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1 Inleiding
Als autonoom gemeentebedrijf vormt het AGSL (Autonoom Gemeentebedrijf
Stadsontwikkeling Leuven) een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap dat in de
eerste plaats uitvoering geeft aan de stedelijke beleidsdoelstellingen door het
coördineren en het initiëren van projectmatige ingrepen in de fysieke ruimte.
AGSL is met andere woorden in het leven geroepen om te investeren in een kwalitatieve
stedelijke ruimte om te wonen, te werken, te leven en te ontspannen en om een alternatief te
bieden voor suburbanisatie en stadsvlucht.
Het stedelijk model is namelijk één van de meest optimale woonmodellen waarbij ruimte,
energie, mobiliteit etc. op een zeer efficiënte manier kunnen worden ingezet. Door bovendien
nog eens specifiek in te zetten op verdichting in bestaande gebieden en het ontwikkelen van
brownfield gebieden kunnen nog onaangeroerde groene gebieden behouden blijven en
krijgen vervuilde, verwaarloosde of minder aantrekkelijke sites opnieuw een kwalitatieve
invulling. Binnen deze ontwikkelingen engageert het AGSL zich bovendien om haar
projecten steeds een duurzaam karakter te geven.

1.1 Pilootproject
In het voorliggende project wenst het AGSL nog een stap verder te gaan en een alternatieve
- en tot nu toe redelijk ongekende doch niet onbeminde - woonvorm, namelijk een
cohousingproject te laten realiseren op het stedelijke grondgebied van Leuven.
Het is duidelijk de eerste keer dat de stad Leuven en het AGSL dit type van bouw- een
woonproject proberen te realiseren en het zal voor zowel de kandidaat bouw- en
woongroepen, als voor de stad en het AGSL een interessant en leerrijk pilootproject worden.
Daarom laat het AGSL zich gedurende de looptijd van dit pilootproject begeleiden door
verschillende instanties die inhoudelijke expertise hebben, niet alleen op vlak van
gemeenschappelijk wonen, maar ook op vlak van duurzaam bouwen, juridische aspecten
etc. Dit project werd dan ook geselecteerd als pilootproject voor “Trajectbegeleiding van
woonactoren die gemeenschappelijk eco-wonen willen faciliteren als instrument voor
klimaatvriendelijke kernversterking”. Bond Beter Leefmilieu, Samenhuizen vzw en het
Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen zorgen voor de begeleiding. Deze begeleiding is
mogelijk met de steun van de Vlaamse overheid en het Fonds Duurzaam Materialen- en
Energiebeheer, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
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Meer informatie met betrekking tot dit project alsook de 4 andere pilootprojecten in
Vlaanderen kan u terugvinden op www.gemeenschappelijk-ecowonen.be.
Op deze website kunnen geïnteresseerde kandidaat-bewoners zich ook registreren. Dit heeft
als voordeel dat geregistreerden met andere geïnteresseerde kandidaat-bewoners in contact
kunnen komen en dat geregistreerden bovendien ook automatisch op de hoogte worden
gehouden over het verloop van het project.

1.2 Tot wie richt het project zich?
Het AGSL wenst het terrein over te dragen aan een bouw- een woongroep, die
samengesteld is uit particuliere groepsleden. Bij de samenstelling van de groep moet
rekening gehouden worden met een beperkt aantal toelatingsvoorwaarden die van
toepassing zijn op de particuliere groepsleden en op de groep zelf. Zo moeten de particuliere
groepsleden een verklaring op eer afleggen dat bepaalde situaties niet op hen van
toepassing zijn (zie ook hoofdstuk 3) en moeten kandidaat bouw- een woongroepen bij
kandidaatstelling en op moment van indienen van het projectvoorstel een minimumbezetting
hebben.
De groep moet erop gericht zijn het project zelf te bewonen, te beheren en mag geenszins
speculatieve doelstellingen voor ogen hebben. Bovendien verwachten we van de groep dat
ze het project op een duurzame wijze wil ontwikkelen met een relevante graad aan
gemeenschappelijkheid en met oog voor de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten
van het project.

1.3 Het projectverloop in een notendop
Het AGSL wenst een bouw- een woongroep te selecteren aan wie ze de site aan de
Geldenaaksebaan kan overdragen. Hiertoe biedt het AGSL 2 mogelijke overdrachtformules
aan: enerzijds een verkoop van de site en anderzijds het vestigen van een erfpachtrecht op
de site.
Om deze bouw- en woongroep te kunnen selecteren wordt er in de loop van 2015 een
selectieprocedure georganiseerd waarbij geïnteresseerde bouw- en woongroepen zich in
eerste instantie kandidaat kunnen stellen (voor 13 maart 2015, 11u) en - indien hun
kandidaatstelling weerhouden wordt - ze 6 maanden later (voor 11 september 2015, 11u)
een projectvoorstel kunnen indienen.
De beoordeling van deze projectvoorstellen zal gebeuren door een deskundig
samengestelde begeleidingscommissie die de projectvoorstellen zal nakijken, inhoudelijk
evalueren en de weerhouden projectvoorstellen zal rangschikken. Naast de samenstelling
van de groep, zal ook de visie van de groep en de haalbaarheid van het project geëvalueerd
worden, waarbij uiteraard de nodige aandacht zal besteed worden aan het duurzame en
gemeenschapskarakter van het project.
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Na selectie van de hoogst gerangschikte bouw- en woongroep dient deze zich juridisch te
organiseren en wordt een onderhandse overeenkomst ondertekend. Bij ondertekening van
deze onderhandse overeenkomst wordt aan de bouw- en woongroep een waarborg
gevraagd die niet meer kan bedragen dan 10% van de verkoopprijs van de site.
Deze groep zal vervolgens uitgenodigd worden in een vervolgtraject waarin ze 18 maanden
de tijd krijgt om een definitief projectdossier uit te werken. Na goedkeuring van dit definitieve
projectdossier door de begeleidingscommissie en het bekomen van een stedenbouwkundige
aanvraag zal de site worden overgedragen aan de bouw- en woongroep, waarna tot
realisatie van het project kan worden overgegaan.
Het gedetailleerde verloop van de selectie- en verkoopsprocedure wordt beschreven in
hoofdstuk 5 ‘Kandidaatstelling, selectie- en overdrachtsprocedure’. Meer informatie over de
keuzeopties tussen de verschillende overdrachtsformules kan u terugvinden in hoofdstuk 7
‘Overdrachtsformules en prijs van de site’ en hoofdstuk 8.7 ‘Voorwaarden met betrekking tot
de aangeboden overdrachtsformules’ van dit projectdossier.

1.4 Contactgegevens
Voor meer informatie over dit project kan u terecht op de website van AGSL (www.agsl.be)
of bij de beheerder van dit project bij AGSL:

AGSL
Professor Van Overstraetenplein 1,
3000 Leuven
Projectbeheerder: Katrien Van Uytsel
Telefoon: 016/27.26.80
E-mail: katrien.vanuytsel@leuven.be
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2 Gemeenschappelijk eco-wonen
De bevolking in Vlaanderen groeit de volgende jaren sterk aan. Tegen 2030 komen er
600.000 mensen bij. Gezinnen zullen dan ook een stuk kleiner zijn, er zullen meer
alleenstaanden en meer ouderen zijn. Om al die mensen een dak boven het hoofd te bieden,
is er nood aan nieuwe betaalbare en kwaliteitsvolle woongelegenheid voor 330.000
gezinnen. Daarnaast weten we dat onze CO2 uitstoot drastisch moet dalen en dat we
zuiniger moeten omspringen met ruimte, energie, materialen en water. Ook
mobiliteitsvraagstukken, infrastructuurkosten én de op ons afkomende klimaatverandering
dagen ons uit om na te denken over waar en hoe we gaan bouwen en wonen.
Onze huidige manier van wonen en bouwen verder zetten, is alvast niet de juiste oplossing.
Vlaanderen is nu de meest versnipperde en verkavelde regio van Europa. Die verspreide
manier van wonen, dikwijls in grote, onderbezette en slecht geïsoleerde huizen heeft een
heel negatieve impact op het leefmilieu maar ook voor de economie én voor onze
leefkwaliteit zijn er verschillende negatieve gevolgen.


De maatschappelijke kosten zijn hoog. De verspreide bebouwing zorgt voor hoge
kosten voor de aanleg van nutsvoorzieningen (bv. riolering) en voor allerlei diensten
(bv. postbedeling).



Door het verspreid wonen, neemt de druk op de mobiliteit toe. Wegen slibben dicht
en er ontstaat sluipverkeer.



Fietsen is vaak geen optie (door de te grote afstanden) en het openbaar vervoer is
moeilijk efficiënt te organiseren (door de verspreide bewoning).



Het drukke autoverkeer maakt legt een hypotheek op de kwaliteit en veiligheid van
het publiek domein.



Het tijdsverlies in het verkeer legt een grote last op de economie en ons dagelijks
leven.



Het groeiende autoverkeer genereert fijn stof en geluidsoverlast. Elke Vlaming
verliest meer dan één jaar van zijn leven door te veel fijn stof in onze lucht. De kosten
voor de gezondheidszorg gaan hierdoor steil omhoog.



Een groeiend aantal oudere mensen in de vele alleenstaande huizen wordt minder
mobiel en loopt door hun geïsoleerde woonvorm meer kans om te vereenzamen.



Ook zorg aan huis bij de steeds groeiende groep ouderen wordt erg duur en
inefficiënt door het verspreide woonpatroon.



De sociale levenskwaliteit vermindert door individualisering en anonimiteit, deels
tengevolge van een gebrek aan ontmoetingsruimtes en -zones, beperkte gedeelde
verantwoordelijkheid en zelfbeheer t.a.v. de omgeving, de druk van het verkeer, …



De betaalbaarheid van huisvesting wordt voor heel wat mensen een probleem.
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Er is een daling van de biodiversiteit. Door de ruimtelijke versnippering staan natuur
en bos sterk onder druk en blijft er onvoldoende bos en natuur over voor een
gezonde biodiversiteit. Eén op de vier planten- en diersoorten in Vlaanderen dreigt te
verdwijnen.



We krijgen te maken met wateroverlast en waterschaarste. Dit is het gevolg van een
ruimtelijke ordening die geen ruimte meer biedt aan water, de vele verharde
oppervlaktes en het waterverbruik door o.a. de huishoudens. We krijgen
overstromingen in natte periodes en verdroging in warme periodes. De
klimaatverandering zal dit fenomeen alleen maar bevestigen. Een derde van de
Vlaamse woningen kan bovendien niet aangesloten worden op de riolering, wegens
te duur. Dit heeft een negatieve impact op de waterkwaliteit van onze waterlopen.



Onze huidige manier van bouwen zorgt nog voor teveel en onduurzaam gebruik van
materialen en dus voor de uitputting van grondstoffen en heel wat afval.



Maar bovenal betekent onze verspreide bewoning, in ruime niet goed geïsoleerde
huizen, samen met het gegenereerde verkeer, een bedreiging voor de welvaart en
het welzijn van de komende generaties door de gigantische CO2-uitstoot met
onherstelbare gevolgen voor het klimaat.

De volgende jaren dreigen bovenstaande gevolgen nog toe te nemen als we er niet voor
zorgen dat we op een andere manier gaan bouwen en wonen.
“Gemeenschappelijk eco-wonen” biedt een mogelijk perspectief om tot een manier van
wonen en bouwen te komen die welzijn biedt aan de bewoners zonder te wegen op het
milieu, de natuur en onze gezondheid.

2.1 Wat betekent duurzaam bouwen en wonen?
De gevolgen van onze huidige manier van wonen en bouwen zijn groot. Maar er zijn
oplossingen voor handen. Een doortastend beleid van onze overheden gericht op
klimaatvriendelijke kernversterking kan de vele negatieve effecten van onze huidige
verspreide, onduurzame manier van wonen, aanpakken. Ook steeds meer mensen kiezen
bewust voor een duurzame manier van leven en willen dus ook op een andere manier gaan
wonen en bouwen.
Duurzaam wonen en bouwen streeft naar een zo spaarzaam mogelijk omgaan met ruimte,
energie, water en materialen en dat in alle fasen van het bouwproject: van de ontwerpfase
tot de bouw, het gebruik en de sloop. Ook aandacht voor het welbevinden van de mensen
waarmee je samenwoont en op je omgeving is essentieel.
Om hierbij bewust te werk te kunnen gaan en de juiste keuzes te kunnen maken, is er een
goed hulpmiddel voorhanden: de Vlaamse Maatstaf Duurzaam Wonen en Bouwen. In deze
maatstaf komen alle facetten van duurzaam wonen en bouwen aan bod. Zowel burgers als
architecten kunnen er mee aan de slag.
Je kan de Maatstaf in elke fase van je project gebruiken. Vóór aanvang, zodat je weet waar
je allemaal op kan letten waardoor je later in je project niet geconfronteerd wordt met
10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGSL, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
016/27.26.77 – agsl@leuven.be – www.agsl.be

onvoorziene hoge kosten of zaken waar je niets meer aan kan doen. Ook tijdens de
ontwerpfase, de werffase en bij in gebruikname van het pand is de Maatstaf een zeer handig
instrument om op het juiste pad te blijven.
De Maatstaf helpt je om te komen tot een goede aanpak van je project. Het bepalen van wat
je precies wil bereiken en hoe je dat kan doen zodat je het project ook - binnen je
mogelijkheden - tot een goed einde kan brengen.
Alle aspecten van duurzaam wonen en bouwen komen aan bod:


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



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



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



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



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



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



Hoe draagt jouw project bij tot het comfort, de gezondheid en de sociale noden van
de mensen die bij en rond jou wonen? Beantwoordt het project aan alle aspecten van
gezondheid en veiligheid? Is het gebouw en het terrein toegankelijk voor mensen met
een beperking? Deel je binnen het project ruimte met andere gezinnen? Zijn er
voldoende voorzieningen dicht in de buurt? Schept het project mogelijkheden voor
mensen die minder kapitaalkrachtig zijn? Is het project positief voor de mensen in de
buurt en het buurtleven?

Duurzaam wonen en bouwen omvat dus heel wat facetten. Een project kan niet aan alle
facetten optimaal beantwoorden. Het is dus een kwestie van, rekening houdend met de
mogelijkheden van een site en de (financiële) haalbaarheid, de juiste keuzes te maken.
Duurzaam bouwen vraagt ook heel wat expertise. De keuze voor een geschikte architect is
hierin belangrijk. Deze zal de bouw- een woongroep kunnen bijstaan met raad en daad. Ook
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het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen biedt ondersteuning en kan een
bouw- en woongroep helpen om van hun project een zo duurzaam mogelijk project te
maken.
De Vlaamse Maatstaf Duurzaam Bouwen is te vinden op de website van de Vlaamse
Overheid: http://www.lne.be/themas/duurzaam-bouwen-en-wonen.

2.2 Wat betekent gemeenschappelijk wonen of cohousen?
De algemene definitie van gemeenschappelijk wonen luidt als volgt:
“Een project gemeenschappelijk wonen (woongemeenschap) omvat personen, afkomstig uit
verschillende gezinnen die ruimtes delen en afspreken in minder of meer betrokken mate
samen te wonen met de bedoeling een sociale meerwaarde te creëren voor de
medebewoners en voor de directe omgeving. Zij ontwikkelen hun woonvorm als
bewonersgroep op eigen initiatief en wonen er in eigen beheer.”
We onderscheiden verschillende vormen van gemeenschappelijk wonen, gaande van een
groep autonome woningen tot een groep kamers. Gemeenschappelijke deler binnen deze
woonvormen is het karakter van het project waarbij de bewoners er expliciet voor kiezen om
samen te leven (samenleefproject).
Hieronder volgt een overzicht van de verschillende gemeenschappelijke woonvormen:


Co-wonen: een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij autonome
privéwoonsten worden aangevuld met functionele gedeelde ruimtes, echter in
mindere mate (minder oppervlakte en functies) dan bij cohousing. Typisch worden
volgende ruimtes gedeeld: tuin, garage, fietsenberging, wasplaats, en eventueel
tuinhuis, clubhuis, atelier, …). De grootte van deze projecten varieert van 3 tot 35
wooneenheden;



Cohousing: een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij autonome
privéwoonsten worden aangevuld met functionele gedeelde ruimtes en leefruimtes
zoals tuin, garages, washuis, maar ook eetzaal, keuken, zithoek, hobby- en
speelkamer, atelier, logeerkamer etc. De grootte van deze projecten varieert van 8
tot 35 wooneenheden;



Een woongroep wordt gedefinieerd als een groep van niet-autonome privékamers
(er ontbreekt een keuken en/of sanitair) onder één dak. Het huishouden wordt in
mindere of meerdere mate gedeeld. Deze projecten bevatten meestal 3 tot 8
wooneenheden. Dit type van gemeenschappelijk wonen wordt ook wel
‘gemeenschapshuis’ genoemd. In dat geval is het engagement meestal van kortere
duur dan bij co-wonen of cohousing;



Een leefgemeenschap omvat een volledig gedeeld huishouden. Het betreft een
‘erfgenaam’ van de vroegere commune, echter wel op meer realistische leest
geschoeid. Deze basis van deze gemeenschappen is vaak op religieuze of spirituele
basis geschoeid. De grootte van deze gemeenschappen is afhankelijk van de groep
en start vanaf 3 units.
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De onderstaande collectieve woonvormen ontbreken aan bewuste keuze tot samenleven en
zijn dus geen gemeenschappelijke woonvormen. Deze woonvormen komen niet in
aanmerking in het kader van deze projectoproep:


Een groep woningen of wijk of woonblok met collectieve voorzieningen (vb.
speeltuin, zwembad, …), echter zonder een bewuste betrokkenheid of relatie tussen
de bewoners onderling;



Een groep kamers in een gebouw met collectieve ruimtes (circulatie, wasplaats),
echter zonder een bewuste betrokkenheid of relatie tussen de bewoners onderling.

Enkele definities die kunnen helpen bij het lezen van dit projectdossier:


Kopers: zowel meerderjarige toekomstige bewoners die een deel van de site willen
kopen als meerderjarige toekomstige bewoners die een erfpachtrecht op een deel
van de site wensen te bekomen. De term wordt met andere woorden
gemakkelijkheidshalve gebruikt zowel in geval er voor een verkoop als in het geval er
voor een erfpacht wordt geopteerd;



Bewoners: alle minderjarige en meerderjarige bewoners die het project zullen
bewonen. Niet alle bewoners zullen kopers zijn (vb. kinderen waarvan de ouders
kopen zijn wel bewoners maar geen kopers);



Bouw- en woongroep: een georganiseerde groep van kopers voor een project van
minstens 2 wooneenheden die de intentie hebben om het woonproject te bouwen en
vervolgens te bewonen;



De term ‘kandidaat’ (vb. kandidaat koper) wordt gehanteerd als voorvoegsel bij
bouw- en woongroepen, kopers en bewoners tot het moment van toewijzing aan een
bouw- en woongroep. Vanaf dan wordt het voorvoegsel ‘geselecteerde’ gehanteerd in
het projectdossier.
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3 Tot wie richt het project zich?
AGSL en de stad Leuven hebben zich geëngageerd om de site aan de Geldenaaksebaan
(zie hoofdstuk 4 voor een beschrijving van de site) voor te behouden voor en over te dragen
aan een groep van particulieren die de bedoeling hebben om in eigen beheer een
woonproject te realiseren en te bewonen.
Deze oproep is gericht aan iedereen die een niet speculatief woonproject wenst te realiseren
en die hierin een hoge graad van duurzaamheid en van gemeenschappelijk wonen wenst na
te streven.
In dit dossier worden nagenoeg geen uitsluitingscriteria voor particuliere kandidaat kopers
gehanteerd. De enige randvoorwaarden die aan de kandidaat kopers worden gesteld, zijn
dat ze nooit betrokken zijn geweest bij criminele activiteiten, niet in het negatieve bestand
staan van de Nationale Bank en geen achterstallen hebben bij de stad Leuven, het AGSL of
andere aan de stad gelieerde rechtspersonen. De kandidaat kopers dienen hiervoor een
verklaring op eer te ondertekenen die bij de kandidaatstelling of bij het projectvoorstel dient
gevoegd te worden (zie bijlage 3 voor de verklaring op eer).
Aan het te realiseren gemeenschappelijk eco-woonproject worden er wel een aantal
ambitieuze minimumvoorwaarden gesteld om ervoor te zorgen dat dit project haar
voorbeeldrol als pilootproject inzake gemeenschappelijk eco-wonen waarmaakt. Meer
informatie over deze minimumvoorwaarden is hoofdzakelijk terug te vinden in hoofdstuk 8
van dit projectdossier.
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4 De projectsite
4.1 Ligging en bereikbaarheid
4.1.1 Ligging
De projectsite is gelegen aan de Geldenaaksebaan, ter hoogte van huisnummers 182-186.
De site wordt zijdelings ingesloten door de Broekstraat en de Hoveniersdreef. Kenmerkend
voor het perceel is dat het vlak langs de spoorweg ligt, die ter hoogte van het project op een
verhoogde groene berm ligt.
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De site ligt net buiten de ring van Leuven, in de deelgemeente Heverlee. De site bevindt zich
vlakbij de ingang van de Abdij van Park, ligt in vogelvlucht op +/- 2 km van het station van
Leuven, op 600 m van de vesten rond Leuven, 1,9 km van de Grote Markt en langsheen één
van de belangrijke routes naar Leuven vanuit o.a. Haasrode, Bierbeek…
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In de onmiddellijke nabijheid van het project bevinden zich verschillende lokale
voorzieningen zoals scholen, een bakker, dokters, kinderopvang, groene publieke ruimte etc.

4.1.2 Bereikbaarheid
Langsheen de spoorweg en de projectsite loopt een belangrijke fietsverbinding tussen de
Tiensesteenweg en het station van Heverlee. Het project takt dan ook letterlijk aan op een
veel gebruikte fietsverbinding die fietsers en ook voetgangers een veilig en comfortabel
alternatief biedt om de belangrijkste mobiliteitsknooppunten of bestemmingen te bereiken.
Ook met het openbaar vervoer zijn er verschillende aansluitingspunten in de omgeving. De
stations van Heverlee en Leuven liggen respectievelijk op 1,2km en 2km van de projectsite.
Bovendien is er een bushalte recht voor de deur van het nieuw te ontwikkelen project waar
verschillende hoogfrequente buslijnen halteren, zowel richting centrum als in de andere
richting.
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4.2 Huidige invulling
4.2.1 Bestaande bebouwing
De projectsite bevat 4 woningen, gelegen langs de Geldenaaksebaan met huisnummers 182
(1 huisnummer maar 2 woningen), 184 en 186. Bovendien staan er nog 2 garages op de site
die hun ingang vinden in de Broekstraat.
Alle nutsvoorzieningen (water, elektriciteit en gas) in de woningen werden afgesloten. De
woningen zijn allen in een slechte staat.
In de woningen is nog een deel van de inboedel aanwezig. De staat van de gebouwen laat
het niet toe aan het AGSL om deze te laten verwijderen. De inboedel wordt dus mee
overgenomen door de bouw- en woongroep waaraan de projectsite wordt overgedragen om
bij de sloop mee verwijderd te worden.
Het pand met huisnummer 186 staat op de inventarisatie van onbewoonbaar verklaarde
woningen. Jaarlijks wordt hierop een belasting geheven. De nieuwe eigenaars kunnen
hiervoor een vrijstelling aanvragen.
De kandidaat-kopers zijn verplicht om zelf de nodige informatie op te vragen en de nodige
formaliteiten te vervullen voor het bekomen van de vrijstelling (informatie hieromtrent te
consulteren op de website van de stad Leuven:
http://www.leuven.be/binaries/2013_12_17_leegstand_ongeschikt_woningen_tcm1666672.pdf
Het hoekpand met huisnummer 182 heeft een historisch karakter. Het betreffende pand is
één van de weinige panden in Heverlee opgenomen op de vastgestelde inventaris van
onroerend erfgoed. De beschrijving ervan luidt als volgt:
“Langshuis met twee verdiepingen en steil zadeldak uit de 17de eeuw(?). Aanpassing en
cementbepleistering van de voorgevel uit de 19de eeuw; ten dele afgebroken circa 1965. Dit
pand, gelegen op de hoek met de Groenstraat heeft momenteel een eind 19de- of begin
20ste-eeuws uitzicht, maar bevat voortgaande op de steile dakhelling en de linkse zijtuitgevel
met aandak, schouderstukken en vlechtingen ongetwijfeld een traditionele kern die zou
kunnen teruggaan tot de bebouwing van het voormalige gehucht Vinkenbosch, dat aan de
basis ligt van de oorsprong en de ontwikkeling van de site rond de Abdij van Park;
Vinkenbosch was een domein van de Parkabdij dat omwille van zijn specifieke ligging, net
als de abdij zelf deel uitmaakte van de 'Kuip van Leuven', het rechtsgebied van de stad. Het
terrein had een oppervlakte van ongeveer 16 ha en was in handen van het
Weldadigheidsbureau van de stad. In de atlas van de Parkabdij is er in deze omgeving
duidelijk bebouwing aanwezig.
Hoekpand van twee bouwlagen onder steil zadeldak met de nok parallel aan de straat,
momenteel met kunstleien bekleding. De lijstgevel aan de straat is gecementeerd met
schijnvoegen en heeft op de begane grond een neoclassicistisch uitgewerkte pui met
centrale deur gevat tussen twee puivensters, refererend aan de voormalige functie, naar
verluidt café en winkel. Aflijnende kroonlijst op tandlijst en diamantkopconsoles. Het
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bekronende paneel in geprofileerde omlijsting bevatte voorheen vermoedelijk de benaming.
Het rechthoekige bovenvenster is gevat in een geprofileerde omlijsting met sluitsteen,
voorzien van een diamantkop en guirlande. Het diamantkopmotief wordt herhaald in de fries
onder de eenvoudige houten kroonlijst. De rechter zijgevel kreeg een nieuw parement.”

Gezien de goede structurele staat van het pand en de mogelijke oude kern, die misschien
wel teruggaat tot de bebouwing van het voormalige gehucht Vinkenbosch, is de sloop ervan
vanuit erfgoedstandpunt niet gewenst. Leuven heeft zeer veel waardevol patrimonium tijdens
de twee wereldoorlogen verloren. De stad moet dan ook omzichtig omspringen met erfgoed
dat ouder is dan 1914. Gezien de mogelijkheid dat dit pand teruggaat tot de 17e eeuw en
een mogelijke link heeft met de parkabdij, moet hier in termen van behoud en integratie in
het nieuwe project gedacht worden, en niet in termen van sloop.

4.2.2 Afmetingen van het perceel
Het perceel in zijn totaliteit heeft een oppervlakte van ongeveer 1.285m². De lengte van de
site langs de Geldenaaksebaan bedraagt 24m. Langs de Broekstraat strekt het terrein zich
uit over een lengte van 44m en langs de Hoveniersdreef over een lengte van 35m.
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4.2.3 Oriëntatie
De voorzijde van de projectsite langs de Geldenaaksebaan is oostelijk georiënteerd.

4.2.4 Eigendomsstructuur
De site die in aanmerking komt voor het gemeenschappelijk eco-woonproject is volledig in
eigendom van AGSL. Ze bestaat uit een lokaal parkeerterrein op het maaiveld (aangeduid
met nummer 1 op plan hiernaast) en enkele woongebouwen met aanhorigheden. Het
bollenpark dat momenteel aanwezig is op het parkeerterrein zal verdwijnen en dient dus niet
geïntegreerd te worden in het nieuwe project.

4.2.5 Kadastrale gegevens
De site omvat volgende kadastrale percelen:
Een handel- en woonhuis op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gestaan en
gelegen aan de Geldenaaksebaan 182, gekend volgens titel en huidig kadaster sectie E,
nummer 215-B, met een totale oppervlakte volgens titel en huidig kadaster van honderd en
tien vierkante meter (110m²). Niet geïndexeerd kadastraal inkomen: 823,00€. Het onroerend
goed is gelegen in een waterwinningsgebied (beschermingszone 3);
Een woonhuis op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gestaan en gelegen aan de
Geldenaaksebaan 184, gekend volgens titel en huidig kadaster sectie E, nummer 217-G,
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met een totale oppervlakte volgens titel en huidig kadaster van veertig vierkante meter
(40m²). Niet geïndexeerd kadastraal inkomen: 344,00€. Het onroerend goed is gelegen in
een waterwinningsgebied (beschermingszone 3);
Een handel- en woonhuis op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gestaan en
gelegen aan de Geldenaaksebaan 186, gekend volgens titel en huidig kadaster sectie E,
nummer 221-A, met een totale oppervlakte volgens titel en huidig kadaster van tweehonderd
en tien vierkante meter (210m²). Niet geïndexeerd kadastraal inkomen: 597,00€. Het
onroerend goed is gelegen in een waterwinningsgebied (beschermingszone 3);
Een perceel gelegen aan de Geldenaaksebaan, gekend volgens titel en huidig kadaster
sectie E, nummer 216-C, met een totale oppervlakte volgens titel en huidig kadaster van
tweehonderd en twintig vierkante meter (220m²). Niet geïndexeerd kadastraal inkomen:
104,00€. Het onroerend goed is gelegen in een waterwinningsgebied (beschermingszone
3);
Domein (parking) gelegen aan de Broekstraat, gekend volgens titel en huidig kadaster sectie
E, nummer 219-F, met een totale oppervlakte volgens titel en huidig kadaster van
zeshonderd drieënveertig vierkante meter (643m²). Niet geïndexeerd kadastraal inkomen:
773€. Het onroerend goed is gelegen in een waterwinningsgebied (beschermingszone 3);
Spie gelegen aan de Broekstraat, gekend volgens titel en huidig kadaster sectie E, nummer
214-K, met een totale oppervlakte volgens titel en huidig kadaster van drieënzestig vierkante
meter (63m²). Niet geïndexeerd kadastraal inkomen: 59€. Het onroerend goed is gelegen in
een waterwinningsgebied (beschermingszone 3);
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4.3 Toekomstig project / Stedenbouwkundige voorschriften
4.3.1 Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg
Het bouwblok is gelegen in het BPA H03 Park en sluit heel nauw aan bij het RUP Gebieden
voor open ruimte: fase 01 (Abdij van Park). De voorschriften en het grafisch plan van het
BPA H03 Park zijn te consulteren op de website van de stad Leuven via volgende link:
http://www.leuven.be/leven/wonen/Bouwen-wonen/pa-rup/.

Rekening houdend met de wens om het historisch hoekpand in het projectgebied te
behouden, wordt de realiseerbare bruto vloeroppervlakte in het project geraamd op 1.400m².
Het historisch pand dient hierbij op een architecturaal kwalitatieve manier ingebed wordt in
het nieuwbouwproject.
Dit getal is slechts richtinggevend. De werkelijk te realiseren bruto vloeroppervlakte is
namelijk sterk afhankelijk van het ontwerp en het concept van de bouw- en woongroep.
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4.3.2 Stedenbouwkundige verordeningen
4.3.2.1 Bouwreglement stad Leuven
In Leuven zijn volgende gemeentelijke verordeningen van kracht (niet limitatief):


De overkoepelende algemene bouwverordening: Regelt het opdelen van
woongelegenheden, de toegang tot verdiep, vergunningsplichtige functiewijzigingen
enz.



Verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten de
openbare weg: Bij bepaalde 'grotere' nieuwbouwprojecten en verbouwingen is het
verplicht om - afhankelijk van de aard en de omvang - een aantal parkeerplaatsen en
fietsenstallingen te voorzien.



Verordening op de stoepaanleg: Iedere bouwheer die een gebouw realiseert op een
onbebouwd terrein, is verplicht om binnen het jaar na ingebruikname van het gebouw
de stoep aan te leggen.

Bovenstaande verordeningen zijn te consulteren op de website van stad Leuven via
volgende link: http://www.leuven.be/leven/wonen/Bouwen-wonen/Beleid-Planning/.
De bouw- en woongroep kan zich voor meer informatie wenden tot het loket Bouwen in het
Stadskantoor, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven. Dit loket is geopend op
maandag van 9u tot 16.30u en op donderdag van 12u tot 20u.
Uw contactpersoon voor stedenbouwkundige informatie is mevrouw Marielle Albert, te
bereiken op het nummer 016/27.25.77 of marielle.albert@leuven.be.

4.3.2.2 Gewestelijke stedenbouwkundige verordening
Er dient rekening te worden gehouden met de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening
inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing
van afvalwater en hemelwater.

4.3.2.3 Provinciale stedenbouwkundige verordening
Er dient rekening te worden
hemelwaterverordening.

gehouden met

de Provinciale

stedenbouwkundige
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5 Kandidaatstelling, selectie- en
overdrachtsprocedure
De kandidaatstellingen zijn voorbehouden voor groepen die zijn samengesteld uit particuliere
kandidaat kopers. Het is echter niet vereist dat op het moment van kandidaatstelling of op
het moment van indienen van het projectvoorstel de groep al volledig is samengesteld. Bij
kandidaatstelling dient de groep te bestaan uit kandidaat kopers voor minstens 3
wooneenheden. Op moment van indienen van het projectvoorstel dient de groep te bestaan
uit kandidaat kopers voor minstens 6 wooneenheden.
Geïnteresseerde kandidaat kopers kunnen zich registreren op de contactlijst die te vinden is
www.gemeenschappelijk-ecowonen.be om op de hoogte gehouden te worden over de
laatste ontwikkelingen in het project. Geïnteresseerde kandidaat groepen of particuliere
kandidaat kopers kunnen ook terecht op de infosessies en bezoekmomenten die worden
georganiseerd. Kandidaat kopers dienen zelf een groep te vormen met andere
geïnteresseerde kandidaat kopers. Elke kandidaat koper kan slechts eenmaal als deel van
een kandidaat bouw- en woongroep deelnemen.
Voor de deelname aan de procedure ontvangen kandidaat bouw- en woongroepen geen
onkostenvergoeding. Alle kosten verbonden aan de notariële akten, het organiseren van de
bouw- en woongroep en de projectrealisatie vallen ten laste van de bouw- en woongroep.
Een indicatieve timing van deze procedurestappen wordt in hoofdstuk 10 ‘Overzicht mijlpalen
in het project’ van dit document weergegeven. In onderstaande paragrafen worden
vervolgens elk van de procedurestappen en bijhorende mijlpalen afzonderlijk toegelicht.
AGSL en de stad Leuven behouden zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen aan te
brengen in de procedure en deze te communiceren naar de kandidaat bouw- en
woongroepen.

5.1 Infomomenten en bezoek aan de site
Er worden 2 informatiesessies georganiseerd op volgende data:


donderdag 22 januari 2015 om 19u:
Deze infosessie vindt plaats in Jeugdherberg De Blauwput (Martelarenlaan 11, 3010
Leuven) en start met een uitgebreide toelichting van het project door de
projectbeheerder en enkele experten inzake vastgoedtransacties, juridische
aspecten, duurzaam bouwen, cohousing etc. Daarna krijgen aanwezige
geïnteresseerden de kans om vragen met betrekking tot het projectdossier te stellen
aan de aanwezige experten.



zaterdag 31 januari 2015 om 14u:
Deze sessie start met een korte toelichting van het project door de projectbeheerder
in het Huis van de Polyfonie (Mariapoort, Abdij Van Park, 3001 Leuven). Daarna volgt
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een bezoekmoment aan de site en staan de medewerkers van de stad Leuven en
AGSL ter beschikking om de vragen m.b.t. het project te beantwoorden.
De informatiesessie wordt afgesloten met een kleine beurs waarop kandidaat
groepen, kandidaat kopers en marktspelers (vb. coaches, architecten etc.) met elkaar
in contact kunnen komen, onder begeleiding van Samenhuizen vzw.
De infomomenten zijn enkel toegankelijk voor geïnteresseerden die zich vooraf hebben
aangemeld via agsl@leuven.be met als onderwerp ‘infodagen gemeenschappelijk ecowonen Geldenaaksebaan’ of telefonisch op 016/27.26.77 en met vermelding van
aanwezigheid op één of beide infomomenten.

5.2 Kandidaatstelling
Om tot de kandidaatstelling toegelaten te worden moeten de kandidaat kopers zich
verbonden hebben in een bouw- en woongroep. Bij kandidaatstelling dient de groep te
bestaan uit kandidaat kopers voor minstens 3 wooneenheden. Elke kandidaat koper kan
slechts eenmaal als deel van een kandidaat bouw- en woongroep deelnemen.
De kandidaatstelling van een bouw- en woongroep bestaat uit:






1 ingevuld en ondertekend kandidaatstellingsformulier (zie bijlage 1);
1 ingevuld en ondertekend formulier met vermelding van de contactgegevens van de
meerderjarige contactpersoon van de kandidaat bouw- en woongroep:
contactpersoon, adres, e-mailadres en telefoonnummer (zie bijlage 2);
per wooneenheid 1 ingevulde en ondertekende infofiche met daarin een verklaring op
eer per kandidaat koper (zie bijlage 3);
een kopie van een geldig legitimatiebewijs per kandidaat koper.

Indien een document uit meerdere pagina’s bestaat, dient elke pagina afzonderlijk
geparafeerd te worden door alle ondertekenaars van het document.
De documenten voor de kandidaatstelling worden gebundeld en bezorgd in een gesloten
omslag aan het AGSL, t.a.v. Katrien Van Uytsel, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000
Leuven met vermelding ‘Kandidaatstelling bouw- en woongroep Geldenaaksebaan’ op de
omslag.
De kandidaatstelling wordt per post of per bode aan het AGSL overgemaakt. Bij verzending
per post, wordt die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven met opgave
van het adres dat hierboven is aangegeven en wederom met de vermelding
‘Kandidaatstelling bouw- en woongroep Geldenaaksebaan’.
De kandidaatstelling moet bij het AGSL toekomen voor 13 maart 2015, 11u. Indien uw
kandidaatstelling ons dan niet heeft bereikt, wordt uw kandidaatstelling niet ontvankelijk
bevonden. Nochtans wordt een kandidaatstelling die te laat toekomt, in aanmerking
genomen voor zover:
1° het AGSL aan de kandidaat bouw- en woongroepen nog geen kennis heeft
gegeven van haar beslissing,
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2° en de kandidaatstelling ten laatste vier kalenderdagen vóór uiterste indiendatum
van de kandidaatstellingen bij de post als aangetekende zending is afgegeven.
De contactpersoon van de woongroep ontvangt binnen de 14 dagen na afloop van de
kandidaatstellingsperiode via e-mail een ontvangstbevestiging van diens kandidaatstelling
met de mededeling of deze al dan niet ontvankelijk bevonden en aanvaard wordt.
De kandidaatstelling is vrijblijvend en houdt geen verplichting in tot het indienen van een
projectvoorstel in de volgende fase van het project.

5.3 Projectvoorstel
Na de einddatum voor kandidaatstelling heeft de kandidaat bouw- en woongroep wiens
inschrijving werd aanvaard ongeveer 6 maanden de tijd om een projectvoorstel uit te werken.
Voor de opmaak van het projectvoorstel bieden we een sjabloon aan dat terug te vinden is in
bijlage 4 van dit projectdossier. In dit sjabloon kan u, naast de vormvereisten voor uw
projectvoorstel, terugvinden op welke vragen de begeleidingscommissie een antwoord wenst
te vinden in het ingediende projectvoorstel.
Het projectvoorstel bevat 3 grote luiken, aan de hand waarvan de begeleidingscommissie
een zo volledig mogelijk beeld moet kunnen krijgen van het project:
1. Luik 1: Samenstelling van de bouw- en woongroep:
o Naam en samenstelling van de bouw- en woongroep;
o Contactgegevens van de bouw- en woongroep;
o Gegevens van de kandidaat kopers die reeds gekend zijn op het moment van
indienen van het projectvoorstel;
o Motivatie en risicoanalyse van de kandidaat bewoners.
2. Luik 2: Visie op het project:
o Kernachtige omschrijving van de visie;
o Visie op gemeenschappelijkheid;
o Visie op duurzaamheid;
o Stedenbouwkundige en architecturale visie;
3. Luik 3: Haalbaarheid van het project:
o Stappenplan en timing;
o Financieel plan;
o Functionele organisatie van de bouw- en woongroep;
o Juridische structuur;
o Externe ondersteuning
Om de financiële haalbaarheid van het project te kunnen evalueren (zie luik 3), is in bijlage 5
van dit projectdossier een financieel sjabloon toegevoegd. Dit financieel sjabloon werd
uitgewerkt
door
het
Gentse
Stadsontwikkelingsbedrijf
(sogent)
voor
haar
gemeenschappelijke woonprojecten en is door het AGSL aangepast op maat van het
gemeenschappelijk eco-woonproject aan de Geldenaaksebaan. De bouw- en woongroep is
verplicht dit sjabloon in te vullen en bij het projectvoorstel te voegen. Het ingevulde sjabloon
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is een goede leidraad voor de bouw- en woongroep bij het opmaken van haar financiële
plan.
Het projectvoorstel wordt in tweevoud bezorgd in een gesloten omslag aan het AGSL, t.a.v.
Katrien Van Uytsel, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven met vermelding
‘Projectvoorstel woongroep Geldenaaksebaan’ op de omslag. Het volledige projectvoorstel
wordt gebundeld zowel op papier als op een digitale drager (usb-stick).
Het projectvoorstel wordt per post of per bode aan het AGSL overgemaakt te worden. Bij
verzending per post, wordt die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven
met opgave van het adres dat hierboven is aangegeven en wederom met de vermelding
‘Projectvoorstel bouw- en woongroep Geldenaaksebaan’.
Het projectvoorstel moet bij het AGSL toekomen voor 11 september 2015, 11u. Indien het
projectvoorstel ons dan niet heeft bereikt, wordt het projectvoorstel niet ontvankelijk
bevonden. Nochtans wordt een projectvoorstel dat te laat toekomt, in aanmerking genomen
voor zover:
1° het AGSL aan de kandidaat bouw- en woongroepen nog geen kennis heeft
gegeven van haar beslissing,
2° en het projectvoorstel ten laatste vier kalenderdagen vóór de dag vastgesteld voor
de ontvangst van de projectvoorstellen bij de post als aangetekende zending is
afgegeven.
Bij indiening van het projectvoorstel dient de groep te bestaan uit kandidaat kopers voor
minstens 6 wooneenheden. Elke kandidaat koper kan slechts eenmaal als deel van een
kandidaat bouw- en woongroep deelnemen.
Het AGSL maakt een proces-verbaal op dat de ontvangst van de projectvoorstellen vaststelt.
De contactpersoon van de bouw- en woongroep ontvangt via e-mail een
ontvangstbevestiging van diens projectvoorstel.

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



de kandidaat bouw- en woongroep bestaat uit kandidaat kopers voor minstens 6
wooneenheden;
dezelfde toelatingsvoorwaarden worden gehanteerd voor de nieuwe kandidaat
kopers (kandidaat kopers die nog niet gekend waren bij kandidaatstelling) als bij
kandidaatstelling (zie ook hoofdstuk 3 voor de toelatingsvoorwaarden)
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Enkel projectvoorstellen die bij nazicht aan alle bovengenoemde voorwaarden voldoen,
zullen worden aanvaard en weerhouden voor de inhoudelijk beoordeling door de
begeleidingscommissie.

5.4.2 Inhoudelijk beoordeling van het projectvoorstel
De ingediende projectvoorstellen worden beoordeeld door de begeleidingscommissie (zie
verder, hoofdstuk 6.4). Bij de beoordeling kan een bouw- en woongroep maximaal 300
punten verdienen. De puntenverdeling over de verschillende beoordelingscriteria in het
projectvoorstel is terug te vinden in het sjabloon in bijlage 4 van dit projectdossier.
Om weerhouden te worden dient de bouw- en woongroep op elk van de 3 luiken van het
projectvoorstel minimum 50% te scoren. Bouw- en woongroepen die onvoldoende scoren,
worden uitgesloten. Alle groepen die weerhouden worden, worden vervolgens gerangschikt
op basis van hun totaalscore (opgetelde scores van de 3 luiken).
De begeleidingscommissie stelt een selectieverslag met daarin de beoordeling van de
projectvoorstellen volgens de toelatingsvoorwaarden, de inhoudelijke beoordeling van de
projectvoorstellen en de rangschikking. Dit selectieverslag met de lijst met de definitieve
rangschikking worden nadien ter goedkeuring voorgelegd aan het directiecomité en de raad
van bestuur van AGSL.
Na goedkeuring door de raad van bestuur van AGSL ontvangen de contactpersonen van de
kandidaat bouw- en woongroepen schriftelijk of per email bericht over de uitkomst van de
beoordeling. (zoals geformuleerd in 5.4.4) In eerste instantie wordt de hoogst gerangschikte
bouw- en woongroep geselecteerd voor het vervolgtraject in deze procedure. In het
selectieverslag zal gemotiveerd aangegeven worden waarom een woongroep wel of niet
wordt uitgenodigd voor de toewijzingsfase.

5.4.3 Voorstellingsmoment bouw- en woongroepen
Indien de begeleidingscommissie in de fase van de beoordeling dat nodig acht, kan worden
gevraagd dat de bouw- en woongroepen zich komen voorstellen en toelichting komen geven
bij het door hen ingediende projectvoorstel in de fase van de beoordeling. Een bevestiging
van datum met vermelding van verdere concrete afspraken wordt desgevallend per email
naar de contactpersoon van de bouw- en woongroep verzonden.

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

5.5 Toewijzing en onderhandse overeenkomst
De groep die als eerste gerangschikt staat (met hoogste score) wordt geselecteerd om met
het AGSL en in samenwerking met de notaris(sen) te onderzoeken onder welke vorm de
overdracht van de grond kan plaatsvinden, of de juridische vorm van de groep zich hiertoe
leent en hoe de minimumvoorwaarden die door het AGSL worden opgelegd in de
overeenkomst kunnen vastgelegd worden.
Indien dit onderzoek binnen de acht weken tot een voor beide partijen werkbare basis leidt,
zal het AGSL vervolgens de grond aan de kandidaat groep toewijzen na goedkeuring door
haar Raad van Bestuur.
Indien de eerst geselecteerde bouw- en woongroep deze uitnodiging weigert of indien er
geen toewijzing volgt aan de geselecteerde bouw- en woongroep, stopt het traject met deze
groep en zal het AGSL de toewijzingsfase (opnieuw max. 8 weken) ingaan met de 2e
gerangschikte groep enzoverder.
De geselecteerde bouw- en woongroep verbindt er zich toe binnen uiterlijk 8 weken na
toewijzing eenzijdig een onderhandse erfpachtovereenkomst of verkoopsovereenkomst te
ondertekenen. Na goedkeuring door de Raad van Bestuur wordt deze overeenkomst door
het AGSL tegengetekend.
De definitieve juridische structuur van de geselecteerde bouw- een woongroep dient
gevormd te zijn uiterlijk voor het tekenen van de onderhandse verkoopsovereenkomst of
erfpachtovereenkomst.
Bij ondertekening van de onderhandse overeenkomst zal het AGSL tevens een waarborg
vragen aan de geselecteerde bouw- en woongroep voor alle door de groep aan te gane
beslissingen en engagementen. Deze waarborg zal nooit meer bedragen dan 10% op de
verkoopprijs van de grond die in hoofdstuk 7 wordt vermeld.
Indien na ondertekening van de onderhandse overeenkomst, de juridische structuur of de
samenstelling van de bouw- en woongroep nog zou wijzigen, kan de onderhandse
overeenkomst op kosten van de bouw- een woongroep aangepast worden aan de nieuwe
juridische structuur of samenstelling mits alle andere voorwaarden ongewijzigd blijven.
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5.6 Uitwerking projectdossier
Na ondertekening van de onderhandse overeenkomst start de periode waarin de bouw- en
woongroep het project verder kan uitwerken.
De groep krijgt 18 maanden de tijd om een door de begeleidingscommissie goedgekeurd
projectdossier voor te leggen aan het AGSL. De begeleidingscommissie zal de bouw- en
woongroep begeleiden in de opmaak van het definitieve projectdossier tijdens in eerste
instantie maandelijkse en later driemaandelijkse bijeenkomsten tussen commissie en bouwen woongroep. Praktische afspraken omtrent deze begeleidingssessies en het indienen van
het definitieve projectdossier, zullen voor de ondertekening van de onderhandse
overeenkomst worden gemaakt.
De onderhandse overeenkomst (zie vorige stap) wordt getekend onder enkele opschortende
voorwaarden. Het verlijden van de akte zal pas kunnen plaatsvinden van zodra deze
opschortende voorwaarden vervuld zijn:
Binnen 3 maanden na ondertekening van de onderhandse overeenkomst legt de
bouw- en woongroep een getekende overeenkomst met een architect voor aan het
AGSL.
Binnen 18 maanden na ondertekening van de onderhandse overeenkomst is er een
door de begeleidingscommissie goedgekeurd definitief projectdossier. Het door de
bouw- en woongroep ingediende definitief projectdossier omvat minstens volgende
onderdelen:







een definitief ontwerp dat voldoet aan de stedenbouwkundige
randvoorwaarden (dossier aanvraag stedenbouwkundige vergunning) en de
minimumvoorwaarden in dit projectdossier;
een ingevulde Vlaamse maatstaf duurzaam bouwen en wonen, fase 3
waarin alle wooneenheden minimum de score ‘very good’ moeten halen;
de definitieve en volledige samenstelling van de bouw- en woongroep met
een minimum van 15 bewoners (minderjarig en meerderjarig) op het
moment van goedkeuring van het definitieve projectdossier;
nota die aantoont dat het definitief ontwerp haalbaar is en ondersteund
wordt op vlak van financiering, technische uitvoering en qua planning. De
bouw- en woongroep zal hiervoor alle vereiste of gevraagde
verantwoordingsstukken
voorleggen
(vb.
raming
architect,
overeenkomst(en) met aannemer(s), met financiële instellingen, en
dergelijke meer).

Binnen de 20 maanden na ondertekening van de onderhandse overeenkomst is er
een door de stad Leuven ontvankelijk verklaard aanvraagdossier stedenbouwkundige
vergunning volgens het voormelde goedgekeurde definitief dossier. De
stedenbouwkundige vergunning wordt door de stad Leuven afgeleverd binnen de in
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalde termijnen.
De authentieke akte wordt verleden nadat de bouw- en woongroep een definitieve en
uitvoerbare stedenbouwkundige vergunning verkrijgt voor het bouwen van het
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gemeenschappelijk eco-woonproject en uiterlijk 26 maanden na ondertekening van
de onderhandse overeenkomst. Deze termijn wordt automatisch verlengd in geval de
stedenbouwkundige vergunning door de stad Leuven wordt geweigerd of in geval de
door de stad Leuven verleende stedenbouwkundige vergunning na beroep wordt
geweigerd door de bestendige deputatie of indien de stedenbouwkundige vergunning
wordt aangevochten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
Het intrekken van de onderhandse overeenkomst wordt bij aangetekend schrijven of
deurwaardersexploot betekend. De waarborg vervalt dan aan het AGSL.
AGSL kan mits motivatie en bijzondere omstandigheden een afwijking toestaan. De Raad
van Bestuur van het AGSL kan, zonder daar echter toe gehouden te kunnen zijn, mits een
schriftelijke vraag en motivatie van de bouw- en woongroep afwijkingen op deze voorwaarde
toestaan, doch slechts in bijzondere omstandigheden en mits een duidelijke motivatie.

5.7 Overdrachtsovereenkomst
De authentieke akte wordt verleden na het voorleggen van een stedenbouwkundige
vergunning binnen een termijn van maximaal 26 maanden na ondertekening van de
onderhandse overeenkomst.
Het AGSL heeft het notariskantoor Coppieters ’t Wallant (Sint-Jacobsplein 7, 3000 Leuven)
aangesteld voor de opmaak van de diverse notariële akten. De bouw- en woongroep kan
tijdens het eerste infomoment in januari 2015 vrijblijvend advies inwinnen bij dit kantoor om
haar te adviseren bij de te vormen juridische structuur. Voor bijkomende informatie kan zij
zich rechtstreeks richten tot het notariaat. De bouw- en woongroep kan ook een eigen notaris
kiezen.
De bouw- en woongroep zal opgeroepen worden om te verschijnen voor het verlijden van de
akte op een door het AGSL vastgestelde datum en uur.
Uiterlijk bij het verlijden van de notariële akte zal afhankelijk van de weerhouden
overdrachtsformule de integrale verkoopsprijs of de eerste erfpachtcanon verschuldigd zijn.
In geval van niet-naleving door één van de partijen van de aangegane verbintenissen en na
ingebrekestelling bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot dat zonder gevolg
gelaten is gedurende een periode van vijftien dagen, zal de overeenkomst van rechtswege
ontbonden zijn. In dat geval zal de gestelde waarborg aan de niet in gebreke gebleven partij
toekomen ten titel van schadevergoeding. De partijen behouden zich het recht voor de
gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vragen.
Op het bedrag van elke laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling
vanaf de voorziene (eventueel uiterste) vervaldag intrest verschuldigd zijn aan de wettelijke
rentevoet.
Alle kosten voortvloeiend uit de verkoop of erfpacht zijn ten laste van de bouw- en
woongroep.
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5.8 Realisatie, oplevering en bewoning van het project
De bouw- en woongroep dient de bouwwerken aan te vatten binnen een termijn van 6
maanden te rekenen vanaf het verlijden van de authentieke akte en de werken te voltooien
binnen een termijn van 3 jaar te rekenen vanaf het verlijden van de authentieke akte.
De initiële bewoners van de bouw- en woongroep verbinden zich ertoe binnen de termijn van
3 jaar na het verlijden van de authentieke akte het gemeenschappelijk eco-woonproject als
hun hoofdverblijfplaats te bewonen en hun domicilie daar te vestigen.
Indien de termijn voor de aanvang van de werken, de voltooiing van de werken of aanvang
van bewoning niet nageleefd worden, kan het AGSL beroep doen op haar recht van
wederinkoop of beëindiging van erfpacht. Meer informatie hierover is terug te vinden in
hoofdstuk 8.6 ‘Recht van wederinkoop of beëindiging erfpacht door AGSL.
Indien de termijnen voor voltooiing van de werken en aanvang bewoning van het project niet
nageleefd worden en het AGSL haar recht op wederinkoop of beëindiging van de erfpacht
niet wenst uit te oefenen, zal een boete worden geheven aan de bouw- een woongroep ten
bedrage van 50.000,00 euro.
De Raad van Bestuur van het AGSL kan, zonder daar echter toe gehouden te kunnen zijn,
mits een schriftelijke vraag en motivatie van de bouw- en woongroep afwijkingen op deze
voorwaarde toestaan, doch slechts in bijzondere omstandigheden en mits een duidelijke
motivatie.

5.9 Evaluatie van het gerealiseerde project
Binnen een termijn van 3 maanden na aanvang van bewoning, dient de bouw- en woongroep
een as-built dossier in bij het AGSL. Dit as-built dossier bestaat minstens uit volgende
documenten:



as-built plannen
een ingevulde Vlaamse Maatstaf Bouwen en Wonen, fase 6 waarin alle
wooneenheden minimum score ‘very good’ moeten halen

Op basis van dit as-built dossier wenst de begeleidingscommissie een laatste maal te
evalueren of de minimumvoorwaarden voor het project en de visie in het projectvoorstel van
de weerhouden groep bij realisatie nog steeds gerespecteerd werden.
Na beoordeling van het as-builtdossier door de begeleidingscommissie en de goedkeuring
van de Raad van Bestuur, ontvangt de contactpersoon van de bouw- en woongroep
schriftelijk of per email bericht over de uitkomst van de beoordeling.
Indien de begeleidingscommissie van oordeel is dat het project niet gerealiseerd werd in de
geest van het goedgekeurde definitief dossier of dat de minimumvoorwaarden, gesteld in dit
dossier, niet gerespecteerd zijn bij uitvoering, zal een boete worden geheven aan de bouwen woongroep ten bedrage van 50.000,00 euro.
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De Raad van Bestuur van het AGSL kan, zonder daar echter toe gehouden te kunnen zijn,
mits een schriftelijke vraag en motivatie van de bouw- en woongroep afwijkingen op deze
voorwaarde toestaan, doch slechts in bijzondere omstandigheden en mits een duidelijke
motivatie.
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6 Begeleiding van de bouw- en woongroep
6.1 Begeleiding bouw- en woongroep door Samenhuizen
vzw
Samenhuizen vzw positioneert zich duidelijk als kenniscentrum en platform. De vzw is
toegankelijk voor alle actoren met betrekking tot gemeenschappelijk wonen, zonder
uitsluiting. De vzw biedt informatie en ondersteuning aan, met name:












Leveren van informatie en tools aan individuen en groepen initiatiefnemers
(algemene informatie rond Gemeenschappelijk Wonen en, voor zover beschikbaar,
specifieke informatie rond aanverwante domeinen, …);
Informeren en adviseren van de diverse partners en professionals rond
gemeenschappelijk wonen;
Aanbieden van vormingsmodules rond Gemeenschappelijk Wonen in het algemeen
en rond diverse thema’s (ontwikkelingstraject, senioren, centen en documenten,
consensus, collectief ontwerpen, …);
Ter beschikking stellen van de kanalen en het netwerk van Samenhuizen voor het
vinden van kandidaat-medebewoners;
Hulp bij het vinden en selecteren van een Gemeenschappelijk-Wonen-begeleider
voor de verdere stappen;
Contact leggen met andere groepen en initiatieven rond Gemeenschappelijk Wonen
voor uitwisseling, eventueel ondersteuning van opstarten van een streekgebonden
Samenhuizen Regio-Kern;
Bezoek organiseren aan bestaande projecten;
Beschikbaarheid voor het aanleveren van informatie en geven van feedback m.b.t.
aspecten van gemeenschappelijkheid op klankbordmomenten. In dit project zal een
vertegenwoordiger van Samenhuizen vzw als vast expertlid worden opgenomen in de
begeleidingscommissie.

6.2 Begeleiding bouw- en woongroep door het Provinciaal
Steunpunt Duurzaam Bouwen
Het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen is een initiatief van de provincie VlaamsBrabant, met de steun van de Vlaamse overheid.
Naast het adviseren en informeren van particulieren en het bijstaan van onder andere
gemeenten bij duurzame bouwprojecten, organiseert het steunpunt ook infosessies,
workshops en gerichte vormingen voor een brede doelgroep.
De bouw- en woongroep kan op het Steunpunt Duurzaam Bouwen beroep doen voor
inhoudelijke informatie en advies met betrekking tot de thema’s van de Vlaamse Maatstaf
Duurzaam Wonen en Bouwen via:



het digitaal en telefonisch infoloket;
uitgebreid advies ter plaatse;
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vertegenwoordiging in de begeleidingscommissie

Meer info en contactgegevens zijn te vinden op www.dubovlaamsbrabant.be

6.3 Begeleiding bouw- en woongroep door AGSL
Het AGSL is in dit dossier in eerste instantie de eigenaar van een site die ze wenst over te
dragen aan een geëngageerde bouw- een woongroep. AGSL zal met andere woorden in de
eerste plaats acteren als de verkopende/erfpachtrecht verlenende partij.
Naar de bouw- en woongroepen toe fungeert het AGSL tevens als eerste aanspreekpunt en
als projectcoördinator. AGSL op haar beurt kan dan weer rekenen op inhoudelijke
ondersteuning door Bond Beter Leefmilieu, vzw Samenhuizen en het Provinciaal Steunpunt
Duurzaam Bouwen.
Het AGSL zal, samen met andere deskundigen in de begeleidingscommissie, de
geselecteerde bouw- en woongroep en haar architect opvolgen tot het moment van indienen
van een ontvankelijk verklaarde aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning.
Tot slot zal het AGSL op een aantal momenten in het proces en na realisatie van het project
een aantal feedback momenten organiseren waarbij de leerpunten en positieve aspecten
van het reeds gelopen traject zullen worden uitgewisseld tussen de groep en AGSL met als
doel te leren voor volgende projecten.

6.4 Begeleidingscommissie
De begeleidingscommissie zal in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de selectie van
de bouw- en woongroep. Na de selectie zal deze commissie eveneens instaan voor het
begeleiden van de geselecteerde bouw- en woongroep en haar architect tijdens het
uitwerken van het definitieve projectdossier tot het moment van indienen van een
ontvankelijk verklaarde aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning.
Gedurende de eerste 3 maanden van de uitwerking van de het definitieve projectdossier
zullen de begeleidingscommissie en de geselecteerde bouw- en woongroep maandelijks
samenkomen. Gedurende de rest van de uitwerking van het definitieve projectdossier zullen
de bouw- een woongroep en de ontwerpers nog driemaandelijks hun plannen voorleggen
aan de begeleidingscommissie.
De begeleidingscommissie zal in dit begeleidingstraject de timing en de (architecturale en
stedenbouwkundige) kwaliteit van het project evalueren. Bovendien zal de commissie
opvolgen of de ambities geformuleerd in het projectvoorstel alsook de minimumvoorwaarden
opgenomen in dit dossier waargemaakt worden.
Deze begeleidingscommissie is samengesteld uit minimaal volgende 4 vaste
vertegenwoordigingen en zal aangevuld worden met ten minste 1 extern expert-jurylid:




1 vertegenwoordiger van de stad Leuven;
1 vertegenwoordiger van AGSL;
1 vertegenwoordiger van vzw Samenhuizen;
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1 vertegenwoordiger van Steunpunt Duurzaam Bouwen Vlaams-Brabant

De voorzitter van de begeleidingscommissie is Vic Goedseels, tevens voorzitter van het
directiecomité van AGSL.
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7 Overdrachtsformules en de prijs van de site
Het AGSL geeft de site in erfpacht of verkoopt ze in volle eigendom aan de bouw- en
woongroep aan wie het project wordt toegewezen. Alle andere overdrachtsformules worden
uitgesloten. De bouw- en woongroep geeft in haar projectvoorstel zelf aan welke
ontwikkelingsformule haar voorkeur geniet.
De voorwaarden en modaliteiten van de erfpacht zijn door het AGSL bepaald bij aanvang
van de procedure. Het AGSL voorziet daarbij in een erfpacht voor een periode van 99 jaar en
tegen een jaarlijkse, te indexeren canon van 13.865,00 euro. De uiteindelijke erfpacht wordt,
binnen de wettelijke perken en de hierna vernoemde principes, vastgelegd in de
onderhandse overeenkomst en akte tussen het AGSL en de geselecteerde bouw- en
woongroep. Meer informatie over de principes die van toepassing zijn op deze erfpacht is
terug te vinden in hoofdstuk 8.7 ‘Voorwaarden met betrekking tot de aangeboden
overdrachtsformules’.
In geval van een verkoop bedraagt de verkoopprijs voor de gehele site 965.000,00 euro.
Alle kosten voor BTW, registratie en taksen zijn ten laste van de bouw- en woongroep. De
bouw- en woongroep is verantwoordelijk om zich voorafgaandelijk aan haar kandidatuur te
informeren over de vigerende wetgeving en bedragen terzake.
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8 Specifieke voorwaarden
8.1 Staat van onderhoud
De bouw- en woongroep is er in ieder geval toe gehouden onmiddellijk na de inbezitstelling
zowel het bebouwde als het niet-bebouwde gedeelte van de aan bouw- en woongroep
toegewezen woningen en terrein in een behoorlijke staat van onderhoud te houden. De
bouw- en woongroep zal zelf van zodra het eigendomsrecht overgaat het nodige doen om
zich te verzekeren tegen mogelijke risico’s.

8.2 Sloop- en bouwverplichting
De bouw- en woongroep is gehouden tot een sloop- en bouwverplichting. Hiertoe dient ze de
aangekochte woningen voorafgaand aan de realisatie van het woonproject te slopen, met
uitzondering van het historische hoekpand, met adres Geldenaaksebaan 182. De kern van
dit historisch hoekpand moet behouden blijven, gerestaureerd worden en geïntegreerd
worden in het nieuwbouwproject, met respect voor het historische karakter van het gebouw.
De bouw- en woongroep dient, overeenkomstig de toepasselijke stedenbouwkundige
voorschriften, er een nieuw woonproject op te richten volgens de principes van duurzaam en
gemeenschappelijk bouwen en wonen, zoals beschreven in hoofdstuk 2. De bouw- en
woongroep dient de bouwwerken aan te vatten binnen een termijn van 6 maanden te
rekenen vanaf het verlijden van de authentieke akte en de werken te voltooien binnen een
termijn van 3 jaar te rekenen vanaf het verlijden van de authentieke akte.
Alle belastingen en taksen, van welke aard ook, met inbegrip van de BTW, ten bate van de
Staat, de provincie, de gemeente of elke andere overheid die vanaf het verlijden van de
notariële akte en ingevolge het gebruik of de realisatie van het project zouden verschuldigd
zijn, zijn voor rekening van de bouw- en woongroep.
De bouw- en woongroep wordt verondersteld voorafgaand alle nuttige inlichtingen te hebben
ingewonnen over het bedrag van de belastingen en taksen; hij zal uit dien hoofde niet het
minste bezwaar kunnen doen gelden tegen AGSL, noch daarin aanleiding vinden om
vermindering van de vergoeding of andere voorwaarden aan te vragen.
Het AGSL zal de nodige inspanningen leveren om de bouw- en woongroep te ondersteunen
voor het verkrijgen van het verlaagd BTW-tarief van 6% voor sloop en heropbouw. Het AGSL
kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden indien de bouw- en woongroep om eender
welke reden geen aanspraak zou kunnen maken op deze gunstmaatregel.

8.3 Bijkomende ontwerpeisen
8.3.1 Programma
Er dienen minimum 10 wooneenheden gerealiseerd te worden binnen het
gemeenschappelijk eco-woonproject. Om erover te waken dat het project aan voldoende
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bewoners plaats biedt, moet de geselecteerde bouw- en woongroep in haar finale
samenstelling op het moment van goedkeuring definitief projectdossier minstens bestaan uit
15 kandidaat bewoners (minderjarigen en meerderjarigen samengeteld) .

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

8.3.3 Minimumvoorwaarden duurzaamheid
Aangezien duurzaam bouwen begint bij duurzaam ontwerpen, vragen we aan de
geselecteerde bouw- en woongroep om de Vlaamse Maatstaf duurzaam bouwen en wonen
te hanteren gedurende het volledige ontwerp- en realisatieproces.
Meer informatie over duurzaam bouwen in het algemeen en deze Vlaamse maatstaf bouwen
en wonen in het bijzonder is terug te vinden in hoofdstuk 2.
Als minimumvoorwaarde in het project wordt meegegeven dat alle wooneenheden in het
project in de fase van definitief ontwerp (fase 3) en bij oplevering (fase 6) de beoordeling
‘very good’ moeten halen in de Vlaamse maatstaf duurzaam bouwen en wonen.
Bij het indienen van het definitief projectdossier (voor aanvraag stedenbouwkundige
vergunning) dient de bouw- en woongroep dan ook een ingevulde Vlaamse maatstaf
duurzaam bouwen en wonen, fase 3 mee te leveren. Aan de hand van deze
ingevulde
maatstaf
zal
de
begeleidingscommissie
evalueren
of
de
duurzaamheidsmaatregelen die in het projectvoorstel werden opgenomen, ook
effectief zijn meegenomen in het ontwerp en of het realistisch is dat alle
wooneenheden bij oplevering de vooropgestelde minimumbeoordeling ‘very good’
zullen halen. Indien hieraan niet voldaan wordt, kan dit aanleiding geven tot het
intrekken van de onderhandse overeenkomst door het AGSL.
Uiterlijk binnen een termijn van 3 maanden na aanvang van bewoning, voegt de
bouw- en woongroep in haar as-builtdossier een ingevulde Vlaamse maatstaf
bouwen en wonen, fase 6 toe. Op basis van deze ingevulde maatstaf wenst de
begeleidingscommissie te evalueren of de minimumbeoordeling ‘very good’ per
wooneenheid gerealiseerd is. Indien hieraan niet voldaan is, zal een boete worden
geheven aan de bouw- en woongroep ten bedrage van 50.000,00euro. AGSL kan
mits motivatie en bijzondere omstandigheden een afwijking toestaan.
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Indien het invullen van de Vlaamse maatstaf duurzaam bouwen en wonen aanleiding geeft
tot interpretatiemarge, onverwachtse uitsluiting (vb. door het niet halen van het vereiste
Pass-niveau) van de maatstaf of andere zaken die het gebruik of de interpretatie van de
eindscore van de Vlaamse maatstaf bemoeilijken, zal de bouw- een woongroep dit
voorleggen aan de begeleidingscommissie teneinde in onderling overleg tot een
aanvaardbaar voorstel te komen.
Bovenop deze minimumbeoordeling die moet gehaald worden in de Vlaamse maatstaf voor
duurzaam bouwen en wonen worden volgende specifieke eisen inzake duurzaamheid
meegegeven aan de bouw- een woongroep:




Gezien de ligging van de site nabij de spoorweg, dienen de nodige akoestische
maatregelen verwerkt te worden in het project, teneinde geluids- en trillingshinder
vanwege deze spoorweg te minimaliseren;
Het minimale vereiste niveau voor dit nieuwbouwproject is de BEN-norm.

8.3.4 Minimumvoorwaarden gemeenschappelijkheid
8.3.4.1 Zelfbeheer :
Het samenleefproject wordt qua inhoud (sociale doelstellingen, samenwerking, rechtsvorm,
ruimtelijk ontwerp, …) bedacht en gedragen door de bewoners als groep, zowel in de
ontwikkelingsfase als in de bewoningsfase.

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

8.3.4.3 Ruimtelijk concept :
De woongemeenschap dient minimum volgende gemeenschappelijke ruimten te bevatten:






minstens 1 gemeenschappelijke binnen leefruimte (min. 20m²)
minstens 1 gemeenschappelijke keuken (min. 15m²)
minstens 1 gemeenschappelijke buitenruimte (min. 40m²)
minstens 1 gemeenschappelijke inpandige fietsenberging. De fietsenberging biedt
minstens plaats aan zoveel fietsen als het samenwoonproject slaapkamers heeft.
minstens 1 gemeenschappelijke berg- en/of wasplaats (min. 10m²)

Al vanaf de ontwerpfase dient er voldoende aandacht besteed te worden aan zowel het
verzekeren van voldoende privacy in de privé woonruimte als aan het bevorderen van
ontmoeting, uitwisseling en samenwerking in de gedeelde ruimtes. Hiertoe dienen de
individuele wooneenheden voldoende uitgerust te zijn met private ruimtes, doch met respect
voor de principes van maximaal compact bouwen alsook efficiënt ruimte- en
materiaalgebruik.

8.3.4.4 Voortbestaan van het aspect gemeenschappelijkheid gedurende de
bewoning:
Om het gemeenschappelijke karakter van de gemeenschappelijke ruimten te waarborgen,
zal in de verkoopakte of erfpachtakte worden opgenomen dat de gemeenschappelijke
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ruimten voor een periode van 99 jaar na realisatie van het project niet mogen geprivatiseerd
worden. Het niet naleven van deze voorwaarde zal aanleiding geven tot het betalen van een
sanctie ten bedrage van 4.000 € per vierkante meter gemeenschappelijke binnenruimte aan
het AGSL. Het bedrag van deze sanctie zal jaarlijks geïndexeerd worden volgens de stijging
van de gezondheidsindex.
Voorts zal de geselecteerde bouw- en woongroep bij opmaak van haar juridische vorm (voor
ondertekening van de onderhandse overeenkomst) in haar statuten opnemen welke
garanties er zullen worden ingebouwd om te voorkomen dat het cohousingkarakter in de
loop van de tijd verwatert (vb. recht van voorkeur bij doorverkoop of verhuring, basisprincipes
die ten allen tijde moeten gerespecteerd worden door nieuwe bewoners…)
Tot slot wordt aan de geselecteerde bouw- en woongroep gevraagd om in haar huishoudelijk
reglement voldoende voorwaarden op te nemen die de betrokkenheid van (nieuwe)
bewoners bevordert.

8.4 Bewoningsverplichting
De hoofdbestemming die rust op het nieuw te bouwen goed is deze van “woongelegenheid”.
Nevenbestemmingen kunnen binnen de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
De initiële leden van de bouw- en woongroepen verbinden zich ertoe binnen de termijn van 3
jaar na het verlijden van de authentieke akte het project gemeenschappelijk wonen als hun
hoofdverblijfplaats te bewonen en hun domicilie daar te vestigen.
De initiële leden van de bouw- en woongroepen verbinden zich er tevens toe hun
woonentiteit gedurende een periode van minstens 3 onafgebroken jaren in eigendom te
houden en gedurende deze periode ook effectief als hoofdverblijfplaats te betrekken. Deze
termijn van 3 jaar begint te lopen vanaf de vestigingsdatum domicilie en uiterlijk binnen de 3
jaar na het verlijden van de authentieke akte.
Het niet-naleven van deze voorwaarden geeft aanleiding tot het betalen van een sanctie ten
bedrage van 20.000,00 euro.
De Raad van Bestuur van het AGSL kan, zonder daar echter toe gehouden te kunnen zijn,
mits een schriftelijke vraag en motivatie van de bouw- en woongroep afwijkingen op deze
voorwaarde toestaan, doch slechts in bijzondere omstandigheden en mits een duidelijke
motivatie.

8.5 Doorverkoop en verhuring woning
Gehele verhuring van de wooneenheden is uitgesloten. Dit verbod vervalt na 3 jaar, te
rekenen vanaf de eerste ingebruikname van de wooneenheid. De gehele of gedeeltelijke
verhuring van de gemeenschappelijke ruimten, met uitzondering van ruimten die bestemd
zijn voor parkeren of fietsenstalling, is uitgesloten, zowel aan derden als aan bewoners van
het project zelf.
In het geval van gedeeltelijke verhuur van wooneenheden kan de Raad van Bestuur van het
AGSL, zonder daar echter toe gehouden te kunnen zijn, mits een schriftelijke vraag en
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motivatie van de bouw- en woongroep of een lid van de bouw- en woongroep afwijkingen op
deze voorwaarde toestaan, doch slechts in bijzondere omstandigheden en mits een
duidelijke motivatie.
Elk lid van de bouw- en woongroep dient bij verkoop of verhuur pandspecifieke
eigenschappen te respecteren zoals erfdienstbaarheden, beperkingen opgelegd ingevolge
de wet op de mede-eigendom, bepalingen opgenomen in een reglement van interne orde,
enz.

8.6 Recht van wederinkoop of beëindiging erfpacht door
AGSL
Voor zover de bouw- en woongroep niet tijdig zou aanvatten met de bouw beschikt het AGSL
over het recht het goed weder in te kopen tegen de oorspronkelijke verkoopsprijs, te
verminderen met een som gelijk aan 20% ten titel van schadevergoeding. Voor zover de
bouw- en woongroep zou opteren voor het ontwikkelen van de site volgens een
erfpachtformule, behoudt het AGSL zich in dit geval het recht voor om de verbreking van de
erfpacht te vorderen en zal de bouw- en woongroep aan het AGSL een schadevergoeding
ten bedrage van 50.000,00euro verschuldigd zijn.
Indien de bouw- en woongroep de termijnen voor voltooiing van de werken of de aanvang
van de bewoning niet respecteert, zal het AGSL de keuze hebben om ofwel het nieuw te
bouwen goed of een deel van het nieuw te bouwen goed terug in te kopen ofwel een
schadevergoeding van 50.000,00 euro van de bouw- en woongroep te vorderen. De
transactiewaarde verbonden aan dit recht van wederinkoop zal bepaald worden in functie
van de initiële verkoopsprijs, te verminderen met een som van 20% ten titel van
schadevergoeding en verhoogd met de kostprijs of de verkoopswaarde van de opstallen,
zoals bepaald door een onafhankelijke deskundige expert. Indien de bouw- en woongroep de
erfpachtformule zou weerhouden zal het AGSL in deze gevallen van hen een
schadevergoeding van 50.000,00 euro kunnen eisen.

8.7 Voorwaarden met betrekking tot de aangeboden
overdrachtsformules
De bouw- en woongroep kiest voor een formule van erfpacht of eigendomsoverdracht; een
combinatie van beide is niet toegestaan en bij de keuze voor een erfpachtformule kan deze
tijdens de duur van de erfpachtovereenkomst niet omgezet worden in een aankoop.
Ongeachte de weerhouden formule zullen onder meer doch niet uitsluitend volgende
randvoorwaarden bij een overdracht steeds in acht moeten genomen worden :



alle kosten verbonden aan de notariële akten, het organiseren van de bouw- en
woongroep en de projectrealisatie vallen ten laste van de bouw- en woongroep;
de definitieve juridische structuur dient gevormd te zijn binnen de 8 weken te rekenen
vanaf de toewijzingsbeslissing van het AGSL en uiterlijk voor het tekenen van de
onderhandse verkoopsovereenkomst/erfpachtovereenkomst;
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de bouw- en woongroep verbindt er zich toe binnen uiterlijk binnen de 8 weken na
toewijzing
eenzijdig
een
onderhandse
erfpachtovereenkomst
of
verkoopsovereenkomst te ondertekenen. Na goedkeuring door de Raad van Bestuur
worden deze overeenkomsten door het AGSL tegengetekend;
de overeenkomsten worden getekend onder opschortende voorwaarden;
alle kandidaat-kopers moeten gekend zijn op het moment van goedkeuring definitief
projectdossier en bijgevolg dus ook op het ogenblik van ondertekening van de akte;
uiterlijk bij het verlijden van de notariële akte zal afhankelijk van de weerhouden
ontwikkelingsformule de integrale verkoopsprijs of de eerste canon verschuldigd zijn.

Specifiek voor het ontwikkelingsscenario van de erfpacht zullen eveneens volgende
principes gelden:









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

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

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



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

Bovendien stemt de bouw- en woongroep ermee in dat het AGSL of haar ondersteunende
partners maximaal 1 keer per jaar langs komen om het project te (laten) bezichtigen in het
kader van ervaringsuitwisseling m.b.t. gemeenschappelijk eco-wonen.
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9 Juridische structuur van de bouw- en
woongroep
De bouw- en woongroep zal een juridische structuur dienen te kiezen voor de weerhouden
formule voor de overdracht van de projectsite (aankoop of erfpacht), het bouwproces en de
bewoning. Commerciële vennootschappen worden uitgesloten.
Er kan gebruik gemaakt worden van de meest courante juridische structuren die van
toepassing zijn op gemeenschappelijke woonprojecten of van een structuur waarvan kan
worden aangetoond dat zij geschikt is om de voornoemde functies te vervullen.
Bij wijze van voorbeeld worden hier enkele vormen van juridische structuren uiteengezet :

9.1 Voorbeeld 1: De verwerving geschiedt (uiteindelijk)
door individuele eigenaars
9.1.1 Aanloop- en aankoopfase
Aankoop in onverdeeldheid: elk koopt een percentage van het eigendom, eventueel volgens
ieder zijn financiële inbreng. Er kan collectief een lening worden afgesloten indien er
onvoldoende eigen middelen zijn. Het is aangewezen om bij de opmaak van het
projectvoorstel goede afspraken te maken over de grote lijnen (welk project realiseren, welke
architectuur, welk budget, regeling inzake in- en uitstap,…)

9.1.2 Bouwfase (na afgifte stedenbouwkundige vergunning)
Een mogelijke overeenkomst tussen de leden van de bouw- en woongroep bevat het
gedetailleerd budget van de bouwkosten: zowel collectief – de werken die de groep samen
uitvoert (casco of casco-plus) – en individueel (voornamelijk afwerking van de woning), de
omslag over de gezinnen/personen volgens bepaalde verdeelsleutel (hoeveel betaalt elk in
de bouwkosten), financiering, zekerheden (ervoor zorgen dat het geld op tijd bij de
groepsleden en/of de banken wordt opgehaald én terecht komt bij de aannemers, architecten
en andere bouwprofessionals), beslissingsproces en controle/budgetbewaking.

9.1.3 Bewoningsfase
Vereniging van mede-eigenaars (zoals in het geval van appartementen) voor de
bewoningsfase, eventueel in een vereenvoudigde vorm; dit wordt vastgelegd in de basisakte
van het gebouw en het reglement van mede-eigendom:


elk gezin bezit een woning/appartement en een nader te bepalen aandeel in de
gemeenschappelijke delen (zoals grond, gemeenschappelijke ruimten binnen of
buiten);



afspraken over kostenverdeling (hoe worden de kosten van het gebruik en
instandhouding van het gebouw verdeeld (onderhoud, brandverzekering, lift,

45
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGSL, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
016/27.26.77 – agsl@leuven.be – www.agsl.be

eventuele gemeenschappelijke
herstellingswerken e.d.);


nutsvoorzieningen

(centrale

verwarming

bijv.,

regeling van het beheer van het gebouw (algemene vergadering van de eigenaars /
syndicus voor het dagelijks beheer);

Na opmaak van de basisakte worden de kavels toegewezen aan de deelnemende gezinnen.
Zij kunnen daarvoor individueel een krediet aangaan.
Een variant op dit voorbeeld zou erin kunnen bestaan dat de grondaandelen niet in
eigendom aan de deelnemende gezinnen wordt overgedragen maar zij hier een zakelijk
recht in de vorm van een erfpacht op verkrijgen.

9.2 Voorbeeld 2: de verwerving geschiedt (uiteindelijk)
door een vzw of coöperatieve
Deze formule is dezelfde als hierboven beschreven maar voor de aankoop of erfpacht wordt
er, al dan niet tijdelijk, een collectieve structuur opgericht. De verwerving van de projectgrond
gebeurt door een vzw (of coöperatieve) in plaats van in onverdeeldheid. De toekomstige
eigenaars van de opstallen zijn lid van deze vereniging of vzw en de leden lenen geld aan de
vzw om de aankoopprijs en de kosten te betalen; na toewijzing van de kavels en verkoop
van de kavels aan de leden, ontvangt de vzw de verkoopprijs en betaalt daarmee de
leningen terug. Naar analogie zou in het geval van een erfpacht aan de vereniging of vzw
met de leden van deze vereniging of vzw een ondererfpacht kunnen afgesloten worden. De
bijdragen van de diverse ondererfpachten zouden ervoor moeten zorgen dat aan de
verplichting van de vzw of vereniging inzake de verschuldigde canon aan het AGSL kan
voldaan worden.
Voordelen van deze variante bij aankoop :


wijziging van de samenstelling van de groep na akte (bijv. ingevolge scheiding,
andere visie op cohousing, budget of architectuur, financiële problemen, uitbreiding
van de groep e.d.) brengt geen bijkomende kosten mee: geen registratierechten
(normaal gezien 10%)



indien groepsleden voordelen van verminderde registratierechten kunnen hebben
(klein beschrijf, abattement, meeneembaarheid), kan dit interessant zijn; het hangt
vooral af van het feit of de groepsleden reeds eigenaar zijn of niet en of ze hun
huidige eigendom gaan verkopen of niet; bij aankoop in onverdeeldheid en latere
verdeling heeft men die voordelen nooit; een simulatie van de kosten is vereist.



één of meer leden van de groep kunnen het proces niet blokkeren (bijv. door te
weigeren hun deel in het eigendom door het hele proces te loodsen, of door ermee te
dreigen alles op te blazen door een verkoop van het geheel); dit nadeel kan wel
eventueel contractueel worden opgevangen bij aankoop in onverdeeldheid



de VZW (of coöperatieve) gaat indien nodig een overbruggingskrediet aan; bank kan
tot op zekere hoogte borgstelling vragen van de leden, want de vzw heeft meestal
geen inkomsten
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de VZW (of coöperatieve) kan indien nodig beslissen met (bijzondere) meerderheid
tegen minderheid (hoewel de meeste cohousinggroepen verkiezen te beslissen bij
consensus)



de VZW kan ook achteraf nog gebruikt worden in verband met de werking van het
project

Nadeel van deze variante bij verkoop:


dubbele kosten: eerst aankopen en dan terug verkopen, kost twee keer
registratierechten en notariskosten, maar een groot deel hiervan kan gerecupereerd
worden en de hierboven opgesomde voordelen kunnen soms deze nadelen
compenseren; elk geval dient apart bekeken te worden (het is aan te raden een
simulatie te maken van de voor- en nadelen van de verschillende hypotheses)

9.3 Voorbeeld 3: het oprichten van een coöperatieve
vennootschap
De coöperatieve vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) koopt het eigendom aan en
de toekomstige bewoners sluiten een wooncontract met deze vennootschap. De gezinnen
van het project zijn de vennoten van de coöperatieve vennootschap. Eventueel kunnen ook
externen vennoten worden (sympathisanten, sponsors e.d.). De algemene vergadering of de
bestuurders beslissen over de uitwerking en financiering van het gehele project (via
aandelen en/of leningen), de werken, de in- en uitstap van de gezinnen/vennoten, de
bijdrage in de kosten, de toekenning van bewonerscontracten enz.

9.4 Andere juridische structuren
Elke andere structuur waarvan kan worden aangetoond dat zij geschikt is om de
voornoemde functies te vervullen kan eveneens in aanmerking genomen worden voor zover
deze evenals de uitwerking van voorgaande voorbeelden voldoen aan de algemene
principes die door het AGSL bij de oproep naar kandidaatstellingen worden vooropgesteld.
De kandidaat bouw- en woongroep werkt samen met het projectvoorstel een voorstel van
juridische structuur uit voor zowel de verwervingsfase, de bouwfase als de bewoningsfase.
Voor de effectieve eigendomsoverdracht of het verkrijgen van een zakelijk recht zal in functie
van het voorstel van de geselecteerde bouw- en woongroep een onderhandse
verkoopsovereenkomst of erfpachtovereenkomst uitgewerkt worden.
Het AGSL heeft het notariskantoor Coppieters ’t Wallant aangesteld voor de opmaak van de
diverse notariële akten. De bouw- en woongroep kan vrijblijvend advies inwinnen bij dit
kantoor om haar te adviseren bij de te vormen juridisch structuur tijdens de infomomenten.
Voor bijkomende informatie kan zij zich rechtstreeks richten tot het notariaat. De bouw- en
woongroep kan ook een eigen notaris kiezen.
Om ontvankelijk te zijn dient het ingediende voorstel van de bouw- en woongroep evenwel
steeds minstens aan de principes en voorwaarden opgenomen in deze informatiebundel te
voldoen.
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10 Overzicht mijlpalen in het project
Hieronder worden alle belangrijke mijlpalen binnen het gemeenschappelijk eco-woonproject
Geldenaaksebaan opgelijst. Hierbij wordt uitgegaan van een vlot verloop van het project.
Uiteraard kan en mag de geselecteerde bouw- en woongroep dit traject sneller afleggen mits
naleving van de gestelde projectstappen en de nodige goedkeuringen.
Alle vooropgestelde mijlpalen zijn indicatief en onder voorbehoud van overmacht,
onverwachtse gebeurtenissen of andere beslissingen gaandeweg het traject (vb. het
organiseren van een tweede inschrijvingsperiode).
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Vierde begeleidingscommissie
Vijfde begeleidingscommissie
Zesde begeleidingscommissie
Zevende begeleidingscommissie + indienen definitief projectdossier ter goedkeuring door begeleidingscommissie
Beoordeling definitief projectdossier door begeleidingscommissie

December 2016

Maart 2017

Juni 2017

September 2017

September - November 2017

Goedkeuring as-builtdossier door begeleidingscommissie
Einde bewoningsplicht, eigendomsplicht en verbod op verhuring wooneenheden

September 2024

Deadline indienen as-built dossier en ingevulde Maatstaf, fase 6

December 2021

Februari 2022

Deadline voltooiing van de werken en start van de bewoning

September 2021

Beoordeling as-built dossier door begeleidingscommissie

Deadline start van de bouwwerken

Maart 2019

Januari 2022

Akte verkoop / erfpacht van de site aan de bouw- en woongroep

Ontvangen stedenbouwkundige vergunning

September 2018

Juni 2018

Voorleggen ontvankelijkheidsverklaring aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

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

September 2016

Februari 2018

Tweede begeleidingscommissie

Augustus 2016

Goedkeuring definitief projectdossier door begeleidingscommissie

Eerste begeleidingscommissie

Juli 2016

December 2017

Opstart uitwerking definitief projectdossier

Ondertekening onderhandse overeenkomst door beide partijen + max. 10% waarborg te betalen door bouw- en woongroep

Vormen juridische structuur en voorbereiden ondertekening onderhandse overeenkomst

Toewijzing site aan kandidaat bouw- en woongroep

Onderhandelingsfase met eerst gerangschikte bouw- en woongroep

Mijlpaal
Bekendmaking projectdossier en start kandidaatstellingsperiode
Infomoment 1 projectdossier 'Gemeenschappelijk eco-woonproject Geldenaaksebaan'
Infomoment 2 projectdossier 'Gemeenschappelijk eco-woonproject Geldenaaksebaan'
Deadline indienen kandidaatstelling
Beoordeling kandidaatstellingen door begeleidingscommissie
Deadline indienen projectvoorstel
Beoordeling projectvoorstellen door begeleidingscommissie
Bekendmaking rangschikking kandidaat bouw- en woongroepen

Juni 2016

Mei 2016

Maart - mei 2016

Maart 2016

Januari - februari 2016

Timing
16 december 2014
22 januari 2015
31 januari 2015
13 maart 2015 (11u)
April 2015
11 September 2015 (11u)
September - november 2015
December 2015

11 Bijlagen
bijlage 1: infofiche kandidaat bouw- een woongroep
bijlage 2: contactgegevens kandidaat bouw- een woongroep
bijlage 3: infofiche kandidaat kopers (in te vullen per wooneenheid)
bijlage 4: sjabloon projectvoorstel
bijlage 5: financieel sjabloon
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