijdens de inloopperiode het
hoevegebouw zal bewoond worden door een door de stad aangestelde huisbewaarder. De
stad staat ervoor in dat deze woning tegen het einde van de inloopperiode vrij zal gemaakt
zijn.
•
De stad zal zorgen dat de werken die nog door haar dienen uitgevoerd te worden effectief
tijdens de inloopperiode worden afgerond in overleg met de Erfpachter.

Bijkomende afspraken
Teneinde een zo vlot mogelijke transitie te verwezenlijken naar de activiteiten die tijdens de Erfpacht
zullen verder ontwikkeld worden, maken Partijen volgende bijkomende afspraken.
•

Partijen streven een maximale integratie van huidige en toekomstige werking na en een zo
vlot mogelijke overgang van de huidige naar de toekomstige werking.
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OFFICIEEL
PER E-MAIL:
PER FAX:

02/566.90.10
xxx@xxxx.xxx

MECHELEN, 14 november2017

Besteconfrater
Betreft:

STAD ANTWERPEN I GREEN MARX BVBA (STADSBOERDERIJ)
Uw schrijven van 02.10.'17 en 06.11.'17
Repliek - Besluit College van Burgemeester en Schepenen
U/ref.: 17.000271
a/ref.: RE-17-08992

Wij schrijven u aan naar aanleiding van uw officieel schrijven van 02.10.'17 als antwoord
op de eerdere briefwisseling door/namens onze cliënte met betrekking tot de
Stadsboerderij en de aanhoudende tekortkomingen van uw cliënte onder de
desbetreffendeerfpachtovereenkomst.
Zoals eerder aangekondigd (cfr. schrijven 16 oktober 2017) werd voormeld schrijven,
samen met uw navolgendschrijven van 06.11.'17, teruggekoppeldmet onze cliënte.
Onze cliënte stelt vast dat uw cliënte andermaal haar tekortkomingen en
verantwoordelijkheden onder de erfpachtovereenkomst tracht te minimaliseren en zich
telkens opnieuw tracht te verschuilen achter beweerde(doch ongegronde)tekortkomingen
vanwege onze cliënte.
De inhoud van uw schrijven worden dan ook integraal betwist.

Advocaten aan Balie Mechelen
§ Advocaten aan Balie Turnhout
• Advocaten aan Balie Leuven
o Advocaten aan Balie Dendermonde
Burgerlijke vennootschap o.v.v. BVBA
KBO nr. 0884.605.752
o

*

Hoewel de meeste beweringen en insinuatiesvan uw cliënte reeds weerlegd/beantwoord
werden in de voorgaande correspondentie van/namens onze cliënte, bezorgen wij u
hieronder een beknopt (niet-exhaustief)overzicht van opmerkingendienaangaande.

Kantoor Mechelen

Kantoor Oevel - Westerlo

Kantoor Lokeren

Correspondentieadres
Antwerpsesteenweg 16-18 • 2800 Mechelen
t 015/40 49 40 • f 015/27 62 76

Bedrijvencentrum 4Wings
Nijverheidsstraat 13 • 2260 Oevel - Westerlo
t 014/57 46 52 • f 015/27 62 76

Stationsplein la • 9160 Lokeren
t 09/277 03 15 • f 09/277 03 16
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1. Betreffende de beweerde tekortkomingen van de Stad Antwerpen

i)

Formalisering van de erfpachtovereenkomst

Wat betreft het (uitblijven van het) verlijden van de notariële akte, werd reeds meermaals toegelicht
dat zulks - gelet de aanpassingen die eenzijdig en handmatig aangebracht werden door uw cliënte,
zonder aanvaarding/tegentekening door onze cliënte - enkel mogelijk is na eenduidige en conforme
vaststelling/formalisering van de afspraken tussen partijen (err. officieel schrijven van 28.04.'17 en de
navolgende correspondentie).
In tegenstelling tot hetgeen voorgehouden wordt in uw schrijven van 02.10.'17, heeft onze cliënte
zich dienaangaande wel degelijk constructief opgesteld en heeft zij meerdere overlegmomenten
georganiseerd, zowel tussen partijen rechtstreeks als in aanwezigheid van de raadslieden, in de hoop
alsnog tot een oplossing te komen.
Daarbij moest evenwel vastgesteld worden dat uw cliënte het verlijden van de authentieke akte
afhankelijk stelt van het bekomen van een vergoeding voor het beweerde (doch ongegrond) nietmeedelen van de resultaten/teeltadviezen van het bodemonderzoek van 05.11.'13 (zie punt Lii). Dit
blijkt als zodanig ook nogmaals uit het" tekstvoorstel' van uw cliënte dat als bijlage toegevoegd werd
aan uw schrijven van 02.10.'17.
Bovendien wijst onze cliënte er nogmaals op dat het uitblijven van een notariële erfpachtakte geen
afbreuk doet aan de verplichtingen uit de onderhandse erfpachtovereenkomst (zie punt Il.l),

ii)

Bodemtoestand en teeltadviezen

Wij noteren dat uw cliënte nu plots toch erkent dat het integrale verslag van het bodemonderzoek van
Ecorem overgemaakt werd vóór de ondertekening van de erfpachtovereenkomst.
Wat betreft de concrete timing van de kennisgeving aan uw cliënte - meer bepaald de bewering van
uw cliënte als zou zij pas op 16.09.'15 voor het eerst kennis gekregen hebben van de betreffende
resultaten en teeltadviezen - wijst onze cliënte er evenwel op dat de resultaten voordien reeds
toegelicht werden. De bodemtoestand en teeltadviezen werden zelfs uitvoerig besproken tijdens de
infomomenten die in februari 2014 georganiseerd werden in het kader van de marktoproep en waarbij
ook uw cliënte aanwezig was (hetgeen ook blijkt uit de lijst van aanwezige kandidaat-uitbaters).
Uw cliënte kan dan ook niet ontkennen dat zij vóór 16.09.'15 wel degelijk op de hoogte was van de
resultaten en teeltadviezen uit het betreffende bodemonderzoek. Dit blijkt overigens ook uit het
bericht dat reeds in juni 2015 op de facebook-pagina van de Stadsboerderij geplaatst werd - naar
aanleiding van vragen omtrent de bodemkwaliteit - en waarin uitdrukkelijk verwezen werd naar het
verslag van het betreffende onderzoek.
Dat uw cliënte onze cliënte blijft beschuldigen van het "achterhouden" van informatie en de
bodemproblematiek nog steeds tracht te gebruiken/misbruiken om haar eigen tekortkomingen te
verantwoorden, is tekenend voor de houding van uw cliënte.

iii) Betreffende de inloopperiode en de overdracht van de site
De wijze waarop uw cliënte de inloopperiode interpreteert - alsof de bestaande kinderboerderij tijdens
de inloopperiode reeds volledig in het teken stond van de toekomstige activiteiten van uw cliënte strookt niet met de afspraken tussen partijen. Ook dit werd reeds meermaals opgemerkt/toegelicht.
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Niettemin moet onze cliënte vaststellen dat uw cliënte ook op dit punt haar eerdere (ongegronde en
reeds weerlegde)beweringen/beschuldigingenblijft herhalen.
Wat betreft de verwijzing door uw cliënte naar haar nota van 20 oktober 2015, wijst onze cliënte erop
dat die nota destijds onmiddellijk betwist werd door onze cliënte per e-mail van 28 oktober 2015:
" We moeten vaststellen- wat je ook al aangaf - dat er vanjouw kant uit geen vertrouwen en
bereidheid is om samen te werken met de collega's op de kinderboerderij. Dat blijkt ook uit
het rondsturen van de nota (die overigenssterk nuanceerbaaren weerlegbaaris waarvan ik
gezegd heb en nog steeds vind dat dit zorgt voor negatieve enernip is die noch wij en jij
kunnen gebruiken, maar die je toch rondstuurt naar
'fil)'
Daar moeten we
rekening mee houden bij het uitwerken van afspraken rond de transitieperiode."(e-mail dd.
28.10.'15 val'"
- --,)
Wat betreft de verwijzingen naar zogezegdeerkenningendoor aangesteldenvan onze cliënte, moet
onze cliënte overigensvaststellendat uw cliënte - in lijn met haar eenzijdige/strategischeinterpretatie
van contractsbepalingen- selectief te werk gaat bij het citeren van correspondentieen enkel die
passages citeert die, eens ontdaan van hun context, de beweringen van uw cliënte lijken te
ondersteunen.
Zo blijkt uit een behoorlijke/volledigelezing van de desbetreffendecorrespondentieduidelijk dat de
door uw cliënte aangehaalde uitspraak van de heer Van Regelmortel geenszins een bevestiging
inhoudt dat er dieren geslacht/verdeeld/verkochtzouden zijn tijdens de inloopperiode,integendeel:
"Er zit inderdaad vlees in de frigo. De afspraken rond gebruik van ''opbrengsten'' op de
kinderboerderijbinnen de stad zijn duidelijk: die zijn allen voor de boer(en) en vrijwilligers en
voor gebruik in producten aangebodenaan bezoekers. We vinden het bizar dat je daarover
allerhande instanties rondbelt in plaats van gewoon aan de collega's meer informatie te
vragen, want daar zijn geen geheimen rond (ter info: het vleesis van een stierenkalf dat meer
dan een jaar geleden geslacht werd door een erkende slachterij). De collega's voelen zich
door de geuite beschuldigingengeschaad in hun integriteit" (e-mail dd. 28.10.'15 var
,)

Zoals reeds meermaalstoegelicht, bleef de beweerde" commerciële werking" op de kinderboerderij
beperkt tot een informele en kleinschaligeverkoop van melk en eieren en werden er geen dieren
geslacht/verdeeld/verkochtin de aanloop naar de overdracht.
Ook wat betreft het zogezegde"afblaffen' van bezoekersen "vernielen' van sloten geeft uw cliënte
een zeer vertekende/selectieve citering van de desbetreffende uitspraken van de heer Van
Regenmortel,dewelke- in hun correcte/gehelecontext - een heel ander beeld van de feiten geven:
"Houding tegenoverje architect en persfotograaf bij plaatsbezoek:
Een agressievehouding is inderdaad ongepast.Ik zal dit ook aangevenaan de collega zodat
dit niet meer voorvalt. Maar het moet van twee kanten komen: we hebbensteeds aangegeven
dat zo'n georganiseerdplaatsbezoek vooraf met ons wordt afgesprokenen dat niet uitdagend
die afspraakgenegeerd wordt. Ik stel voor dat alle communicatieen afsprakenhierrond in de
toekomst via collegaAnn Vangervengebeuren (en dat ik er ook van op de hoogte gehouden
wordt). "
''Afsluitingzintuigenpad
Ik vind de vraagrond afsluiten zintuigenpadinderdaad een legitieme vraaggezien de diefstal.
Die vraag past in reeks vragen rond stapsgewijzeoverdracht van gebruik van faciliteiten van
de kinderboerderij (klasgebouw, stal,.. .). We hadden afgesproken dat ik al die vragen nog
ging checken op haalbaarheid zodat we een voor iedereen duidelijk afgesproken timing
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zouden maken. Maar blijkbaar hebben jullie al onmiddellijk een ketting gehangen. Dat
verstoorde de dagelijkse werking van de kinderboerderij aangezien - zoals afgesproken - de
vrije bezoeken en schoolbezoeken tot eind oktober nog steeds doorlopen waarbij ook het
zintuigenpad toegankelijk is voor vrij en begeleid bezoek. Ik wil het doorknippen van de
ketting niet goedpraten, maar het zou je niet mogen verwonderen dat de ene eenzijdige actie
een andere eenzijdige actie uitlokt
Zowel afsluiten met ketting als wegnemen van ketting zijn dus problematisch. Dat geeft nog
eens extra de nood aan aan voor iedereen duidelijk afgesproken fasering van ingrepen en
overdracht'

(e-mail dd. 28.10.'15val
Wat betreft de verwijzing door uw cliënte naar haar nota van 22 januari 2016, wijst onze cliënte erop
dat ook deze nota destijds onmiddellijk betwist werd door onze cliënte. Dienaangaandekan verwezen
worden naar het verslag van de vergadering die plaatsvond op 22 januari 2016, waarin de
overhandigingvan de nota en de reactievan onze cliënte opgenomenwerden onder punt 4 ("Varia''):
"overhandiging van brief Stadsboerderij ä.a. 22/01 opgemaakt door Pieter met vermelding
van verschillende punten.
teett aan dat vele opmerkingen in dit schrijven onterecht
zijn en de samenwerking niet bevorderen."

(verslagvergadering22.01.'16, overgemaaktaan uw cliënte per e-mail dd. 19.02.'16)
Wat betreft de overige beweringenen insinuatiesvan uw cliënte kan integraal verwezen worden naar
de voorgaandecorrespondentietussen partijen:
Gebruik van de gebouwen: de door uw cliënte aangehaalde bepaling uit de
erfpachtovereenkomst in verband met investeringen impliceert geen onbeperkt/exclusief
gebruiksrecht om de gebouwen op eender welk tijdstip (ook buiten de openingsuren) te
gebruiken. Dienaangaande werd reeds meermaals toegelicht dat zulks niet
werkbaar/verenigbaarwas met een draaiendekinderboerderij;
Budget kinderboerderij: uw cliënte kreeg wel degelijk de mogelijkheid om voorstellen te
formuleren omtrent investeringen/werkendie relevant zouden zijn voor haar toekomstige
activiteiten. De interpretatie van uw cliënte als zou het budget van de kinderboerderijtijdens
de inloopperiode reeds in het teken gestaan hebben van de geplande activiteiten van uw
cliënte, strookt niet met de afspraken tussen partijen en is wederom niet
verenigbaar/werkbaarmet het gegevenvan een draaiendekinderboerderij;
Staat van het onroerendgoed: hoewel de staat van de gebouwen- rekening houdend met de
context van een draaiende boerderij en de beloofde inrichtingswerken door uw cliënte geenszins"onfatsoenlijk" was, heeft onze cliënte vrijwillig aangebodenom zelf afvalcontainers
ter beschikkingte stellen. Daaropheeft uw cliënte evenwellaten weten hier geen gebruik van
te zullen maken. De bewering als zou onze cliënte hebben "nagelaten om de aangekondigde
containers te voorzien" is dan ook ongegrond.
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II. Betreffendede tekortkomingenvan Greenmarxbvba

i)

Uitblijven van het beloofdeconcept

Zoals reeds meermaals aangegeven,wordt het vooropgestelde en goedgekeurdeconcept voor de
Stadboerderij- essentieelen doorslaggevendvoor de toewijzing van het erfpachtrechtaan uw cliënte
- tot op heden niet verwezenlijkt.
Onze cliënte moet vaststellen dat uw cliënte ook op dit punt alle verantwoordelijkheid van zich
afschuift in uw schrijven van 02.10.'17 - zowel voor de eigenlijke niet-verwezenlijkingvan het concept
als voor het uitblijven van de beloofde investeringenen samenwerkingmet lokale partners - en zich
andermaaltracht te verschuilenachter het uitblijven van de notariëleakte.
Los van het feit dat het uitblijven van een notariële erfpachtakte niet toe te schrijven is aan onze
cliënte (zie punt Li), wijst onze cliënte er nogmaals op dat het uitblijven van een notariële
erfpachtakte geen afbreuk doet aan de verplichtingen uit de onderhandse erfpachtovereenkomst,
waaronder de verplichting voor de erfpachter om de bestemmingvan de site te respecterenen het
beloofdeconceptte verwezenlijken.
Uw cliënte tracht dit te minimaliserendoor middel van een vrije interpretatie van artikel 2.8 van de
erfpachtovereenkomst,waaruit deze concludeert dat "het conceptvoorstel geenszins kan worden
opgevat als een keurslijf maar uitsluitend als leidraad'.
Uit artikel 2.5 van de erfpachtovereenkomst blijkt evenwel duidelijk dat de realisatie van het
vooropgesteldeconcept cruciaal was/is:
"De kwaliteitsvolle realisatie van de bestemming zoals omschreven in de bieding is een
essentiële voorwaarde van de overeenkomstzonder dewelke de stad deze overeenkomstniet
zou hebben afgesloten.
De mededelingals zou uw cliënte nog steeds vragende partij zijn voor een hechtere samenwerking
met het district en lokale partners komt dan weer vreemd voor aangeziendeze niet strookt met de
signalen en klachten die onze cliënte krijgt uit de omgeving van de Stadsboerderij,dewelke eerder
blijk geven van een destructieve houding.
Hetzelfdegeldt voor de bewering dat de stopzetting van de samenwerkingenmet de stadsimker en
met Pegode niet aan uw cliënte te wijten zou zijn, aangeziendeze wel degelijk beëindigd werden op
initiatief van - en ingevolge een gebrek aan opvolging/interessedoor - uw cliënte.
Ook de bewering dat de startsubsidiereeds op 16 mei 2016 volledig verantwoord zou zijn door uw
cliënte strookt niet met de werkelijkheid. Onze cliënte verwijst dienaangaande naar de
correspondentie in november 2016, waarin gemeld werd dat bepaalde ingebrachte kosten niet
aanvaard konden worden en waarbij uw cliënte verzocht werd om bijkomende stavingstukken te
bezorgen.Tot op heden mocht onze cliënte nog steeds geen bijkomendestavingstukkenontvangen.

ii) Onrechtmatiguitgevoerdewerken en stedenbouwkundigeinbreuken
De beschuldigingdat de stedenbouwkundigecontrole "aangestuurd"zou zijn met de bedoelingom het
verslag te gebruiken in het kader van de betwisting over de erfpachtovereenkomstis ronduit tergend
en wordt ten zeerste betwist door onze cliënte.
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Onze cliënte stelt vast dat uw cliënte de door haar gepleegde bouwovertredingen tracht te
"verantwoorden" door deze te beschouwen als maatregelen om de beweerde schade ingevolge het
uitblijven van de notariële akte en de bodemtoestand te beperken. Het spreekt evenwel voor zich dat
het opzettelijk plegen van bouwovertredingen in geen geval als "schadebeperkend" beschouwd kan
worden.
Bovendien gaat uw cliënte andermaal voorbij aan het gegeven dat de uitvoering van werkzaamheden
volgens de erfpachtovereenkomst - naast de nodige vergunningen - ook steeds een uitdrukkelijke
instemming vereist vanwege uw cliënte.
De plotse aankondiging dat uw cliënte onze cliënte alsnog op de hoogte zal houden van de opvolging
van het stedenbouwkundig dossier komt vreemd voor aangezien dit reeds in juni 2017 gevraagd werd
en onze cliënte hier nooit reactie op kreeg. Temeer omdat uw cliënte in het schrijven van 02.10.'17
opnieuw nalaat om concrete toelichting te verschaffen bij de verschillende inbreuken die vastgesteld
werden.
De opmerkingen van onze cliënte omtrent de vermeende bouwovertreding van
erfpachtovereenkomst werden reeds overgemaakt aan de stedenbouwkundige diensten.

vóór

de

iii) Werken door Rio-Link
De houding van uw cliënte betreffende de werken door Rio-Link is allerminst constructief te noemen.
Uw cliënte kreeg meermaals de mogelijkheid om eventuele bekommernissen/verzoeken omtrent de
praktische uitvoering van de werking te formuleren. De haalbaarheid van de door uw cliënte
meegedeelde bekommernissen/verzoeken werd onderzocht door Rio-Link en waar mogelijk werden
deze zoveel als mogelijk verwerkt in de plannen.
Bij schrijven van 13.07.'17 werd uw cliënte geïnformeerd omtrent de geplande start van de werken.
Daarbij werden de meegedeelde bekommernissen/verzoeken van uw cliënte nogmaals overlopen met
toelichting van de resultaten en met de vraag om eventuele bijkomende bekommernissen/verzoeken
te melden vóór 30.07.'17. Voor de goede werd in voormeld schrijven ook nogmaals benadrukt dat de
aanleg van de baangracht reeds voorzien was in de erfpachtovereenkomst en dus geen recht zou
bieden op enige compensatie.
Hoewelonze cliënte nooit enige reactie mocht ontvangen hieromtrent, verneemt zij thans dat uw
cliënte tot op heden bijkomende opmerkingen en verzoeken blijft formuleren ten aanzien van Rio-link.
Hetgeen de uitvoering van de werken niet alleen dreigt te bemoeilijken/vertragen maar ook ingaat
tegen de contractuele afspraken tussen partijen.
De bewering als zou uw cliënte haar" volledige medewerking" verleend hebben aan de opstart van de
werken is dan ook niet ernstig. Hetzelfde geldt voor de plotse" uitnodiging' van uw cliënte om ondanks het eerder stilzwijgen van uw cliënte - alsnog een overleg te organiseren omtrent een
vermeende compensatie voor grondverlies. De aanleg van de baangracht was uitdrukkelijk voorzien in
de erfpachtovereenkomst en kon/moest als zodanig dus ook ingecalculeerd worden van bij het begin,
zodat niet in te zien valt hoe er sprake kan zijn van enig "grondverlies'.

iv) Plannen omtrent studentenhuisvesting
Het loutere feit dat de door uw cliënte overwogen huisvesting gericht zou zijn op studenten
dierengeneeskunde (voor zover dit effectief het geval was) betekent op zich uiteraard niet dat zulks
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ook automatisch kadert in de bestemming van de erfpacht, hetgeen immers zou afhangen van de
concrete implementatie in de werking van de Stadsboerderij.
Dat onze cliënte haar bezorgdheid hieromtrent geuit heeft door middel van een aangetekend schrijven
kan haar geenszins kwalijk genomen worden, gelet de aangetekende brieven die in de maanden juni,
juli en augustus reeds verstuurd werden aan uw cliënte en die systematisch onbeantwoord bleven.
Dienaangaande merkt onze cliënte overigens op dat uw cliënte reeds bij schrijven van 7 juli 2017
gevraagd werd om te verduidelijken wie er instond/instaat voor de verzorging van de dieren op de
Stadsboerderij. Tot op heden werd hier nooit op gereageerd, laat staan dat uw cliënte onze cliënte op
enig ogenblik ingelicht zou hebben over haar intentie om studenten in te schakelen (voor zover
überhaupt mogelijk).

v)

Vragen van onze cliënte blijven onbeantwoord

Volgens artikel 2.5 van de erfpachtovereenkomst dient uw cliënte alle door onze cliënte gevraagde
informatie op eerste verzoek te bezorgen. Dit moet onze cliënte in staat stellen om controle uit te
oefenen op de kwaliteit van de contractuitvoering en om de situatie ter plaatse te beoordelen vanuit
het algemeen belang (onder meer openbare veiligheid en milieu- en dierenwelzijn).
Onze cliënte moest echter meermaals vaststellen dat dringende en herhaalde vragen van onze cliënte
omtrent de huidige situatie op de Stadsboerderij systematisch genegeerd worden door uw cliënte.
Onze cliënte verwijst dienaangaande onder meer naar haar eerdere vragen naar:
een concreet overzicht van het actueel dierenbestand, met vermelding
verantwoordelijke verzorgers (cfr. dierenwelzijn en milieuregelgevingjVLAREM);

van

de

een concreet overzicht van de huidige partners die betrokken zijn bij de uitbating van de
Stadsboerderij;
de financiële situatie van de Stadsboerderij, waarbij overigens vastgesteld moet worden dat
de jaarrekening van uw cliënte voor het boekjaar 01.07.'15 - 30.06.'16 nog steeds niet
neergelegd werd.
Ook in het schrijven van 02.10.'17 gaat uw cliënte voorbij aan voormelde vragen, met als gevolg dat
onze cliënte vandaag geen controle meer kan uitoefenen op deze fundamentele aspecten.

III. Voorstel tot ontbinding van de erfpachtovereenkomst lastens uw cliënte
Uit al het bovenstaande en de eerdere correspondentie door/namens onze cliënte blijkt dat uw cliënte
systematisch en manifest tekort komt aan haar verplichtingen onder de erfpachtovereenkomst.
Bij aangetekend schrijven van 07.07.'17 werd er reeds op gewezen dat onze cliënte zich ernstige
vragen stelde bij de intenties/mogelijkheden van uw cliënte om alsnog te zorgen voor een
kwaliteitsvolle realisatie van het concept en remediëring van de vastgestelde tekortkomingen.
Bij gebreke aan enige reactie werd die bezorgdheid nogmaals herhaald in een aangetekend schrijven
van 22.09.'17, met de uitdrukkelijke melding dat een voortzetting van de erfpachtovereenkomst in
dergelijke
omstandigheden
stilaan onmogelijk
werd en dat een
ontbinding
van de
erfpachtovereenkomst zich leek op te dringen.
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Op basis van uw schrijven van 02.10.'17 (alsook uw navolgendschrijven van 06.11.'17) moet onze
cliënte vaststellen dat uw cliënte halsstarrig weigert om haar eigen tekortkomingen te erkennen en
niet voornemens is om zich te confirmeren naar de gemaakte afspraken tussen partijen of het
vooropgesteldeconceptop korte termijn te verwezenlijken.
Ook de zogezegde"poging' van uw cliënte om alsnog een minnelijke regeling te bereikendoor middel
van een aangepast" tekstvoorstel' - hetwelk de facto zou neerkomenop een integrale erkenning en
inwilliging van alle (ongegronde) beweringen en eisen van uw cliënte - kan bezwaarlijk als een
ernstige poging tot minnelijke regeling beschouwdworden.
Temeer nu uw cliënte blijft weigeren om in te gaan op de dringende en herhaaldevragen van onze
cliënte waardoor elke controle door onze cliënte met betrekking tot de huidige situatie op de
Stadsboerderijin het kader van het algemeenbelang (onder meer openbare veiligheid en milieu- en
dierenwelzijn)onmogelijkwordt.
Het college van burgemeesteren schepenenvan de stad Antwerpen is dan ook van mening dat het
vertrouwen tussen partijen definitief verloren is en dat het vooropgestelde concept niet meer
gerealiseerdkan worden, zodat een voortzetting van de samenwerking uitgesloten is.
Gelet op al het voorgaande, besliste het college eerder vandaag (14.11.'17) om het dossier voor te
leggen aan de gemeenteraad met het voorstelom over te gaan tot ontbinding van de
erfpachtovereenkomstlastensuw cliënte.
Onze cliënte hield eraan u - uw cliënte hiervan in kenniste stellen.
Dit schrijven heeft, als antwoord op uw officieel schrijven, eveneens een officieel karakter en wordt u
overgemaakt onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Zodoende wordt alvast
uitdrukkelijk voorbehoudgemaakt voor alle (schede-)vergoedingenwaarop onze cliënte recht heeft volgens
de erfpachtovereenkomsten voor alle mogelijke rechtstreekseen onrechtstreekseschade en kosten (van
welke aard ook) in hoofde van onze cliënte en derden ingevolge de tekortkomingen door uw cliënte,
dewelkeexclusiefen integraal ten laste zijn van uw cliënte.

U hiervan goede ontvangst wensend,verblijven
wij
Met confraternelegroet

Kris VAN DEN BROECK
i.o. van Gitte LAENEN
advocaten
voor GOM-advocaten
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