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Deel A: INFORMATIEBUNDEL
1. Inleiding
Het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf sogent (voorheen AG SOB) voert het stedelijk beleid
uit inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer. Sogent staat voor een kwalitatieve projectontwikkeling en een efficiënt beheer van vastgoed. Sogent beheert ook de onroerende goederen van het OCMW Gent in Vlaanderen. Samen met verschillende partners en stadsdiensten wil sogent onze stad uitbouwen tot een warme, creatieve en duurzame stad waar het
goed is om te wonen en te werken. Hieraan werken we dagelijks door ruimte te maken voor
wonen, ondernemen en groen maar ook door percelen en gebouwen klaar te maken voor
een tweede leven.
Sogent is actief sinds 1998, aanvankelijk als onderdeel van Stad Gent, vanaf 2003 als verzelfstandigd autonoom gemeentebedrijf. Sogent heeft een eigen rechtspersoonlijkheid en
een beheersovereenkomst met Stad Gent en OCMW Gent. Sogent telt een 50-tal medewerkers.
Sogent zet in op een hoge woonkwaliteit en wil het wonen in de stad betaalbaar houden voor
gezinnen die binnen het bestaande woonaanbod steeds moeilijker hun gading vinden.
Sogent doet dit bijvoorbeeld door het aanbieden van bouwgrond of het ontwikkelen van individuele woningen voor gezinnen met een gemiddeld inkomen. Maar sogent wil ook nieuwe
woonvormen stimuleren die inspelen op het huidige woontekort en waarbij op een doordachte wijze wordt omgegaan met ruimtegebruik en het delen van ruimtes.
Sogent lanceerde daarom in 2012 een eerste (mini)cohousingsproject voor maximum 6 gezinnen in de Tolhuislaan te Gent. De site werd eind 2012 toegewezen aan de bouwgroep ‘de
Tolhuizers’ en de bouwaanvraag van dit gemeenschappelijk woonproject wordt eerstdaags
ingediend. Meer info over dit project vindt u op
http://www.sogent.be/projecten/woonprojecten/bouw-en-woongroep-tolhuislaan of op de
website van de bouwgroep http://tolhuizers.wordpress.com.
Na dit geslaagde proefproject ging sogent op zoek naar een tweede locatie die geschikt was
om een gemeenschappelijk woonproject uit te bouwen. Sogent kwam daarbij terecht op het
leegstaande binnengebied van het bouwblok van de Jean Béthunestraat en de Doornakkerstraat te Sint-Amandsberg. De grootte van de site en de ingesloten en rustige ligging vormden een perfecte locatie voor een nieuw project gemeenschappelijk wonen. De locatie is
ideaal voor een bouwgroep die graag vlakbij het centrum van Gent wil wonen, maar
ook voldoende buitenruimte en groen wenst. Bent u zo iemand of kent u wel enkele personen die hiernaar op zoek zijn, lees dan zeker verder over de potenties en mogelijkheden
van de site. En wie weet woont u binnenkort wel met een bende leuke buren in een groene
omgeving, vlakbij de stad!
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2. De site
2.1.

Ligging en mobiliteit

De site van de Jean Béthunestraat ligt in het hartje van de wijk Dampoort, op een boogscheut van het historische centrum van Gent.
De bereikbaarheid van de site is ideaal; het station Gent Dampoort ligt op wandelafstand en
ook met het uitgebreide openbaar vervoersnetwerk geraak je in geen tijd tot in de binnenstad. Buslijn 3, die op termijn zal vervangen worden door een tram, ligt vlakbij en verbindt
Sint-Amandsberg met enerzijds Gentbrugge en anderzijds het centrum van Gent. Ook buslijnen 6, 34, 35 en 36 liggen op wandelafstand van de site.
Via het knooppunt Dampoort en de kleine ring zit je eveneens snel op de verkeerswisselaar
Zwijnaarde en kan je op een vlotte wijze de E40 of E17 op.
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2.2.

Alles vlakbij

Vlakbij de site bevindt zich het rustige en aangename Banierpark. Hier gaan vaak kleinere
buurtevenementen door en bevindt zich ook een cambio stelplaats. Even verderop is er het
grotere Bijgaardepark dat ingericht is als een avontuurlijk park met bosjes, bloemenweides,
open grasvelden en speelzones voor kinderen van verschillende leeftijden. Het authentieke
en groene begijnhof van Sint-Amandsberg ligt eveneens vlakbij. Ook de nieuwe ontwikkeling
aan de Oude dokken ligt op fietsafstand.

De site ligt in een woonbuurt waar alle voorzieningen aanwezig zijn; diverse scholen, crèches, winkels, restaurants en cafés, sportinfrastructuur en recreatiezones. Ook de campussen van de hoge scholen en universiteiten liggen op fietsafstand. Het lokale buurtcentrum
van Sint-Amandsberg paalt aan de site in de Wittemolenstraat.

De
De Jean Béthunestraat is een veilige en rustige straat, vlakbij het gezellige kerkplein van
Sint-Amandsberg. Aan beide zijden van de straat kan geparkeerd worden, waardoor bewoners meestal vlakbij hun woning een plekje voor hun auto vinden.
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2.3.

Huidige invulling

De site betreft een binnengebied, palend aan de Jean Béthunestraat en inclusief huisnummers 7 tot en met 9. Aan de straatzijde van de Jean Béthunestraat bevinden zich 2 woningen
en een doorsteek naar het binnengebied. In het binnengebied zelf zijn er nog enkele bureelruimtes aanwezig alsook de voormalige werkplaats/fabriek. De bebouwing kan worden opgesplitst in een gedeelte langsheen de straatzijde en het gedeelte op het binnengebied. De
bebouwing op de site bevindt zich algemeen in een vervallen staat.

Straatzijde Jean Béthunestraat

Inkom wooneenheid links van de poort
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Het gedeelte aan de straatzijde bestaat uit 2 woongelegenheden en een poort die toegang
biedt tot het binnengebied. Het straatvolume bestaat uit 2 volwaardige bouwlagen en een
derde verdieping onder het dak. De meest linkse woning is bewoonbaar doch vertoont sporen van veroudering. De rechtse woning bevindt zich in slechte staat van onderhoud.

Zicht vanaf doorsteek naar Jean Béthunestraat

Leefruimte woning links

De bebouwing in het binnengebied heeft in de loop der geschiedenis een diverse invulling
gekend, gaande van cinema en een vleesverwerkend bedrijf tot een paddestoelenkwekerij.
Deze gebouwen worden niet meer gebruikt sinds 2006. Sedert dit ogenblik staan de diverse
lokalen leeg en wordt het pand minimaal onderhouden. De bebouwing bevindt zich in een Lvorm rond de binnenkoer. De binnenkoer is afgewerkt met betontegels.

Zicht vanop binnengebied naar Jean Béthunestraat

Zicht vanop binnengebied naar Verbindingsstraat

De bebouwing op de binnenkoer heeft een industrieel karakter en is voorzien van 2 hoge
bouwlagen en een volledige kelder. De bouwhoogte varieert van +/- 15,00m tot +/- 20,50m.
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Zicht in de gebouwen op het binnengebied

Zicht in de gebouwen op het binnengebied

In dit bouwdeel bevinden zich nog vroegere installaties, zoals onder meer ovens, lift,… .Op
de site bevindt zich ook een elektriciteitscabine, die vroeger instond voor de verdeling op het
perceel zelf maar niet langer actief is en kan gesloopt worden. Over de volledige site bevinden zich 5 lege en gereinigde ondergrondse tanks met een volume van 10.000l.

Zicht in de gebouwen op het binnengebied

Zicht naar binnenkoer van het binnengebied

Vanop de binnenkoer alsook vanuit de woningen en heb je een mooi zicht op de Heilige
Hartkerk van Sint-Amandsberg. De bebouwing in het binnengebied heeft een optimale zuidzuidoostgerichte oriëntatie, de woningen aan straatzijde zijn gericht op het zuidwesten. Door
het ingesloten karakter is de site bovendien zeer rustig.

Zicht vanuit de gebouwen aan de straat

Zicht vanuit de binnenkoer

sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent
T: 09 269 69 00 - F: 09 269 69 99 - E: info@sogent.be - W: www.sogent.be
sogent (voorheen AG SOB) is een autonoom gemeentebedrijf van de Stad Gent en voert het Gentse beleid inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer uit.
9/81

2.4.

Kadastrale gegevens

De site beslaat volgende kadastrale percelen:
 Stad Gent, 19de afdeling, sectie C, perceelnummer 963 P4
 Stad Gent, 19de afdeling, sectie C, perceelnummer 963 V4
 Stad Gent, 19de afdeling, sectie C, deel van perceelnummer 963 W4
 Stad Gent, 19de afdeling, sectie C, perceelnummer 963 E5
De volledige site beslaat maar liefst 1801m² (zie ook opmetingsplan hieronder, opgemaakt
door beëdigd landmeter David Ibens).
Opgelet, enkel het in geel op onderstaand plan aangeduide gebied1 wordt verkocht aan de
bouwgroep. Het in groen aangeduide deel wordt overgedragen aan de Stad Gent en zal in
gebruik genomen worden door het dienstencentrum in de Wittemolenstraat. Eventueel is een
poortje dat uitgeeft op dit gebied wel mogelijk.

1

Dit gebied wordt doorheen dit verkoopsdossier ook aangeduid als “de site” of “het goed”.

sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent
T: 09 269 69 00 - F: 09 269 69 99 - E: info@sogent.be - W: www.sogent.be
sogent (voorheen AG SOB) is een autonoom gemeentebedrijf van de Stad Gent en voert het Gentse beleid inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer uit.
10/81

2.5.

Draagkracht van de ondergrond

Teneinde een beter zicht te krijgen op de ondergrond van de site en de draagkracht ervan,
werden door sogent sonderingen uitgevoerd op het terrein. Er werd een sonderingsrapport
opgemaakt m.b.t. dit perceel (door Sondex, d.d. 05/05/2014 met als dossiernummer 28502).
Dit verslag kan op aanvraag geraadpleegd worden in het kantoor van sogent. Uit de resultaten van de sonderingen blijkt:
“dat de volgende vermoedelijke bodemsamenstelling kan worden afgeleid:
Sonderingen D1 en D2
1. vanaf het maaiveld tot ongeveer R – 1 m à R – 2 m: bovenlaag, mogelijks geroerde
en/of aangevulde grond.
2. vervolgens tot ongeveer R – 4.0 m: slappe tot matig vaste (zandhoudende) leem of
klei of losgepakt leem- of kleihoudend zand.
3. vervolgens tot ongeveer R – 13.2 m: los tot matig dicht gepakt kleihoudend zand met
intercalaties van losser gepakt zand of vaste leem of klei.
Sondering D1 eindigt in deze laag.
4. vervolgens tot het eindpeil van sondering D2: dicht gepakt (kleihoudend, glauconiethoudend) zand.
Sondering D3
1. vanaf het maaiveld tot ongeveer R – 1.2 m: bovenlaag, mogelijks geroerde en/of
aangevulde grond.
2. vervolgens tot ongeveer R – 3.7 m: slappe tot matig vaste (zandhoudende) leem of
klei.
3. vervolgens tot ongeveer R – 10 m: los tot matig dicht gepakt kleihoudend zand met
intercalaties van losser gepakt zand of vaste leem of klei.
4. vervolgens tot het eindpeil van de sondering: matig dicht tot dicht gepakt (kleihoudend, glauconiethoudend) zand.
Het funderingsadvies:
Ter hoogte van sonderingen D1 en D2 wordt onder de bovenlaag een matig vaste laag aangetroffen. Ter hoogte van sondering D3 wordt onder de bovenlaag een minder vaste laag
vastgesteld tot een diepte van ongeveer R – 3.7 m.
Mogelijks betreft dit een plaatselijk minder vaste zone.
Eventueel kan er geopteerd worden voor een algemene funderingsplaat aangezet op vorstvrije diepte of met randbalken op vorstvrije diepte. Wij adviseren dan wel om de toelaatbare
funderingsdruk te beperken om differentiële zettingen te vermijden.
Voor de toelaatbare funderingsdruk en de eventuele zettingen wordt verwezen naar bijlage 2
van het sonderingsverslag. Hoeveel zetting toelaatbaar is, hangt af van de situatie ter hoogte
van de aanpalende gebouwen. Voor alleenstaande gebouwen is 5 cm zetting toegelaten.
Indien zich onder de aanzet nog geroerde of ongeconsolideerde grond bevindt, dient de
aanzet verdiept te worden, of de verdachte grond vervangen te worden door bijvoorbeeld
goed verdicht of gestabiliseerd zand. Indien de zettingen ontoelaatbaar zijn of de toelaatbare
funderingsdruk ontoereikend is, is de enige oplossing die alle garanties kan bieden op gebied van stabiliteit en zettingen een fundering op palen.”
Sogent kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het sonderingsverslag en bijhorend
funderingsadvies.
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2.6.

Bodemkwaliteit ondergrond

Van alle kadastrale percelen zijn bodemattesten aanwezig. Het bodemattest informeert de
koper van een grond over de bodemkwaliteit.
Voor wat betreft de percelen 963P4 en 963V4 zijn er blanco bodemattesten. Dit wil zeggen
dat de OVAM voor deze grond niet beschikt over gegevens betreffende de bodemkwaliteit.
De kadastrale percelen 963E5 en 963W4 zijn wel opgenomen in het register van verontreinigde gronden. Voor deze percelen werd in 2004 een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd en in 2005 een beschrijvend bodemonderzoek. In dit beschrijvend bodemonderzoek
werden concentraties vastgesteld waarbij de kwaliteit van de bodem rechtstreeks of onrechtstreeks nadelig werd beïnvloed of kon beïnvloed worden. De OVAM oordeelde echter dat er
geen sprake is van een historische bodemverontreiniging die een ernstige bedreiging vormt.
Er moeten dan ook geen verdere maatregelen naar sanering genomen worden. Het oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek kan op aanvraag geraadpleegd worden in het kantoor van sogent.
Sinds dit laatste oriënterend bodemonderzoek werd geen enkele Vlarebo-activiteit meer uitgeoefend op de site. De huidige verontreiniging bevindt zich vooral ter hoogte van de ondergrondse tanks. Hoogstwaarschijnlijk is de verontreiniging ontstaan door lekken/overvullingen
van de ondergrondse tanks. Alle tanks werden intussen buiten dienst gesteld en gereinigd.
Deze kunnen dus mits inachtneming van eventuele veiligheidsvoorzieningen bij de sloop
verwijderd worden.
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3. Cohousen, iets voor jou?
3.1.

Definitie van cohousing

Cohousing is een vorm van gemeenschappelijk wonen dat een alternatief wil bieden voor de
huidige eengezinswoningen en appartementen die weinig gemeenschapsgevoel genereren
en waarbij het sociale contact gering is.
Eigen aan cohousing is dat er naast de privéwoonsten een aanbod is aan gemeenschappelijke voorzieningen. Deze gemeenschappelijke delen bevatten gewoonlijk een tuin, een leefruimte, eventueel met eetzaal en keuken, wasfaciliteiten en in sommige gevallen zelfs kinderopvang. Ook andere ruimtes en functies kunnen gedeeld worden, bvb logeerkamers. Het
principe van cohousing garandeert zowel privacy als gemeenschappelijkheid. Bij de zogenaamde mini-cohousing (<8 woonsten) is deze gemeenschappelijke ruimte beperkter tot een
zaaltje, kinderspeelruimte, zitruimte, of mogelijks ook een wasruimte of een andere ruimte
die de groepsbinding tussen de buren bevordert.
Bij cohousingsprojecten heeft dus iedereen zijn private woning en daarbovenop nog enkele
gedeelde ruimtes. Doordat de extra ruimtes gedeeld worden, zowel naar gebruik maar ook
naar kosten, kunnen gezinnen die zich verenigen in een cohousingsgroep zich soms meer
comfort veroorloven dan het geval zou zijn moest elk gezin een aparte woning bouwen. Denk
maar aan het delen van 1 grote tuin, een sauna of jacuzzi of zelfs een klein zwembad.
Cohousingsprojecten worden opgericht en beheerd door de bewoners zelf, die dan ook expliciet voor deze woonvorm hebben gekozen. Cohousing is geen woonwerkgemeenschap, er
worden dus geen gemeenschappelijke commerciële projecten opgezet. Zelfstandige activiteit
of thuiswerk van individuele bewoners is wel mogelijk voor zover dit geen overlast bezorgt.

3.2.

De voornaamste eigenschappen van cohousing

a. Eigen beheer
Bewoners nemen actief deel aan het plannen en ontwerpen van hun op te richten samenwoonproject, zodat deze zal beantwoorden aan hun specifieke noden en verwachtingen.
Soms kan een coördinator ingehuurd worden, maar de beslissingen blijven in handen van de
bewoners. De betrokkenheid van de deelnemers van bij het begin is bepalend voor het succes van het project. Ook na het in gebruik nemen van de woonsten blijft het dagelijks beheer
in eigen handen.

b. Ruimtelijk ontwerp
Het ruimtelijk ontwerp bevordert zoveel mogelijk een gemeenschapsgevoel en waarborgt
tegelijk ook voldoende privacy. Dit laat zich niet enkel vatten in opties, maar ook in de manier
waarop deze tot stand komen. Belangrijk is dat de bewoners samenwerken aan een ontwerp
dat in het teken van dit gemeenschapsgevoel staat. Er wordt in de ontwerpfase vaak gebruik
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gemaakt van participatieve processen om van de wensen en noden van de individuele deelnemers en hun budget te komen tot een collectief programma van eisen en tenslotte tot een
ontwerp dat het gezamenlijk akkoord heeft van alle gezinnen en dat uiteraard ook voldoet
aan de extern aangebrachte randvoorwaarden of site.

c. Privéwoningen plus gemeenschappelijke voorzieningen
De privéwoningen zijn voldoende uitgerust (keuken, badkamer, eventueel terras of tuinhoek,...), maar meestal iets kleiner dan doorsnee woningen, al hoeft dit geen verplichting te
zijn. De gemeenschappelijke voorzieningen zijn ontworpen voor dagelijks gebruik en maken
integraal deel uit van de woongroep. Naast buitenruimte (tuin, buitenkeuken,…) en nutsruimtes (technische ruimte, fietsenberging, berging, wasruimte,…) zijn er binnenruimtes die een
uitbreiding betekenen van de privéruimtes en open staan voor alle bewoners (vergaderlokaal, kinderspeelruimte, zitruimte, gastenkamer,…). Toch gaat het hier niet om ‘communautair wonen’, vermits ieder gezin beschikt over zijn volwaardige privéwoning naast deze gedeelde gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen.

d. Democratische besluitvorming
Ieder lid is verantwoordelijk voor en draagt bij tot het goed functioneren van het samenwonen. Bij beslissingen wordt er gestreefd naar consensus, als dit niet lukt wordt er gestemd.
De besluitvorming wordt binnen de groep zelf bepaald.

e. Cohousing zorgt niet voor inkomens
In samenwoonprojecten worden geen gemeenschappelijke commerciële projecten opgezet.
Bewoners zijn voor hun levensonderhoud niet afhankelijk van de gemeenschap, iedere deelnemer zorgt voor zijn eigen broodwinning en wordt niet verplicht tot financiële solidariteit.
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4. Toekomstig project
4.1.

Wat zijn de stedenbouwkundige voorschriften?

Het perceel ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening grootstedelijk gebied
Gent’. Het perceel ligt niet binnen een goedgekeurd BPA of een gemeentelijk RUP. Bijgevolg
is enkel de bestemming volgens het gewestplan ‘Gentse en Kanaalzone’ van toepassing.
Het perceel ligt in woongebied. De site is niet gelegen in een goedgekeurde verkaveling.
Er dient rekening te worden gehouden met het algemeen bouwreglement van de stad Gent.
Dit is raadpleegbaar op de website van de Stad Gent: www.gent.be. Dit bouwreglement van
de stad Gent is bindend en geldt als absolute juridische minimumnorm.
Er dient rekening te worden gehouden met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening
inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing
van afvalwater en hemelwater alsook met de verordening toegankelijkheid en de van toepassing zijnde brandweernormen.
Met de dienst stedenbouw werden door sogent reeds voorbereidende gesprekken gehouden. De dienst stedenbouw geeft echter telkens advies op een concreet projectvoorstel en
ontwerp. Het is daarom moeilijk om nu al concrete richtlijnen mee te geven wat mag en niet
mag. Dit wordt ontwerp per ontwerp bekeken. Toch kunnen volgende richtlijnen wel al meegegeven worden:


De bebouwing blijft zoveel mogelijk binnen volgende vooropgestelde footprint. Er
mogen geen verdere ophogingen zijn van de scheimuren.



Tot hoe diep op het perceel woningen mogen worden voorzien en van welk type dient
teruggekoppeld te worden met de brandweer van de stad Gent. (zie ook 4.2)
Het ontwerp moet op een creatieve manier oplossingen aanreiken om lichtinval in de
volledige woning te garanderen.
Er dient een gemiddelde van 130m² BVO per woonentiteit (= private woonunit + aandeel in de gemeenschappelijke delen) nagestreefd te worden. De voorkeur van dienst
stedenbouw gaat uit naar grondgebonden woningen.
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Er wordt gestreefd naar het ontpitten van het perceel in functie van (hoogstammig)
groen. Verhardingen op het terrein worden beperkt tot het strikt noodzakelijke.
Er wordt onderzocht hoe een semi-publieke doorsteek kan voorzien worden tussen
de Jean Béthunestraat en het Heilig Hartplein.



Het samenwoonproject dient geïntegreerd te worden in het huidige straatbeeld tot een stedenbouwkundig verantwoord geheel. Aan de straatzijde wordt bij voorkeur de kroonlijst van
één van de naburige panden doorgetrokken over het nieuw te bouwen goed. De huidige rooilijn dient voor 100% bebouwd te worden zodanig dat een eenduidig en harmonieus straatbeeld wordt gevormd. Een grote poort of doorsteek is mogelijk en ook noodzakelijk voor de
brandweer (zie onder).
Ook de gebouwen in het binnengebied van het bouwblok dienen ingeplant te worden rekening houdende met de druk bebouwde omgeving, buren en mogelijke inkijk en met een goede verhouding tussen buiten- en binnenruimte.
De kandidaat-bouwgroep kan zich voor meer informatie wenden tot de Afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Administratief
Centrum, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent (T: 09 266 78 90 of F: 09 266 70 77 of via
volgend email adres: stedenbouwkundigevergunningen@gent.be). Sectorverantwoordelijke
voor deze locatie is Dieter Nieuwborg: Dieter.Nieuwborg@Gent.be - T: 09 266 78 11.

4.2.

Advies en richtlijnen van de brandweer

Sogent vroeg voor de site reeds voorafgaand advies aan de brandweer van Stad Gent. Ook
daar zal een concreet ontwerp moeten afgetoetst worden met de richtlijnen van de brandweer. De brandweer gaf alvast volgende algemene adviezen mee:




Onbereikbare grondgebonden eengezinswoningen in binnengebieden van bestaand
stedelijk weefsel zijn voor de brandweer enkel toegelaten indien ze gelijktijdig voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. De verst gelegen eengezinswoning bevindt zich op minder dan 60m van een voor
de brandweer berijdbare weg. Deze weg moet geen openbare weg zijn, deze berijdbare weg mag zich ook op de site zelf bevinden.
2. De eengezinswoningen bestaan maximaal uit 2 bouwlagen. Op de site van de
Jean Béthunestraat zijn in het binnengebied sowieso maar 2 bouwlagen toegestaan.
3. Op elke bouwlaag moeten gevelopeningen voorzien worden die met een ladder
bereikbaar zijn vanaf de toegangsweg. Deze gevelopeningen moeten minimum
80cm breed zijn op 150cm hoog.
Ook het gemeenschappelijke gebouw (indien dit een losstaand gebouw is), zal op
minder dan 60m van een voor de brandweer berijdbare weg dienen te liggen.
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Gemeenschappelijke functies > 100m² moeten de basisnormen van de wetgeving
volgen (laagbouw): http://www.rft.be/nlbe/site/fire-security/lokaleregelgeving/belgie/basisnormen/
Indien de gemeenschappelijke ruimtes ook publiek worden gebruikt voor meer dan 50
personen dan geldt het politiereglement ‘toegankelijke inrichtingen’.
Link naar document: http://www.brandweergent.be/preventie/wpcontent/uploads/2009/05/gent-gr-24_09_2007.pdf
Grondgebonden woonentiteiten hebben geen specifieke eisen, tenzij er gemeenschappelijke ruimtes in verwerkt zijn of gemeenschappelijke traphallen.
De toegang van de brandweer tot het binnengebied is enkel mogelijk via de Jean Béthunestraat. Een toegang tot het achterliggende binnengebied zal dus aan de straatzijde moeten voorzien worden. Aangezien de straat niet zo breed is, hebben de voertuigen van de brandweer een doorgangsbreedte nodig van minimum 8,5m om het terrein op te rijden (zie figuur hieronder). De minimale doorgangshoogte bedraagt 4,0m.

In het geval er aan de overzijde van de Jean Béthunestraat een parkeerverbod over
17m kan opgelegd worden, kan de doorgangsbreedte beperkt worden tot 6,3m.
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Indien de brandweer op de site dient te rijden om de verst gelegen eengezinswoning
te bereiken, dan zal er ook een keerbeweging op het terrein moeten mogelijk gemaakt worden. Deze keerbeweging heeft een grote impact op het terrein (zie afbeelding hieronder). De ruimte om de keerbeweging te maken moet ten allen tijde vrij gehouden worden. De ondergrond moet berijdbaar zijn voor brandweerwagens. Grasdallen zijn toegelaten.
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4.3.

Richtlijnen betreffende parkeren

De Stad Gent en het mobiliteitsbedrijf Stad Gent zijn momenteel een nieuw parkeerplan voor
de stad Gent aan het opmaken. Vermoedelijk zal dit eind 2014 gepubliceerd worden en vanaf 2015 in werking treden. In dit parkeerplan zullen alle bepalingen betreffende het parkeerbeleid uitgeklaard en opgenomen worden.
Voor cohousingsprojecten zal een voorafgaande nota in het najaar gepubliceerd worden.
Deze nota is momenteel in opmaak. Om geïnteresseerde kopers al een duidelijk beeld te
geven van het project en de verwachte parkeerbalans worden hieronder al enkele principes
aangehaald die vermoedelijk in de nota zullen verwerkt worden. Deze gegevens zijn echter
onder voorbehoud en dienen met de nodige omzichtigheid bekeken te worden. De Stad
Gent, het mobiliteitsbedrijf en sogent kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor
de correctheid van deze gegevens.
Voor de zone van de Jean Bethunestraat zal vermoedelijk een parkeerbalans gehanteerd
worden van 0,6 tot 1. Dit wil zeggen dat voor elke woonunit minimum 0,6 tot 1 parkeerplaats
op eigen terrein dient voorzien te worden (voor tien woonunits zijn dit 6 tot 10 parkeerplaatsen). Voor cohousingsprojecten zal toegestaan worden dat er minder parkeerplaatsen op
eigen terrein worden voorzien indien extra ingezet wordt op autodelen en/of extra fietsenstallingen.
Indien wordt ingezet op autodelen (ofwel het intern delen van enkele wagens, ofwel via cambio) kan de parkeerbalans met 20% verminderd worden. De Stad Gent zal hier echter garanties eisen die in de statuten van de bouwgroep dienen verwerkt te worden. Deze garanties
zullen te maken hebben met het al dan niet aanvragen van een bewonerskaart voor parkeren.
Indien de cohousingsgroep ook inzet op extra fietsenstallingen binnen het project (bovenop
hetgeen het bouwreglement van de Stad Gent reeds voorziet), kan er eveneens een verlaging van de parkeerbalans verkregen worden met maximaal 10%. Ook hier zullen eisen opgelegd worden naar de grootte van deze fietsenstalling en het aantal fietsenplaatsen die deze zullen voorzien.
De parkeerbalans kan dus maximaal verminderd worden met 30% of tot een parkeerbalans
van 0,42.
Rekening houdende met bovenstaande richtlijnen van stad Gent en de brandweer en uitgaande van het maximaal verminderen van de parkeerbalans tot 0,42 is onderstaande
schematische invulling voor de site mogelijk. Voor 11 woonunits komen we dan tot een minimum van 5 parkeerplaatsen.
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4.4.

Richtlijnen en verplichtingen van het project
4.4.1. Realisatieverplichting

De koper is gehouden tot de realisatie van een samenwoonproject op te richten volgens het
cohousingsprincipe met een verplicht aantal gemeenschappelijke ruimtes (zie 4.3.2). De
bouwgroep dient de bouwwerken aan te vatten binnen een termijn van 2,5 jaar te rekenen
vanaf het verlijden van de authentieke akte aangaande deze verkoop. De bouwwerken
dienen voltooid te zijn binnen een termijn van 5 jaar te rekenen vanaf het verlijden van de
authentieke akte aangaande deze verkoop.
Voor het realiseren van dit project worden twee opties toegelaten:
- het slopen van de bestaande gebouwen en het oprichten van een nieuw samenwoonproject,
- het grondig verbouwen van (een deel van) de bestaande gebouwen tot een samenwoonproject.
De koper is vrij in zijn keuze tussen deze twee opties. Hij dient echter wel al in de visienota
aan te geven welke optie hij verkiest. Uitgaande van de huidige staat van de gebouwen lijkt
het slopen van de bestaande gebouwen en het oprichten van een nieuwbouw de meest logische keuze.
De afbraak van een gebouw en de erop volgende heropbouw van een privéwoning geniet in
bepaalde Belgische steden, waaronder Gent, en onder bepaalde voorwaarden het verlaagd
btw-tarief van 6%. Een princiepsakkoord voor het hanteren van dit verlaagde btw-tarief van
6% binnen het project van de Jean Béthunestraat werd bij de BTW directie ingediend.
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4.4.2. Sloopverplichting
Van het kadastrale perceel 963W4 wordt slechts een gedeelte verkocht aan de bouwgroep.
(Zie ook hierboven 2.4). Het andere gedeelte (216m²) zal door sogent overgedragen worden
aan de Stad Gent. Het huidige fabrieksgebouw op de site beslaat echter het volledige kadastrale perceel, dus ligt zowel op het gedeelte van de bouwgroep als het gedeelte van de stad
Gent. De sloop van dit gebouw opsplitsen is technisch moeilijk en zorgt naar uitvoering voor
problemen van bereikbaarheid. Daarom wordt de bouwgroep een sloopverplichting opgelegd
van het gedeelte van het gebouw dat op het terrein ligt dat zal overgedragen worden aan de
Stad Gent. De sloopkosten van dit gedeelte zijn ten laste van de bouwgroep. Deze kosten
kunnen echter wel in een eventuele subsidieaanvraag (zie 7) opgenomen worden en op deze manier deels gerecupereerd worden. De bouwgroep is verplicht tot het slopen van alle
bebouwing op dit perceel, inclusief de uitbraak van de verharding tot maaiveldniveau. Het
perceel dient afgewerkt te worden met 20cm teelaarde. De stabiliteit en waterdichtheid van
de vrijgekomen scheidingsmuren dienen verzekerd te worden. Indien de vrijgekomen muren
grenzen aan verwarmde ruimtes van particulieren, dienen deze muren geïsoleerd en afgewerkt te worden.

4.4.3. Minimum gemeenschappelijke delen binnen het project
Het samenwoonproject dient minimum volgende gemeenschappelijke ruimten te bevatten:
- minstens 1 gemeenschappelijke leefruimte binnen (min. 30m²)
- minstens 1 gemeenschappelijke buitenruimte (min. 400m²)
- minstens 1 gemeenschappelijke fietsenberging. De fietsenberging biedt minstens plaats
aan zoveel fietsen als het samenwoonproject slaapkamers heeft.
- minstens 1 gemeenschappelijke berg- en/of wasplaats (min. 20m²)

4.4.4. Bewoningsverplichting
De hoofdbestemming die rust op de nieuwe ontwikkeling is deze van “woningen”. Nevenbestemmingen kunnen binnen de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
Elke kandidaat-koper van de bouwgroep wordt ertoe gehouden binnen de termijn van 5 jaar
te rekenen vanaf het verlijden van de authentieke akte van de verkoop van het goed het project gemeenschappelijk wonen als zijn hoofdverblijfplaats te bewonen en zijn domicilie daar
te vestigen (hierna ook “vestiging domicilie” genoemd). Eens de kandidaat-koper zijn domicilie daar heeft gevestigd, dient hij te allen tijde op vraag van sogent het bewijs voor te leggen
van het moment van vestiging domicilie.
Elke kandidaat-koper van de bouwgroep dient het nieuw te bouwen goed gedurende minimum 5 jaar ononderbroken te bewonen als hoofdverblijfplaats. Deze termijn van 5 jaar begint
te lopen vanaf het moment van vestiging domicilie.
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De Raad van Bestuur van sogent kan, zonder daar echter toe gehouden te kunnen zijn, mits
een schriftelijke vraag en motivatie van de bouwgroep afwijkingen op deze voorwaarde toestaan, doch slechts in bijzondere omstandigheden en mits een duidelijke motivatie.

4.4.5. Doorverkoop en verhuring woning
Gehele of gedeeltelijke verhuring van het nieuw te bouwen goed is uitgesloten. Dit verbod
vervalt na 5 jaar, te rekenen vanaf het moment van vestiging domicilie.
Het nieuw te bouwen goed kan pas geheel of gedeeltelijk doorverkocht worden aan een derde na 5 jaar, te rekenen vanaf het moment van vestiging domicilie.
De Raad van Bestuur van sogent kan, zonder daar echter toe gehouden te kunnen zijn, mits
een schriftelijke vraag en motivatie van de bouwgroep of een lid van de bouwgroep afwijkingen op deze voorwaarde toestaan, doch slechts in bijzondere omstandigheden en mits een
duidelijke motivatie.
Elk lid van de bouwgroep dient bij verkoop of verhuur pandspecifieke eigenschappen te respecteren zoals erfpachten, recht van doorgang, enz.

4.5.

Ambities van het project
4.5.1. Architectuur

Sogent draagt architectuur binnen al zijn projecten hoog in het vaandel. Ook voor de nieuwe
woonontwikkelingen en woonvormen wenst sogent 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 een wijk
en kan een stimulerend effect teweeg brengen.
Om de architecturale kwaliteit te garanderen zal sogent, samen met de geselecteerde bouwgroep, in tweede fase een kleinschalige ontwerpwedstrijd organiseren. Drie architectenbureaus zullen worden aangeschreven om op de site en op maat van de groep een klein
schetsontwerp uit te werken. De aan te schrijven architectenbureaus zullen worden bepaald
door de bouwgroep, in samenspraak met sogent. De ingediende schetsontwerpen zullen
worden beoordeeld door een jury waarin zowel vertegenwoordigers van de bouwgroep zullen
zetelen, als vertegenwoordigers van sogent, eventueel aangevuld met een extern jurylid.

4.5.2. Visie over het samenwonen
Sogent wenst de site in de Jean Béthunestraat te verkopen aan een groep die een realistische en haalbare visie heeft op het nieuwe woonproject, maar ook voldoende ambities koessogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent
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tert. Om de kandidaat-bouwgroepen te dwingen om over de mogelijkheden en haalbaarheid
van het project voldoende na te denken, vraagt sogent om de ambities van te groep samen
te vatten in een korte visienota. Deze zal samen met de kandidatuurstelling ingediend moeten worden.
Denk goed na wat je in je visienota bepaalt, want de kandidaat-bouwgroep is ertoe gehouden de vooropgestelde ambities geformuleerd in de door hen in te dienen visienota ook effectief te realiseren binnen het samenwoonproject.

4.5.3. Begeleiding sogent
Sogent zal de bouwgroep en hun architect begeleiden bij het ontwerp van het samenwoonproject tot op het moment van het indienen van de stedenbouwkundige vergunning. Om de
kwaliteit van het nieuw te bouwen goed te waarborgen, zullen de bouwgroep en de architect
tijdens de ontwerpfase minimaal drie keer hun plannen voorleggen aan een begeleidingsteam.
Het begeleidingsteam is samengesteld uit vertegenwoordigers van sogent, de dienst architectuur en de dienst stedenbouw en ruimtelijke planning van de Stad Gent. Het begeleidingsteam zal het ontwerp toetsen aan het stedenbouwkundige kader waarbinnen het project zal
dienen gerealiseerd te worden. Het begeleidingsteam zal de architecturale beeldkwaliteit van
het project evalueren en opvolgen of de ambities geformuleerd in de visienota waargemaakt
worden.
Concreet zal het begeleidingsteam op volgende vlakken begeleiden en adviseren:
- voortgang van het dossier conform de bouwtermijnen in dit dossier
- de inpassing in de specifieke stedelijke context, de aansluiting met de buren en de conformiteit met de geldende plannen en verordeningen
- de architecturale kwaliteit
- de inpassing van de verplichte gemeenschappelijke ruimtes
- de toepassing van de ambities geformuleerd in de visienota

5. Bezichtigings- en infomomenten
De inschrijvingsperiode loopt van 1 september 2014 tot en met 15 december 2014 – 10u00.
Gedurende de inschrijvingsperiode zullen door sogent enkele informatiesessies georganiseerd worden die zullen ingaan op de verschillende aspecten van een cohousingsproject.
Deze informatiesessies zullen kandidaat-kopers duidelijker maken wat allemaal komt kijken
bij een project gemeenschappelijk wonen en welke stappen dienen genomen te worden.
Exacte data en uren zullen in een later stadium gecommuniceerd worden op de website van
sogent (www.sogent.be).
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Op deze infodagen zullen de te koop aangeboden panden onder begeleiding te bezoeken
zijn. Op deze dagen zullen ook enkele sprekers uitgenodigd worden (zoals oa een notaris
gespecialiseerd in cohousing, cohousingcoaches, ervaringsdeskundigen,…). Geïnteresseerde kopers zullen op deze momenten hun specifieke vragen kunnen richten aan deze ervaringsdeskundigen. De infodagen zijn niet verplicht.
Indien u op de hoogte wenst te blijven van deze infodagen, stuur dan gerust een mailtje naar
info@sogent.be met als onderwerp ‘infodagen cohousing J. Béthunestraat’. Op deze manier
wordt u automatisch en tijdig verwittigd van elke info- of bezichtigingsdag die zal doorgaan
voor het project van de J. Béthunestraat. Voor alle andere vragen kan u ook terecht bij
sogent.
Contactgegevens:

Gents stadsontwikkelingsbedrijf Gent (kortweg sogent)
Projectverantwoordelijke: Eveline Hanssens
Voldersstraat 1, 9000 Gent
Ma-vr van 8u30-12u30 en 13u30-16u30
T: 09 269 69 00
E: info@sogent.be

6. Verkoopprijs
De site wordt verkocht aan een vaste prijs. Alle aan de aankoop verbonden kosten, rechten
en erelonen, registratierechten, eventuele BTW en opmetingskosten, zijn voor rekening van
de kopers.
Een voorschot van 10% op de verkoopprijs is betaalbaar vier weken na de berichtgeving aan
de bouwgroep van de toewijzing van de panden. Een tweede voorschot van 10% op de verkoopprijs is betaalbaar vier weken na de berichtgeving aan de bouwgroep van de goedkeuring van de verkoopovereenkomst door de raad van bestuur van sogent.
De verkoopprijs, excl. alle kosten voor de site bedraagt:
VIJFHONDERDWINTIGDUIZEND EURO (520.000,00€)
De panden zijn beschikbaar vanaf het verlijden van de akte.

7. Mogelijke subsidie leegstaande bedrijfsruimten
7.1.

Algemeen

De oude fabrieksruimte op de site van de Jean Béthunestraat komt in aanmerking om opgenomen te worden op de inventaris van de leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten. De
opname op deze lijst betekent dat de eigenaar van deze panden jaarlijks een heffing dient te
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betalen tenzij hij hiervoor een opschorting krijgt, maar dat er eveneens een mogelijkheid is
tot de subsidie van de sloopkosten van dergelijke panden. Momenteel staan de panden nog
niet op de inventaris, een opname is mogelijk maar moet dus met voorzichtigheid genomen
worden. Hieronder worden de belangrijkste zaken opgenomen. Uitgebreide info over de regelgeving betreffende de inventaris en de subsidies vindt u op:
http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Subsidies/subsLeegstandBedrijfsruimten.

7.2.

Welke panden komen in aanmerking om opgenomen te worden in de inventaris?




er moet een economische activiteit zijn of geweest zijn.
de kadastrale oppervlakte moet minstens 500 m2 zijn. Aangrenzende percelen behorend tot dezelfde eigenaar met eenzelfde economische activiteit kunnen ook opgenomen worden.
 het gaat over gebouwen, zowel bovengrondse als ondergrondse constructies.
 de laatste hoofdactiviteit moet een economische activiteit zijn
 leegstaande gebouwen zijn gebouwen waarvan de totale vloeroppervlakte minder
dan 50% nuttig en effectief benut wordt, verwaarloosde gebouwen worden opgenomen wanneer ze geheel of gedeeltelijk verwaarloosd zijn.
Het binnengebied van de Jean Béthunestraat bevat volgende percelen:
▫ J. Béthunestraat 7, woonhuis, 120m², KI 694
▫ J. Béthunestraat 9, woonhuis, 25m², KI 260
▫ Deel van J. Béthunestraat +7, werkplaats, 1.459m², KI van het volledige perceel
bedraagt 6.013
▫ Doornakkerstraat +72, landgebouw, 127m², KI 163
Enkel het perceel dat kadastraal gekend staat als werkplaats zou in aanmerking komen om
op de leegstandslijst te komen en een subsidie te ontvangen voor de sloopwerkzaamheden.

7.3.

Hoeveel bedraagt de heffing?



150% op de schijf van het kadastraal inkomen (K.I.) tot en met 12.350 euro met een
minimum van 3.700 euro.
 125% op de schijf van het K.I. groter dan 12.350 euro tot en met 37.150 euro.
 100% op de schijf van het K.I. groter dan 37.150 euro tot en met 74.350 euro.
 75% op de schijf van het K.I. groter dan 74.350 euro.
Naast de Vlaamse belasting, geldt er ook een lokale belasting op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten. Deze belasting bedraagt 200 opcentiemen op de belasting van
Vlaanderen. Voor het perceel in de Jean Bethunestraat zou dit op volgende jaarlijkse heffing
komen: 6.013€ * 150% * 3 = 27.058,50€.
Als nieuwe eigenaar krijg je een opschorting van 2 jaar. Binnen die tijd zou een vernieuwingsvoorstel moeten ingediend worden.
7.4.

Mogelijkheden tot opschorting van de heffing?
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7.5.

2 jaar voor de nieuwe eigenaar vanaf het verlijden van de notariële akte.
max. 2 jaar wanneer een vernieuwingsvoorstel wordt ingediend, vb. wanneer de werken te groot zijn en niet binnen een periode van 2 jaar kunnen gerealiseerd worden.
(apart aan te vragen naast ingediende voorstel!)
1 jaar voor panden die alleen zijn opgenomen voor leegstand ten gevolge van bedrijfseconomische redenen, mits een attest van de GOM.
wanneer een dossier voor subsidiëring werd goedgekeurd via het vernieuwingsfonds.
De periode hangt af van de uit te voeren werken.

Schrapping van de inventaris?



de eigenaar vraagt een controle met het oog op de schrapping uit de inventaris wanneer hij denkt dat er voor meer dan 50% nuttig en effectief gebruik is en dat de verwaarlozing is opgelost, of dat er nog maximum 2 beperkte gebreken zijn.
 de burgemeester maakt hiervoor een attest .
 De eigenaar vraagt zelf, met een aangetekende zending, de schrapping aan bij de
Vlaamse administratie en voegt de nodige bewijsstukken bij.
De sloop van het geheel voldoet om in aanmerking te komen voor schrapping.

7.6.

Subsidie vernieuwingsfonds

Iedereen kan een subsidie krijgen voor saneringswerkzaamheden op voorwaarde dat ze niet
langer dan twee jaar eigenaar zijn op het moment van het indienen van het dossier. De subsidie bedraagt 90%.












7.6.1. Welke documenten moeten bij een subsidieaanvraag gevoegd worden?
basisstudie = studie die een gedetailleerd voorstel van de uit te voeren saneringswerkzaamheden (bestek, meetstaat, uitvoeringsplannen, documenten veiligheids- en
gezondheidsplan), de te realiseren herbestemming (stedenbouwkundig attest of vergunning), een kostprijsraming en een tijdtabel voor de uitvoering bevat.
bouwvergunning sloop
gunningdossier voor sanerings- of sloopwerken (min. 6 offertes opvragen)
akte van aankoop of een vonnis van de rechtbank
registratieattest
een verklaring dat niet met de werken zal begonnen worden zonder ministeriële
goedkeuring
een verklaring dat men zal beginnen binnen de 2 jaar na de goedkeuring
een verklaring dat men ten onrechte verleende steun binnen de 3 maanden zal terugstorten
een raming van de mogelijke opbrengst van de sanering
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De kostprijs voor de sanering moet minstens 24.789,35 euro bedragen. Er moeten minstens
3 geregistreerde aannemers aangeschreven worden waarvan er minstens 2 offertes moeten
ingediend worden. Er moeten 6 geregistreerde aannemers aangeschreven worden vanaf
een kostprijs van 123.946,76 euro. Ook hier moeten minstens 2 offertes ingediend worden.

7.6.2. Hoe gebeurt de betaling?
1° schijf bij het bevel van aanvang bedraagt 30%. Deze moet gevraagd worden bij de administratie van de Vlaamse gemeenschap, gesubsidieerde infrastructuur.
2° schijf van 30% wanneer 75%van het eerste voorschot overschreden werd.
3° schijf van 30% wanneer de gecumuleerde voorschotten overschreden werden
4° schijf van 10% is de eindafrekening wanneer alle werken werden uitgevoerd.
Voor de 2°, 3° en 4° schijf dient men een aanvraag in bij de inventarisbeheerder van de gemeente. Op basis van een onderzoek ter plaatse, vorderingsstaten, facturen en foto’s wordt
een attest van de burgemeester opgemaakt. Al deze documenten moeten opgezonden worden aan de administratie van de Vlaamse gemeenschap, gesubsidieerde infrastructuur, die
verder zullen instaan voor de betalingen.
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Deel 2: VERKOOPSPROCEDUREEN VOORWAARDEN
1. Algemeen
Sogent wenst de site te verkopen aan een groep van minimum 7 en maximum 12 gezinnen,
de bouwgroep genoemd.
De verkoop van de site gebeurt in twee fazen.
In een eerste fase dienen de geïnteresseerde kandidaat-bouwgroepen hun kandidatuur in
samen met een visienota, projectaanpak en financieel plan. De kandidaat-bouwgroepen
worden beoordeeld op hun financieel plan, projectaanpak en hun visienota door een beoordelingscommissie, die aan iedere kandidatuur een score toekent. Deze commissie maakt
een selectieverslag op met een rangschikking van alle ingediende kandidaturen volgens de
behaalde score. De hoogst gerangschikte kandidaat-bouwgroep wordt geselecteerd voor de
tweede fase.
In de tweede fase zal samen met de geselecteerde bouwgroep een kleine architectuurwedstrijd gehouden worden om een architect voor de site te selecteren. De gekozen bouwgroep
zal, in samenspraak met sogent, 3 architectenbureaus aanschrijven om een schetsontwerp
op te maken op maat van de groep en de site. De ingediende schetsontwerpen zullen worden beoordeeld door een jury die zowel uit vertegenwoordigers van de bouwgroep zal bestaan als uit vertegenwoordigers van sogent, eventueel aangevuld met een extern jurylid.
Samen wordt een verslag opgemaakt en de ontwerper uitgekozen met het meest kwalitatieve schetsontwerp. Met deze ontwerper zal de groep verder onderhandelen over het ereloonvoorstel en zal een contract afgesloten worden.
Pas na de selectie van de ontwerper in de tweede fase zal de verkoopovereenkomst worden
afgesloten.

Fase 1: selectie
groep
• Visienota
• Projectaanpak
• Financieel plan

keuze
bouwgroep

Fase 2: selectie
architect
• Minicompetitie tss
architecten obv
schetsontwerp

keuze architect
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2. Fase 1: selectie bouwgroep
2.1.

Algemeen

Elke kandidaat-bouwgroep dient in te schrijven door het indienen van één gezamenlijk dossier met alle gevraagde stukken. (zie ook 7. C)
Door zich in te schrijven voor dit project gaat de kandidaat-bouwgroep en ieder gezin dat er
deel van uitmaakt volledig akkoord met de verkoopsprocedure en de in onderhavig document opgenomen regels, voorwaarden en verplichtingen.
De selectie in de eerste fase gebeurt aan de hand van een rangschikking met punten op
basis van een door de kandidaat-bouwgroepen in te dienen visienota (50 %) en een nota
met de voorziene projectaanpak en financieel plan (50%).
Indien er, na nazicht van de toelatingsvoorwaarden, geen of onvoldoende geschikte kandidaat-bouwgroepen overblijven, zal sogent ofwel een tweede inschrijvingsperiode houden om
meer kandidaten te werven ofwel afzien van de verkoop.

2.2.

Toelatingsvoorwaarden kandidaat-bouwgroep

Om tot de inschrijving toegelaten te worden moeten de gezinnen zich verbonden hebben in
een kandidaat-bouwgroep en moet wat betreft de kandidaat-bouwgroep, alsook wat betreft
de leden2 van de kandidaat-bouwgroep, aan de volgende toelatingsvoorwaarden voldaan
zijn:
1. De kandidaat-bouwgroep bestaat uit minimum 7 en maximum 12 gezinnen.
Voor deze procedure wordt het begrip ‘gezin’ gedefinieerd als volgt:
het gezin bestaat uit minimum één natuurlijke persoon die op de uiterlijke datum voor
aanvang van de inschrijving (d.i. 1 september 2014) meerderjarig is en over een geldige identiteitskaart beschikt.
Zowel alleenstaanden, koppels als gezinnen met kinderen zijn dus toegelaten.
2. Geen enkel lid van de kandidaat-bouwgroep mag, alleen of gezamenlijk met een
ander lid (of leden) van hetzelfde gezin van de kandidaat-bouwgroep, enig zakelijk
recht hebben (eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht) voor 100% op één of
meer onroerende goederen in België, bestemd voor huisvesting3, op het ogenblik van
de aanvang van bewoning van het samenwoonproject4 door het gezin.

2

Onder “lid van de (kandidaat-)bouwgroep” wordt doorheen dit verkoopdossier iedere persoon begrepen die deel uitmaakt van
de (kandidaat-)bouwgroep.
3
Onder “onroerend goed bestemd voor huisvesting” wordt doorheen dit verkoopsdossier zowel een woning als elk bebouwbaar
perceel begrepen.
4
Het samenwoonproject is het nieuw te (ver)bouwen goed volgens de verplichtingen in onderhavig dossier op de site van de
Jean Béthunestraat (hierna ook “nieuw te bouwen goed”, “project gemeenschappelijk wonen” of “samenwoonproject”
genoemd).
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3. Geen enkel lid van de kandidaat-bouwgroep mag opgenomen zijn op het negatieve
bestand van de Nationale Bank. De bouwgroep5 zal uiterlijk 4 maanden na toewijzing
van de goederen een attest dienen voor te leggen waaruit blijkt dat geen enkele
kandidaat-koper van de bouwgroep opgenomen is op het negatieve bestand van de
Nationale Bank.
2.3.

Visienota (50%)

Elke kandidaat-bouwgroep dient een visienota betreffende het project ‘Bouwgroep Jean Béthunestraat’ in te dienen. De visienota moet minimum 4 en maximaal 10 geschreven A4
pagina’s (lettergrootte 11ptn) bevatten (eventuele afbeeldingen meegerekend). Indien meer
dan 10 pagina’s worden aangeleverd zullen enkel de eerste 10 pagina’s in beschouwing genomen worden.
De visienota bevat onder andere, zonder limitatief te willen zijn, volgende zaken:






Groepssamenstelling:
▫ Hoeveel gezinnen zullen instappen in het project?
▫ Wat is de samenstelling van deze gezinnen?
▫ Wat is de achtergrond van deze gezinnen (huidige woonsituatie,
werksituatie,…)
▫ Hoe is de groep tot stand gekomen?
▫ Hoeveel woonunits zullen worden gerealiseerd?
▫ Is momenteel elke unit al ingevuld? Hoe zullen nieuwe gezinnen voor de nog
in te vullen woonunits gevonden worden?
▫ …
Groepsorganisatie:
▫ Motivatie waarom de groep compatibel is
▫ Wordt er een organisatiestructuur opgesteld binnen de groep (werkgroepen,
raad van bestuur, voorzitter, secretaris,…)
▫ Wie zal welke functie binnen de groep opnemen?
▫ Hoe worden binnen de groep beslissingen genomen?
▫ Wat zijn de instap- en uitstapmogelijkheden binnen de groep?
▫ Wordt er beroep gedaan op een externe procesbegeleider?
▫ …
Ruimtelijke visie:
▫ Wat zijn de individuele woonwensen van elke deelnemer/gezin binnen de
bouwgroep (m² woonoppervlakte, privaat terras/tuin?,…)
▫ Hoe verhouden de privé-oppervlaktewensen van elk gezin zich tot de totale
oppervlakte van het project ?
▫ Wat zal de toekomstige indeling zijn: schetsmatige aanduiding?
▫ Welke ruimten zullen gemeenschappelijk zijn?
▫ Hoe zal worden omgegaan met duurzaamheid en energie: welke energie- en
duurzaamheidseisen worden gesteld aan de nieuwbouw/verbouwing?
▫ Wie staat in voor de werfopvolging en de werfcoördinatie?

5

Onder “bouwgroep” wordt doorheen dit verkoopdossier begrepen, de groep van gezinnen waaraan de woningen in de Jean
Béthunestraat door sogent worden verkocht.
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2.4.

▫ …
Visie op het ‘samenwonen’:
▫ Hoe zullen de gemeenschappelijke ruimten georganiseerd en beheerd worden?
▫ Op welke wijze zal het samenwonen in de dagdagelijkse praktijk gemeenschappelijk gemaakt worden, bvb zal er gemeenschappelijk gekookt, gebabysit,… worden? Welke gemeenschappelijke activiteiten worden ingepland?
▫ Wat is de mobiliteitsvisie van de groep? Wordt ook hier samengewerkt of gebeurt dit individueel? Zal er duurzaam omgesprongen worden met mobiliteit
(carpoolen, auto- of fietsdelen, cambio,…)
▫ …

Financieel plan en plan van aanpak (50%)

Sogent hecht veel belang aan een realistische en haalbare projectaanpak; zowel inhoudelijk,
planningsgewijs als financieel. Het bouwen van een eigen woning vraagt een grote financiële
inspanning van elk individu. Het is dan ook belangrijk om deze financiële kost op voorhand
goed te becijferen zodanig dat je gedurende het bouwproces niet voor voldongen feiten of
onoverkomelijke problemen komt te staan.
Zeker bij het groepsbouwen is het belangrijk dat ieder lid van de groep open is over zijn of
haar financiële situatie. Financiële problemen voor één individu in de groep kunnen immers
het project voor de volledige groep op de helling zetten. Om de kandidaat-bouwgroepen ertoe aan te zetten om hier al in de startfase grondig over na te denken vraagt sogent om –
samen met de visienota – ook een plan van aanpak op te lijsten, samen met een eenvoudig
financieel plan (zie bijlage 3).
Het plan van aanpak moet minimum 2 en maximaal 5 geschreven A4 pagina’s (lettergrootte 11ptn) bevatten (eventuele afbeeldingen meegerekend). Indien meer dan 5 pagina’s
worden aangeleverd zullen enkel de eerste 5 pagina’s in beschouwing genomen worden.
Het plan van aanpak bevat onder andere, zonder limitatief te willen zijn, volgende zaken:




Financiële aanpak:
▫ Hoe zal de groep de financiële transparantie van elk gezin naar de groep
bewerkstelligen?
▫ Hoe gebeurt de budgetbewaking doorheen het project?
▫ Hoe gaat de groep het project financieren?
▫ Met welke risico’s en onvoorziene zaken wordt rekening gehouden?
▫ …
Projectaanpak:
▫ Welke juridische structuur wordt opgezet? Dit zowel voor de aankoopfase, de
bouwfase als tijdens de bewoning?
▫ Welke externe deskundigen zullen worden aangesproken?
▫ Wat is de beoogde planning en bijhorende timing?
▫ …
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De kandidaat-bouwgroepen dienen hun financieel plan op te maken volgens het sjabloon
dat bij dit dossier gevoegd is (zie bijlage 3). Het sjabloon is zo opgesteld dat je per woonunit
kan becijferen hoeveel elk gezin (ongeveer) dient bij te dragen bij het project. In dit sjabloon
werden enkele kosten reeds geraamd, zoals bvb sloopkosten, bouwkosten,… Deze geraamde kosten zijn echter slechts ruwe inschattingen en opgemaakt met nog veel onbekende
factoren als basis. Veel hangt af van de keuzes die gaandeweg worden gemaakt door de
groep zelf (afwerkingsgraad, energiepeil, comfortwensen,…). Bouwkosten zijn ook onderhevig aan de ABEX-index en afhankelijk van de conjunctuur. Neem deze cijfers dan ook niet
als vaste waarheden aan, maar ga met de nodige omzichtigheid en met voldoende marge
hiermee om. Het sjabloon is dan ook zeker geen effectieve kostenberekening, maar eerder
een hulpmiddel om inschattingen te maken voor de groep.

2.5.

Selectie

Sogent ziet de volledigheid van elke inschrijving na en onderzoekt alle inschrijvingen volgens
de gestelde toelatingsvoorwaarden. Bij onvolledigheid wordt elke kandidaat-koper van de
bouwgroep aangeschreven en krijgt hij eenmaal de gelegenheid om zijn kandidatuur in orde
te brengen. Sogent behoudt zich het recht voor om een kandidatuur te weren indien de kandidaat-bouwgroep, na aldus te zijn aangeschreven, zijn inschrijvingsdossier niet of onvoldoende vervolledigt en/of de gevraagde verduidelijkingen niet of onvoldoende verstrekt binnen de daartoe door sogent verleende termijn. Te laat ingediende inschrijvingen worden
niet weerhouden voor de verdere beoordeling.
De beoordeling van elk dossier gebeurt op basis van:
 de visienota: 50%
De visienota moet minimum 4 en maximaal 10 geschreven A4 pagina’s (lettergrootte 11ptn) bevatten (eventuele afbeeldingen niet meegerekend). Indien meer dan
10 pagina’s worden aangeleverd zullen enkel de eerste 10 pagina’s in beschouwing
genomen worden.
De beoordelingscommissie zal deze nota beoordelen op:
* De groepssamenstelling en groepsorganisatie (15/50)
de slaagkans en cohesie van de groep
de interne organisatie van de groep
de compatibiliteit van de groep
* De ruimtelijke visie op het ‘samenwonen’ (15/50)
de architecturale ambitie van de groep
de haalbaarheid van de ruimtelijke visie en het bijhorend ambitieniveau
de omgang met energie en duurzaamheid
* De visie op het ‘samenwonen’ (20/50)
de mate van innovatie binnen het thema gemeenschappelijk wonen
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de mate van gemeenschappelijkheid binnen het project
de haalbaarheid van de visie op het samenwonen

Plan van aanpak (25%)
Het plan van aanpak moet minimum 2 en maximaal 5 geschreven A4 pagina’s
(lettergrootte 11ptn) bevatten (eventuele afbeeldingen meegerekend). Indien meer
dan 5 pagina’s worden aangeleverd zullen enkel de eerste 5 pagina’s in beschouwing
genomen worden.
De beoordelingscommissie zal het plan van aanpak beoordelen op:
* De financiële aanpak (15/25)
de mate van financiële transparantie binnen de groep
de wijze waarop het budget zal bewaakt worden doorheen het proces
de haalbaarheid van de financiële aanpak
* De projectaanpak (10/25)
de uitwerking van de juridische structuur
de realistische inschatting van planning en timing



Financieel plan (25%)
Het financieel plan dient verplicht opgemaakt te worden volgens het sjabloon dat bij
dit dossier gevoegd is (zie bijlage 3).
De beoordelingscommissie zal het financieel plan beoordelen op: (25/25)
de realistische inschatting van het budget
de mate waarin binnen het budget rekening gehouden wordt met het ambitieniveau van de groep

2.6.

Voorstellingsmoment

Indien nodig kan sogent vragen aan een kandidaat-bouwgroep om zich persoonlijk te komen
voorstellen en toelichting te geven bij het door hen ingediende dossier.

2.7.

Beoordeling, rangschikking en toewijzing

Het inschrijvingsdossier van iedere kandidaat-bouwgroep die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zal door toekenning van een score worden beoordeeld door een beoordelingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van sogent en minimum één extern deskundige.
Ingevolge deze beoordeling worden de kandidaat-bouwgroepen van hoog tot laag gerangschikt op basis van het aantal bekomen punten. Indien zich een ex aequo voordoet tussen
verschillende kandidaat-bouwgroepen, wordt de definitieve volgorde bij loting op voorhand
bepaald door een gerechtsdeurwaarder in een zitting achter gesloten deuren.
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De beoordelingscommissie stelt een selectieverslag op van de ontvangst van de inschrijvingen, van het nazicht van de inschrijvingen volgens de toelatingsvoorwaarden, de beoordeling
van de kandidaturen en van de rangschikking. Dit selectieverslag en de lijst met de definitieve rangschikking worden nadien ter goedkeuring voorgelegd aan het directiecomité van
sogent. De hoogst gerangschikte bouwgroep wordt geselecteerd voor de tweede fase van de
procedure. Een voorschot van 10% op de verkoopprijs is betaalbaar vier weken na de berichtgeving door sogent aan de hoogst gerangschikte bouwgroep van de goedkeuring van de
definitieve rangschikking door het directiecomité van sogent.

3. Fase 2a: selectie architect
3.1.

Algemeen

Met de hoogst gerangschikte bouwgroep (hierna ook aangeduid als “gekozen bouwgroep” of
“geselecteerde bouwgroep”) zal in een tweede fase verder gewerkt worden.
In de tweede fase wordt een mini-architectuurwedstrijd georganiseerd, waarbij de gekozen
bouwgroep in samenspraak met sogent 3 architectenbureaus aanschrijft om een schetsontwerp op te maken op maat van de groep en de site. De ingediende schetsontwerpen zullen
worden beoordeeld door een jury die zowel uit vertegenwoordigers van de bouwgroep zal
bestaan als uit vertegenwoordigers van sogent, eventueel aangevuld met een extern jurylid.
De jury maakt een verslag op van de kandidaturen en kiest de ontwerper met het meest kwalitatieve schetsontwerp. Met deze ontwerper zal de groep verder onderhandelen en zal een
contract afgesloten worden voor de architecturale begeleiding van het bouwproject.

3.2.

Programma van eisen

Voor het uitschrijven van de mini-architectuurwedstrijd zal sogent samen met de gekozen
bouwgroep eerst een programma van eisen vastleggen. De specifieke wensen van de
bouwgroep en de leden van de bouwgroep zullen in dit programma van eisen verwerkt worden. Op die manier kunnen de architecten reeds een schetsontwerp uitwerken dat volledig
op maat van de groep en zijn leden ontworpen werd en wordt in de wedstrijdfase geen onnodig werk verricht. Indien nodig geacht, zal een ontmoeting georganiseerd worden tussen
de aangeschreven architecten en een delegatie van de bouwgroep.
Naast het programma van eisen zal ook op voorhand het te hanteren ereloonpercentage
vastgelegd worden. Dit ereloonvoorstel zal een percentage bedragen van de bouwkost, en
wordt in samenspraak met de bouwgroep vastgelegd.

3.3.

Minimale criteria architect

De aan te schrijven architecten worden gekozen door de bouwgroep in samenspraak met
sogent. Indien geen consensus kan gevonden worden over de aan te schrijven architecten
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zal er 1 architect gekozen worden door de bouwgroep en 2 architecten door sogent. De
voorgestelde architecten dienen minimum aan volgende criteria te beantwoorden:







De architect mag zich niet bevinden in één van de uitsluitingstoestanden van artikel
61,§1 en 2 van het KB Plaatsing.
De architect moet, hetzij als zelfstandige, hetzij als vennoot van een deelnemend architectenbureau, voldoen aan volgende voorwaarden:
o Hetzij als architect ingeschreven zijn op de tabel van de Orde van Architecten
o Hetzij als buitenlands architect voldoen aan de directieven van EEG 85.384
en een attest voorleggen van de Orde van Architecten, waaruit blijkt dat hij/zij
een aanvraag tot erkenning als dienstverlener bij de Orde heeft ingediend.
De projectleider die binnen het architectenbureau verantwoordelijk zal zijn voor de
uitvoering van de opdracht dient minimum 5 jaar ervaring te hebben (incl. stage),
waarvan werfervaring een essentieel onderdeel vormt.
Het architectenbureau moet aantonen dat deze voldoende ervaring heeft door exact
3 projecten voor te leggen, uitgevoerd in de afgelopen 10 jaar (2004-2014), met een
minimum bouwkost van 500.000€, excl. BTW. Minimum 1 project dient voorlopig opgeleverd te zijn. Van de overige projecten dient minstens de stedenbouwkundige vergunning verkregen te zijn. Bovendien mogen maximum 2 projecten van dezelfde opdrachtgever zijn. Het kan hierbij gaan om projecten die de architect of het architectenbureau in eigen naam heeft uitgevoerd, of om projecten waarbij één van de opgegeven projectleiders als eindverantwoordelijke optrad voor een ander architectenbureau.

De stukken die bewijzen dat de architect aan bovenvernoemde criteria voldoet, zullen worden opgevraagd voor de gunning van de opdracht aan de architect door de bouwgroep.

3.4.

Schetsontwerp architect

De inhoud van het schetsontwerp is als volgt:


Maximum 7 bladzijden van A3 formaat (incl. beelden) met schetsontwerptekeningen
van het hele concept, omvattende volgende elementen nodig om een duidelijk inzicht
te krijgen in het ontwerp:
o Schematische inplanting van de woonunits en de gemeenschappelijke voorzieningen met aanduiding van de binnen- en buitenruimtes en circulatiezones
o Schematisch grondplan van de site met aanduiding van de bebouwde en niet
bebouwde delen
o Schematische snede van de opbouw van de woonunits.
o Een benaderende raming van de kostprijs van het totaalconcept
o Conceptschema’s van lichtinval, verhouding privaat-publiek, buitenruimtes vs
binnenruimtes,… die het gehanteerde concept verduidelijken
o Korte verduidelijkende nota waarin het architecturale concept wordt toegelicht
en die eveneens een uitspraak doet over volgende elementen:
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3.5.

Krachtlijnen van het architecturale concept
Welk energiepeil wordt in het project nagestreefd
Hoe wordt omgegaan met verschillende aspecten van duurzaamheid
(watergebruik, flexibiliteit, materiaalgebruik,…)
Hoe werd de keuze gemaakt tussen verbouwing en nieuwbouw? Welke delen van het gebouw worden eventueel bewaard?
Hoe wordt omgegaan met het aspect van ‘samenwonen’ in het concept? Hoe vertaalt dit zich ruimtelijk? Hoe wordt het samenwonen bevorderd in de huidige constellatie van gebouwen?

Gunning van de opdracht aan de architect

Sogent ziet samen met de bouwgroep de volledigheid van de inschrijvingen van de architecten na en onderzoekt deze volgens de gestelde toelatingsvoorwaarden. Bij onvolledigheid
wordt elke architect aangeschreven en krijgt hij eenmaal de gelegenheid om zijn kandidatuur
in orde te brengen. Te laat ingediende inschrijvingen worden niet weerhouden voor de verdere beoordeling.
De beoordeling van elk dossier gebeurt op basis van het schetsontwerp. Het schetsontwerp
mag maximaal 7 bladzijden van A3 formaat bevatten. Indien meer dan 7 pagina’s worden
aangeleverd zullen enkel de eerste 7 pagina’s in beschouwing genomen worden.
Het schetsontwerp zal beoordeeld worden op:
de sterkte van het stedenbouwkundig concept van de volledige site; met name
de inplanting en de relatie tussen de private units enerzijds en de gemeenschappelijke ruimtes anderzijds; de verhouding tussen binnen- en buitenruimtes, de impact op de buurt en omgeving,…
de architecturale kwaliteit van zowel de private woonunits als de gemeenschappelijke ruimtes
de wijze waarop voldoende lichtinval en ruimtegevoel verzekerd wordt in de
woonunits
de mate waarop architectuur en de constellatie van de units ingezet wordt om
de gemeenschappelijkheid of het gemeenschapsgevoel te bevorderen.
de mate van innovatie binnen het thema gemeenschappelijk wonen
de mate van functionaliteit en flexibiliteit naar interne indeling van de private
units, maar vooral van de gemeenschappelijke ruimtes
de omgang met energie en duurzaamheid
de mate waarin de raming realistisch is met de vooropgestelde ambities
de mate waarin het schetsontwerp rekening houdt met de randvoorwaarden
zoals beschreven in het programma van eisen en de door de bouwgroep geformuleerde wensen.
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3.6.

Voorstellingsmoment

Indien nodig kan sogent of de bouwgroep vragen aan een architect om zich persoonlijk te
komen voorstellen en toelichting te geven bij het door hen ingediende schetsontwerp.

3.7.

Beoordeling, rangschikking en toewijzing

De door architecten ingediende schetsontwerpen zullen beoordeeld worden door een jury
bestaande uit:
- enkele verantwoordelijken van sogent
- enkele verantwoordelijken van de bouwgroep
- minimum één externe deskundige
Elk schetsontwerp wordt beoordeeld door de jury en zal een minimum score van 65% dienen
te halen. Indien geen enkele architect voldoet aan de minimum score van 65%, dan kan een
nieuwe wedstrijd georganiseerd worden.
De jury zal een rangschikking maken van de schetsontwerpen. In eerste instantie zal de jury
streven naar een rangschikking die in consensus wordt opgemaakt. In geval van gebrek aan
consensus binnen de jury zullen de verantwoordelijken van sogent de beslissende stem
hebben in het toekennen van de scores. Met de ontwerper die de hoogste score behaalde
(en minimum 65%) zal de bouwgroep verder onderhandelen en een ontwerp- en uitvoeringsovereenkomst afsluiten voor de architecturale begeleiding van het bouwproject.

3.8.

Vergoeding niet geselecteerde ontwerpers

Voor de ontwerpers die niet de hoogste score behaalden, maar wel de minimum score van
65%, voorziet sogent een vergoeding van 2.500€, incl. BTW per ontwerper.

4. Fase 2b: vormen van een juridisch statuut
De bouwgroep zal een juridische structuur dienen te kiezen voor de aankoop, het bouwproces en de bewoning.
De fase voor de vorming van deze juridische structuur loopt gelijktijdig met de selectiefase
van de architect.
Er kan gebruik gemaakt worden van onderstaande aanbevolen juridische structuren of van
een structuur waarvan kan worden aangetoond dat zij geschikt is om de voornoemde functies te vervullen indien deze aanvaard wordt door sogent. De onderstaande structuren gaan
uit van gestapelde woningen. Bij woningen naast elkaar zijn andere formules mogelijk.
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4.1.

Formule A: de aankoop geschiedt (uiteindelijk) door individuele eigenaars

- 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 te weinig eigen middelen zijn. Er worden best van bij het begin goede afspraken gemaakt over de
grote lijnen (welk project realiseren, welke architectuur, welk budget, regeling inzake in- en
uitstap,…)
-Bouwfase (na afgifte stedenbouwkundige vergunning):
Overeenkomst (bijv. maatschap) voor de bouwfase:
Deze overeenkomst 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.
-Bewoningsfase:
Vereniging van mede-eigenaars (zoals in 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, eventuele gemeenschappelijke nutsvoorzieningen (centrale verwarming bijv., herstellingswerken e.d.);
- 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.

4.1.

Formule A+: de aankoop geschiedt (uiteindelijk) door een vzw of coöperatieve

Deze formule is dezelfde als hierboven beschreven maar voor de aankoop wordt er, al dan
niet tijdelijk, een collectieve structuur opgericht.
De aankoop gebeurt door een vzw (of coöperatieve) in plaats van in onverdeeldheid. De toekomstige eigenaars 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.
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Voordelen van deze variante:
-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 (zie verder)
-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
-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 ivm de werking van het project
Nadeel van deze variante:
-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 dien apart bekeken te worden (het is aan te raden een simulatie te maken van
de voor- en nadelen van de verschillende hypotheses)

4.2.

Formule B: 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 CV. 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.
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4.3.

Formule C: andere aanvaardbare structuur

Elke andere structuur waarvan kan worden aangetoond dat zij geschikt is om de voornoemde functies te vervullen indien deze aanvaard wordt door sogent.
Dit kan een gemengde structuur zijn, bijv. het community land trust of CLT-model (in zijn
"zuivere" vorm of een afgeleide ervan). Hierbij bestaat er een splitsing tussen de grondeigenaar en de eigenaar van het gebouw (de woningen). De grondeigenaar is dan een langetermijninvesteerder (één persoon, of een groep van personen verenigd in een vzw of coöperatieve of stichting) die een haalbaar rendement wil (beperkt financieel rendement, groot
maatschappelijk rendement). De eigenaars van de woningen zijn tijdelijk eigenaar (via erfpacht of opstal). De eigenaars van de woningen en/of bewoners en/of de buurt hebben ook
inspraak in het beheer van de grondeigenaar. Dit model kan o.m. gebruikt worden om speculatie tegen te gaan en/of om wonen betaalbaar te houden, ook op lange termijn (want je moet
enkel de prijs van de woning betalen).

Deze juridische structuur dient gevormd te zijn binnen de 8 weken te rekenen vanaf de
toewijzingsbeslissing van sogent en uiterlijk voor het tekenen van de verkoopovereenkomst. Teneinde deze termijn te respecteren, is het belangrijk dat de kandidaten zich
reeds op voorhand informeren over de verschillende structuren.
Aangezien bij opmaak van dit verkoopdossier nog niet geweten is welke juridische structuur
de bouwgroep zal kiezen voor de verwerving van de site, zijn de in dit dossier vermelde verkoopvoorwaarden mogelijk niet of onvoldoende afgestemd op de juridische structuur die uiteindelijk zal worden gehanteerd. Sogent behoudt zich daarom het recht voor om de verkoopvoorwaarden eenzijdig aan te passen voor zover dit aangewezen zou blijken te zijn in functie
van de juridische structuur die door de bouwgroep wordt gekozen voor de verwerving van de
site, waarbij de voorwaarden vermeld in huidig verkoopdossier inhoudelijk weliswaar steeds
zo goed mogelijk dienen te worden behouden of benaderd.

5. Verkoop
5.1.

Onderhandse verkoopovereenkomst

Binnen de vier weken na de gunning van de opdracht aan de architect dient de geselecteerde bouwgroep de eenzijdig ondertekende onderhandse verkoopovereenkomst in bij
sogent. Vervolgens wordt deze verkoopovereenkomst ter goedkeuring voorgelegd aan de
raad van bestuur van sogent. Nadien wordt de door de raad van bestuur van sogent goedgekeurde verkoopovereenkomst ondertekend namens sogent.
Een tweede voorschot van 10% op de verkoopprijs is betaalbaar vier weken na de berichtgeving aan de bouwgroep van de goedkeuring van de verkoopovereenkomst door de raad
van bestuur van sogent.
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Indien de uitwerking van de juridische structuur, na ondertekening van de verkoopsovereenkomst nog zou wijzigen, is sogent principieel bereid om de compromis te ontbinden op kosten van de bouwgroep en om deze aan te passen aan de nieuwe gewenste juridische structuur mits alle andere voorwaarden ongewijzigd blijven.

5.2.

Akte

Voorafgaand aan het verlijden van de authentieke akte van de verkoop sluit de bouwgroep
een ontwerp- en uitvoeringsovereenkomst af met de architect die in fase twee werd gekozen.
Het ondertekenen van deze overeenkomst wordt in de onderhandse verkoopovereenkomst
opgenomen als opschortende voorwaarde, wat inhoudt dat de authentieke akte pas zal verleden worden als deze overeenkomst ondertekend is.
Alle opschortende voorwaarden die zijn opgenomen in de onderhandse verkoopovereenkomst moeten vervuld zijn uiterlijk 4 maanden na de goedkeuring van de eenzijdig ondertekende verkoopovereenkomst door de raad van bestuur van sogent. Indien dit niet het geval
is, vervalt de toewijzing van de woningen en kan de bouwgroep geenszins aanspraak maken
op een schadevergoeding.
De authentieke verkoopakte wordt verleden binnen de 4 maanden na de goedkeuring van de
eenzijdig ondertekende verkoopovereenkomst door de raad van bestuur van sogent. Sogent
stelt zijn eigen notaris aan voor de verkoopakte. Voor deze verkoop is dit notaris Debyser,
gespecialiseerd in het domein van cohousing. De bouwgroep kan desgewenst ook zijn eigen
notaris kiezen. De geselecteerde bouwgroep zal door een brief van de notaris opgeroepen
worden om te verschijnen voor het verlijden van de akte op een door sogent vastgestelde
datum en uur. Op dat tijdstip dient de volledige koopsom (resterende 80%) vereffend te worden. De verkoop vervalt definitief indien de bouwgroep op de vastgestelde datum van het
verlijden van de akte de koopsom niet kan vereffenen.
In geval van niet-naleving door de bouwgroep van de verbintenis om de onderhavige verkoop te doen vaststellen bij authentieke akte, heeft de terzake niet in gebreke zijnde partij,
na ingebrekestelling van de andere partij bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot,
waaraan uiterlijk binnen de vijftien dagen vanaf de ingebrekestelling niet het vereiste gevolg
werd gegeven, het recht om hetzij deze verkoop als van rechtswege ontbonden te beschouwen, hetzij de gedwongen uitvoering van deze koopovereenkomst te eisen.
Indien een partij gebruik maakt van haar recht, zoals hierboven vermeld, om deze verkoop
als van rechtswege ontbonden te beschouwen, zal de andere partij haar een bedrag gelijk
aan 50% van de koopprijs verschuldigd zijn ten titel van schadevergoeding, in voorkomend
geval onder aftrek of na terugbetaling (naargelang het geval) van de door de bouwgroep
betaalde voorschotten.
Deze schadevergoeding zal door de terzake in gebreke gebleven partij te betalen zijn op
eenvoudig schriftelijk verzoek van de andere partij en uiterlijk binnen de periode van vijftien
dagen vanaf de datum van verzending van dit schriftelijk verzoek. Bij gebrek aan betaling
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binnen deze termijn zal van rechtswege de wettelijke intrest lopen op het nog verschuldigd
bedrag.
Alle kosten voortvloeiend uit de verkoop zijn ten laste van de bouwgroep.
Sogent zal voor deze verkoop beroep doen op notaris Jo Debyser uit Ardooie, gespecialiseerd in verkopen aan een bouwgroep. De notaris zal ook op minstens één van de begeleidingssessies aanwezig zijn. Kandidaat-bouwgroepen kunnen op deze begeleidingssessie bij
de notaris terecht met alle vragen betreffende de te vormen juridische structuur. Indien de
kandidaat-bouwgroepen buiten deze begeleidingssessies beroep wensen te doen op de notaris, zullen zij dit op eigen kosten dienen te organiseren.
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6. Draaiboek
Hieronder worden alle belangrijke mijlpalen binnen het project ‘Bouwgroep Jean Béthunestraat’ opgelijst. Alle vooropgestelde timings en mijlpalen zijn indicatief en onder voorbehoud
van bvb een tweede inschrijvingsperiode en onverwachte gebeurtenissen.

Timing

Mijlpaal

September 2014

Start inschrijvingsperiode
Infodagen verkoopsdossier ‘Bouwgroep Jean Béthunestraat’

December 2014

Einde inschrijvingsperiode

Januari 2015

Beoordeling dossiers
Toewijzing site aan bouwgroep – 10% voorschot te betalen

Februari - maart 2015

Bepalen programma van eisen architectenopdracht en aan te
schrijven architecten

April – mei 2015

Opmaak schetsontwerpen door aangeschreven architecten

Juli 2015

Indienen schetsontwerpen

Augustus 2015

Beoordeling schetsontwerpen door jury

September 2015

Keuze architect

Oktober 2015 december 2015

Vormen juridisch statuut

Januari 2016

Ondertekenen verkoopovereenkomst – 10% voorschot te betalen

Mei 2016

Akte verkoop site aan bouwgroep

September 2016

Indienen stedenbouwkundige vergunning

November 2018

Deadline start werken

Mei 2021

Deadline start bewoning

Mei 2026

Einde verbod verkoop
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7. Wijze van inschrijven
A. kandidaat-bouwgroepen vullen het inschrijvingsformulier (bijlage 1) als volgt in:


Alle gevraagde gegevens (volledige naam, adres, enz.)



Datum, naam en volledige handtekening van elke kandidaat-koper op het einde van
het inschrijvingsformulier



Elk gezin van de kandidaat-bouwgroep verklaart op het inschrijvingsformulier – bij
ondertekening - dat, al naargelang het geval, hij alleen of gezamenlijk al dan niet een
zakelijk recht heeft voor de volle 100% (eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of
opstalrecht) op één of meer onroerende goederen in België, bestemd voor
huisvesting.



Elke kandidaat-koper van de kandidaat-bouwgroep verklaart automatisch bij
ondertekening van het inschrijvingsformulier dat:
o

o

o

hij/zij niet opgenomen is op het negatieve bestand (zwarte lijst) van de nationale bank. Bij de toewijs van de panden zal, bij ondertekening van de akte,
een definitief bewijs van de nationale bank overhandigd moeten worden aan
sogent, waarin deze status bevestigd wordt.
hij/zij indien hem/haar de panden in de Jean Béthunestraat worden toegewezen, hij/zij de onroerende goederen in België bestemd voor huisvesting en de
bebouwbare percelen in hun bezit, zal vervreemden tegen marktconforme
prijzen uiterlijk op datum van ingebruikname van de nieuwe woningen. Hij/zij
zal de vervreemding van de betreffende onroerende goederen aan sogent
bewijzen door een eigendomsattest, afgeleverd door de bevoegde ontvanger
van het registratiekantoor, voor te leggen aan sogent vanaf de datum van ingebruikname van de nieuwe woningen en uiterlijk na 60 maanden te rekenen
vanaf de authentieke akte van de verkoop van de panden6.
indien hem/haar de woningen in de Jean Béthunestraat worden toegewezen,
hij/zij sogent de gegevens betreffende het nieuwbouwproject zal meedelen
(datum van de start der werken, datum van de voorlopige oplevering, ramingsbedrag van de nieuw te bouwen woningen bij ontwerpfase, aanbestedingsbedrag en totale bouwkost bij eindafrekening), dit teneinde sogent in
staat te stellen de realiseerbaarheid en betaalbaarheid van het project blijvend
te toetsen.

B. volgende bijlagen dienen bij het inschrijvingsformulier gevoegd te worden:


De visienota: De visienota moet minimum 5 en maximaal 10 geschreven A4
pagina’s (lettergrootte 11ptn) bevatten (eventuele afbeeldingen niet meegerekend).

Indien kandidaat-kopers momenteel geen onroerende goederen in België bestemd voor huisvesting en bebouwbare percelen in
hun bezit hebben, mag deze paragraaf geschrapt worden
* Schrappen wat niet past
6
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Indien meerdere pagina’s worden aangeleverd zullen enkel de eerste 10 pagina’s in
beschouwing genomen worden.


Financieel plan: Het financieel plan dient verplicht opgemaakt te worden volgens het
sjabloon dat bij dit dossier gevoegd is (zie bijlage 3).



Plan van aanpak: Het plan van aanpak moet minimum 2 en maximaal 5 geschreven
A4 pagina’s (lettergrootte 11ptn) bevatten (eventuele afbeeldingen meegerekend).
Indien meerdere pagina’s worden aangeleverd zullen enkel de eerste 5 pagina’s in
beschouwing genomen worden.



De verkoopsvoorwaarden: met een paraaf op elke bladzijde en de handtekening
van elke kandidaat-koper van de kandidaat-bouwgroep op de laatste bladzijde
(bijlage 2).



Kopie van de geldige identiteitskaart van elke kandidaat-koper die deel uitmaakt
van de kandidaat-bouwgroep.

C. Wijze van indienen
De kandidaat-bouwgroepen stellen zich kandidaat voor het gehele project met alle daarbijhorende verplichtingen. Kandidaat-bouwgroepen steken het inschrijvingsdossier (inschrijvingsformulier + alle gevraagde bijlagen) in één omslag en sluiten deze volledig en
goed af. Buiten op de omslag vermelden zij duidelijk “inschrijving Bouwgroep Jean
Béthunestraat”.
De kandidaat-bouwgroepen bezorgen de omslag aan het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent (open op werkdagen van 8u30 tot 12u30 en van
13u30 tot 16u30), ten laatste op MAANDAG 15 december 2014 om 10u00.


De inschrijving kan persoonlijk worden afgegeven op sogent, tegen ontvangstbewijs
of kan per post via een aangetekende zending worden verzonden.
 Indien de inschrijving per post wordt verzonden, is ze slechts geldig als ze uiterlijk op
maandag 15 december 2014 om 10u00 bij sogent toekomt.
Sogent kan, zonder een motivatie verplicht te zijn, een tweede bijkomende inschrijvingsperiode houden.
Te laat ingediende inschrijvingen komen niet in aanmerking! Bij onvolledigheid en/of
onduidelijkheid wordt elke kandidaat-koper van de kandidaat-bouwgroep aangeschreven
en krijgt hij eenmaal de gelegenheid om zijn kandidatuur in orde te brengen. De chronologische volgorde van de ontvangst van de inschrijvingen heeft geen invloed op de kansen tot toewijzing.
Sogent respecteert de privacy van alle kandidaat-kopers. De persoonlijke gegevens die bij het inschrijvingsdossier dienen te worden
gevoegd, zullen enkel gebruikt worden ter behandeling van dit verkoopdossier. Ze zullen onder geen beding worden doorgegeven aan
instanties buiten sogent.
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8. Bijlagen
8.1.

Inschrijvingsformulier (bijlage 1)7

Ondergetekenden,

DE KANDIDAAT-BOUWGROEP MET ALS NAAM:

,

bestaande uit de volgende gezinnen:
* GEZIN 1:
* GEZIN 2:
* GEZIN 3:
* GEZIN 4:
* GEZIN 5:
* GEZIN 6:
* GEZIN 7:
* GEZIN 8:
* GEZIN 9:
* GEZIN 10:
* GEZIN 11:
* GEZIN 12:

* GEZIN 1:
1) Naam en voornaam:
Straat + huisnummer:
Postcode + gemeente:
Geboortedatum en –plaats:
Telefoon – of gsm-nummer:
E-mailadres:
2) Naam + voornaam:
Straat + huisnummer:
Postcode + gemeente:
Geboortedatum en –plaats:
Telefoon – of gsm-nummer:
E-mailadres:
Aantal kinderen:

Dit inschrijvingsformulier telt 11 bladzijden, die alle 11 moeten geparafeerd worden door alle kandidaat-kopers en op het einde
dienen voorzien te zijn van naam, datum en handtekening van elke kandidaat-koper.
7
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* GEZIN 2:
3) Naam en voornaam:
Straat + huisnummer:
Postcode + gemeente:
Geboortedatum en –plaats:
Telefoon – of gsm-nummer:
E-mailadres:
4) Naam + voornaam:
Straat + huisnummer:
Postcode + gemeente:
Geboortedatum en –plaats:
Telefoon – of gsm-nummer:
E-mailadres:
Aantal kinderen:

* GEZIN 3:
5) Naam en voornaam:
Straat + huisnummer:
Postcode + gemeente:
Geboortedatum en –plaats:
Telefoon – of gsm-nummer:
E-mailadres:
6) Naam + voornaam:
Straat + huisnummer:
Postcode + gemeente:
Geboortedatum en –plaats:
Telefoon – of gsm-nummer:
E-mailadres:
Aantal kinderen:

* GEZIN 4:
7) Naam en voornaam:
Straat + huisnummer:
Postcode + gemeente:
Geboortedatum en –plaats:
Telefoon – of gsm-nummer:
E-mailadres:
8) Naam + voornaam:
Straat + huisnummer:
Postcode + gemeente:
Geboortedatum en –plaats:
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Telefoon – of gsm-nummer:
E-mailadres:
Aantal kinderen:

* GEZIN 5:
9) Naam en voornaam:
Straat + huisnummer:
Postcode + gemeente:
Geboortedatum en –plaats:
Telefoon – of gsm-nummer:
E-mailadres:
10) Naam + voornaam:
Straat + huisnummer:
Postcode + gemeente:
Geboortedatum en –plaats:
Telefoon – of gsm-nummer:
E-mailadres:
Aantal kinderen:

* GEZIN 6:
11) Naam en voornaam:
Straat + huisnummer:
Postcode + gemeente:
Geboortedatum en –plaats:
Telefoon – of gsm-nummer:
E-mailadres:
12) Naam + voornaam:
Straat + huisnummer:
Postcode + gemeente:
Geboortedatum en –plaats:
Telefoon – of gsm-nummer:
E-mailadres:
Aantal kinderen:

* GEZIN 7:
13) Naam en voornaam:
Straat + huisnummer:
Postcode + gemeente:
Geboortedatum en –plaats:
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Telefoon – of gsm-nummer:
E-mailadres:
14) Naam + voornaam:
Straat + huisnummer:
Postcode + gemeente:
Geboortedatum en –plaats:
Telefoon – of gsm-nummer:
E-mailadres:
Aantal kinderen:

* GEZIN 8:
15) Naam en voornaam:
Straat + huisnummer:
Postcode + gemeente:
Geboortedatum en –plaats:
Telefoon – of gsm-nummer:
E-mailadres:
16) Naam + voornaam:
Straat + huisnummer:
Postcode + gemeente:
Geboortedatum en –plaats:
Telefoon – of gsm-nummer:
E-mailadres:
Aantal kinderen:

* GEZIN 9:
17) Naam en voornaam:
Straat + huisnummer:
Postcode + gemeente:
Geboortedatum en –plaats:
Telefoon – of gsm-nummer:
E-mailadres:
18) Naam + voornaam:
Straat + huisnummer:
Postcode + gemeente:
Geboortedatum en –plaats:
Telefoon – of gsm-nummer:
E-mailadres:
Aantal kinderen:
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* GEZIN 10:
19) Naam en voornaam:
Straat + huisnummer:
Postcode + gemeente:
Geboortedatum en –plaats:
Telefoon – of gsm-nummer:
E-mailadres:
20) Naam + voornaam:
Straat + huisnummer:
Postcode + gemeente:
Geboortedatum en –plaats:
Telefoon – of gsm-nummer:
E-mailadres:
Aantal kinderen:

* GEZIN 11:
21) Naam en voornaam:
Straat + huisnummer:
Postcode + gemeente:
Geboortedatum en –plaats:
Telefoon – of gsm-nummer:
E-mailadres:
22) Naam + voornaam:
Straat + huisnummer:
Postcode + gemeente:
Geboortedatum en –plaats:
Telefoon – of gsm-nummer:
E-mailadres:
Aantal kinderen:

* GEZIN 12:
23) Naam en voornaam:
Straat + huisnummer:
Postcode + gemeente:
Geboortedatum en –plaats:
Telefoon – of gsm-nummer:
E-mailadres:
24) Naam + voornaam:
Straat + huisnummer:
Postcode + gemeente:
Geboortedatum en –plaats:
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Telefoon – of gsm-nummer:
E-mailadres:
Aantal kinderen:

hierna genoemd de “kandidaat-bouwgroep”
heeft kennis genomen van het volledige verkoopsdossier ‘Bouwgroep Jean Béthunestraat‘
en verklaart hiermee in te stemmen.
De kandidaat-bouwgroep stelt zich kandidaat voor de aankoop van volgende panden en verbindt er zich toe, onder voorbehoud van toewijzing door sogent, eenzijdig en onherroepelijk,
hoofdelijk en ondeelbaar, conform de voorwaarden, de toegewezen panden te verwerven:
1) Een woning met aanhorigheden op en met grond, gelegen te 9040 Sint- Amandsberg, Jean Béthunestraat 7 kadastraal bekend of het geweest zijnde onder Gent,
19de afdeling, sectie C, perceelnummer 963 P4.
2) Een woning met aanhorigheden op en met grond, gelegen te 9040 Sint- Amandsberg, Jean Béthunestraat 9 kadastraal bekend of het geweest zijnde onder Gent,
19de afdeling, sectie C, perceelnummer 963 V4 ².
3) Een werkplaats met aanhorigheden op en met grond, gelegen te 9040 SintAmandsberg, Jean Béthunestraat +7 kadastraal bekend of het geweest zijnde onder
Gent, 19de afdeling, sectie C, deel van perceelnummer 963 W4.
4) Een landgebouw met aanhorigheden op en met grond, gelegen te 9040 SintAmandsberg, Doornakkerstraat +72 kadastraal bekend of het geweest zijnde onder
Gent, 19de afdeling, sectie C, perceelnummer 963 E5.
met een gezamenlijke oppervlakte van 1801m², volgens opmetingsplan opgemaakt
door landmeter-expert David Ibens te Kontich op 06.06.2014 en geregistreerd in de
databank van de afbakeningsplans met referentienummer 44432-10197.
De site wordt verkocht aan een vaste prijs. Alle aan de aankoop verbonden kosten, rechten
en erelonen, registratierechten, eventuele BTW en opmetingskosten, zijn voor rekening van
de kopers.
Een voorschot van 10% op de verkoopprijs is betaalbaar vier weken na de berichtgeving aan
de bouwgroep van de toewijzing van de panden. Een tweede voorschot van 10% op de verkoopprijs is betaalbaar vier weken na de berichtgeving aan de bouwgroep van de goedkeuring van de verkoopovereenkomst door de raad van bestuur van sogent.
De verkoopprijs, excl. alle kosten voor de site bedraagt: (1.801m²)
VIJFHONDERDWINTIGDUIZEND EURO (520.000,00€)
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Bovendien verklaren wij, ondergetekenden en kandidaat-bouwgroep voor het project “Bouwgroep Jean Béthunestraat” op eer dat:
 wij ons in de hieronder nader bepaalde werksituatie bevinden. Desgevallend voegen
wij het werkgeversattest toe als bijlage bij deze verklaring.
 wij ons in de hieronder nader bepaalde eigendomssituatie bevinden.
 indien ons de panden in de Jean Béthunestraat worden toegewezen, wij onze onroerende goederen in België bestemd voor huisvesting en de bebouwbare percelen in
ons bezit, zullen vervreemden tegen marktconforme prijzen uiterlijk op datum van ingebruikname van de nieuwe woningen. Wij zullen de vervreemding van de betreffende onroerende goederen aan sogent bewijzen door een eigendomsattest, afgeleverd door de bevoegde ontvanger van het registratiekantoor, voor te leggen aan
sogent bij ingebruikname van de panden en uiterlijk na 60 maanden te rekenen vanaf de authentieke akte van de verkoop van de woningen8.
 ons niet bevinden op het negatieve bestand van de Nationale Bank. Wij zullen, indien gevraagd, onze status bewijzen door een uittreksel aan te vragen bij de Nationale bank.
 indien ons de woningen in de Jean Béthunestraat worden toegewezen, wij sogent de
gegevens betreffende het nieuwbouwproject zullen meedelen (datum van de start
der werken, datum van de voorlopige oplevering, ramingsbedrag van de nieuw te
bouwen woningen bij ontwerpfase, aanbestedingsbedrag en totale bouwkost bij
eindafrekening), dit teneinde sogent in staat te stellen de realiseerbaarheid en betaalbaarheid van het project blijvend te toetsen.
Ondertekening
*GEZIN 1:
verklaart op eer dat:
 wij afzonderlijk en/of gezamenlijk een/geen zakelijk recht hebben voor de volle 100%
(eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht) op een onroerend goed in België
bestemd voor huisvesting. (*)
 wij bovenstaande bepalingen zullen naleven.
Datum:
KANDIDAAT-KOPER 1

KANDIDAAT-KOPER 2

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

Indien kandidaat-kopers momenteel geen onroerende goederen in België bestemd voor huisvesting en bebouwbare percelen in
hun bezit hebben, mag deze paragraaf geschrapt worden
* Schrappen wat niet past
8

sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent
T: 09 269 69 00 - F: 09 269 69 99 - E: info@sogent.be - W: www.sogent.be
sogent (voorheen AG SOB) is een autonoom gemeentebedrijf van de Stad Gent en voert het Gentse beleid inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer uit.
52/81

*GEZIN 2:
verklaart op eer dat:
 wij afzonderlijk en/of gezamenlijk een/geen zakelijk recht hebben voor de volle 100%
(eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht) op een onroerend goed in België
bestemd voor huisvesting.(*)
 wij bovenstaande bepalingen zullen naleven.
Datum:
KANDIDAAT-KOPER 1

KANDIDAAT-KOPER 2

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

*GEZIN 3:
verklaart op eer dat:
 wij afzonderlijk en/of gezamenlijk een/geen zakelijk recht hebben voor de volle 100%
(eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht) op een onroerend goed in België
bestemd voor huisvesting.(*)
 wij bovenstaande bepalingen zullen naleven.
Datum:
KANDIDAAT-KOPER 1

KANDIDAAT-KOPER 2

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

*GEZIN 4:
verklaart op eer dat:
 wij afzonderlijk en/of gezamenlijk een/geen zakelijk recht hebben voor de volle 100%
(eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht) op een onroerend goed in België
bestemd voor huisvesting.(*)
 wij bovenstaande bepalingen zullen naleven.
Datum:
KANDIDAAT-KOPER 1

KANDIDAAT-KOPER 2

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:
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*GEZIN 5:
verklaart op eer dat:
 wij afzonderlijk en/of gezamenlijk een/geen zakelijk recht hebben voor de volle 100%
(eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht) op een onroerend goed in België
bestemd voor huisvesting.(*)
 wij bovenstaande bepalingen zullen naleven.
Datum:
KANDIDAAT-KOPER 1

KANDIDAAT-KOPER 2

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

*GEZIN 6:
verklaart op eer dat:
 wij afzonderlijk en/of gezamenlijk een/geen zakelijk recht hebben voor de volle 100%
(eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht) op een onroerend goed in België
bestemd voor huisvesting.(*)
 wij bovenstaande bepalingen zullen naleven.
Datum:
KANDIDAAT-KOPER 1

KANDIDAAT-KOPER 2

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

*GEZIN 7:
verklaart op eer dat:
 wij afzonderlijk en/of gezamenlijk een/geen zakelijk recht hebben voor de volle 100%
(eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht) op een onroerend goed in België
bestemd voor huisvesting.(*)
 wij bovenstaande bepalingen zullen naleven.
Datum:
KANDIDAAT-KOPER 1

KANDIDAAT-KOPER 2

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:
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*GEZIN 8:
verklaart op eer dat:
 wij afzonderlijk en/of gezamenlijk een/geen zakelijk recht hebben voor de volle 100%
(eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht) op een onroerend goed in België
bestemd voor huisvesting.(*)
 wij bovenstaande bepalingen zullen naleven.
Datum:
KANDIDAAT-KOPER 1

KANDIDAAT-KOPER 2

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

*GEZIN 9:
verklaart op eer dat:
 wij afzonderlijk en/of gezamenlijk een/geen zakelijk recht hebben voor de volle 100%
(eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht) op een onroerend goed in België
bestemd voor huisvesting.(*)
 wij bovenstaande bepalingen zullen naleven.
Datum:
KANDIDAAT-KOPER 1

KANDIDAAT-KOPER 2

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

*GEZIN 10:
verklaart op eer dat:
 wij afzonderlijk en/of gezamenlijk een/geen zakelijk recht hebben voor de volle 100%
(eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht) op een onroerend goed in België
bestemd voor huisvesting.(*)
 wij bovenstaande bepalingen zullen naleven.
Datum:
KANDIDAAT-KOPER 1

KANDIDAAT-KOPER 2

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:
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*GEZIN 11:
verklaart op eer dat:
 wij afzonderlijk en/of gezamenlijk een/geen zakelijk recht hebben voor de volle 100%
(eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht) op een onroerend goed in België
bestemd voor huisvesting.(*)
 wij bovenstaande bepalingen zullen naleven.
Datum:
KANDIDAAT-KOPER 1

KANDIDAAT-KOPER 2

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

*GEZIN 12:
verklaart op eer dat:
 wij afzonderlijk en/of gezamenlijk een/geen zakelijk recht hebben voor de volle 100%
(eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht) op een onroerend goed in België
bestemd voor huisvesting.(*)
 wij bovenstaande bepalingen zullen naleven.
Datum:
KANDIDAAT-KOPER 1

KANDIDAAT-KOPER 2

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:
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8.2.

Verkoopsvoorwaarden (bijlage 2)9

1. Beschrijving van het goed dat wordt verkocht
Stad Gent (voorheen gemeente Sint-Amandsberg)
1) Een woonhuis met alle aanhorigheden op en met grond, gestaan en gelegen te 9040 Gent
(Sint-Amandsberg), Jean Béthunestraat 7, kadastraal bekend of bekend geweest te Gent,
19de afdeling, Sint-Amandsberg, sectie C, blijkens titel en blijkens recent kadastraal uittreksel nummer 963/P/4.
2) Een woonhuis met alle aanhorigheden op en met grond, gestaan en gelegen te 9040 Gent
(Sint-Amandsberg), Jean Béthunestraat 9, kadastraal bekend of bekend geweest te Gent,
19de afdeling, Sint-Amandsberg, sectie C, blijkens titel en blijkens recent kadastraal uittreksel nummer 963/V/4.
3) Een werkplaats met alle aanhorigheden op en met grond, gestaan en gelegen te 9040
Gent (Sint-Amandsberg), Jean Béthunestraat +7, kadastraal bekend of bekend geweest te
Gent, 19de afdeling, Sint-Amandsberg, sectie C, blijkens titel en blijkens recent kadastraal
uittreksel deel van nummer 963/W/4.
4) Een landgebouw met alle aanhorigheden op en met grond, gestaan en gelegen te 9040
Gent (Sint-Amandsberg), Jean Béthunestraat +72, kadastraal bekend of bekend geweest te
Gent, 19de afdeling, Sint-Amandsberg, sectie C, blijkens titel en blijkens recent kadastraal
uittreksel nummer 963/E/5.
met een gezamenlijke oppervlakte van 1801m², volgens opmetingsplan opgemaakt door
landmeter-expert David Ibens te Kontich op 06.06.2014 en geregistreerd in de databank van
de afbakeningsplans met referentienummer 44432-10197.
Bovenvermeld goed wordt in deze verkoopsvoorwaarden ook aangeduid als “het goed”, “de
goederen”, “het onroerend goed” of “de site”.
2. Vrijwaring – staat van het goed – erfdienstbaarheden
Het onroerend goed wordt verkocht onder de wettelijke vrijwaring en met name voor vrij, zuiver en niet belast met enige schuld, in- of overschrijving, voorrecht en hypotheek hoegenaamd en in de staat waarin het zich bevindt, met alle rechten en voordelen eraan verbonden, zonder enige waarborg voor de gesteldheid van de gebouwen, de grond en/of de ondergrond. De bouwgroep (hierna ook aangeduid als “koper”) verklaart het onroerend goed
voldoende te kennen.

Aangezien bij opmaak van dit dossier nog niet geweten is welke juridische structuur de bouwgroep zal kiezen voor de verwerving
van de site, zijn de in dit dossier vermelde verkoopvoorwaarden mogelijk niet volledig afgestemd op de juridische structuur die
uiteindelijk zal worden gehanteerd. Sogent behoudt zich daarom het recht voor om de verkoopvoorwaarden eenzijdig aan te passen
voor zover dit aangewezen zou blijken te zijn in functie van de juridische structuur die door de bouwgroep wordt gekozen voor de
verwerving van de site, waarbij de voorwaarden vermeld in huidig verkoopdossier weliswaar inhoudelijk steeds zo goed mogelijk
dienen te worden behouden of benaderd.
9
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Het onroerend goed wordt overgedragen zonder waarborg omtrent de uitgedrukte oppervlakte, waarbij elk verschil in meer of in min, zelfs al overtrof het één/twintigste, zal verworven
blijven in voor- of in nadeel van de bouwgroep.
De goederen worden verkocht in hun huidige staat en ligging met alle eventuele gemeenschappen, heersende en lijdende, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden,
die het kunnen bezwaren of bevoordelen. Het staat de bouwgroep nochtans vrij de ene in
zijn voordeel aan te voeren en zich te verzetten tegen de uitoefening van de andere, maar op
zijn risico en kosten en zonder tussenkomst van de verkoper, noch verhaal op hem. De verkoper verklaart dat bij zijn weten geen enkele erfdienstbaarheid, bijzondere voorwaarden of
administratieve beperkingen het goed bezwaren, behalve die welke zouden kunnen voortvloeien uit deze verkoop, of uit vroegere titels zoals in de notariële akte zal worden vermeld.
3. Vrijwaring sogent voor risico’s en kosten
De bouwgroep vrijwaart de verkoper voor de risico’s en kosten ten gevolge van archeologische vondsten op het terrein, ten gevolge van draagkrachtvermindering van de grond (instabiliteit), ten gevolge van (bijhorende) funderingsproblemen, ten gevolge van de verwijdering van mogelijk puin in de ondergrond van het perceel, noodzakelijk voor de bouw van het
nieuwbouwproject (hierna ook “nieuw te bouwen goed” genoemd).
4. Archeologie
Iedere vondst van enig belang die gedaan zou worden tijdens graaf- en/of slopingswerken
moet onmiddellijk ter kennis van de verkoper worden gebracht. Indien het om een archeologische vondst gaat zullen de werken tijdelijk worden onderbroken om de dienst archeologie
van de Stad Gent in de mogelijkheid te stellen een fotografische vaststelling uit te voeren. De
voorwerpen van kunst, oudheidkunde, natuurlijke historie, munt en penningkunde, of andere
voorwerpen, die een wetenschappelijke waarde hebben, evenals de zeldzame en kostbare
voorwerpen, die zich op of in het onroerend goed bevinden, zijn in de verkoop niet begrepen
en moeten dadelijk nadat ze gevonden zijn door de bouwgroep aan de door de verkoper aan
te wijzen dienst afgeleverd worden.
5. Stedenbouwkundige toestand en diverse verklaringen
De verkoper verleent geen vrijwaring voor de stedenbouwkundige toestand van het onroerend goed. Indien het goed mocht getroffen zijn door besluiten inzake onteigening, bezwarende stedenbouwkundige voorschriften of andere overheidsbesluiten, zal de koper hiervoor
geen verhaal hebben tegen de verkoper.
De verkoper verklaart dat er hem met betrekking tot dit onroerend goed geen voorontwerp of
ontwerp van lijst van de voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten
of archeologisch patrimonium werd betekend, noch een besluit houdende de definitieve bescherming als monument, stadsgezicht, dorpsgezicht, landschap of archeologisch patrimonium.
De verkoper verklaart tevens:

sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent
T: 09 269 69 00 - F: 09 269 69 99 - E: info@sogent.be - W: www.sogent.be
sogent (voorheen AG SOB) is een autonoom gemeentebedrijf van de Stad Gent en voert het Gentse beleid inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer uit.
58/81



exclusief en voor de geheelheid in volle eigendom eigenaar te zijn van het onroerend
goed en niet reeds eerder dit te hebben verkocht aan een derde, hetzij mondeling,
hetzij bij geschrift dat tot op heden niet werd ontbonden of nietig verklaard;



dat hem voor het onroerend goed geen onteigeningsbesluit of voornemen tot
opeising bekend is;



dat er geen enkele gerechtelijke procedure hangende is betreffende het onroerend
goed;



dat hij niet onderworpen is aan een collectieve schuldenregeling, noch in staat van
faling of kennelijk onvermogen verkeert;



de nodige vergunningen te hebben verkregen voor alle aanlegwerken en constructies
die hij zelf op het onroerend goed heeft laten oprichten of afbreken, en hij waarborgt
tevens dat al deze aanlegwerken en alle constructies werden uitgevoerd conform de
bekomen vergunningen. Dat er bij zijn weten geen stedenbouwkundige overtredingen
zijn vastgesteld betreffende zelfde onroerend goed en dat het onroerend goed niet
het voorwerp uitmaakt van een proces verbaal tot vaststelling van een bouwmisdrijf;



dat er voor het onroerend goed nog geen postinterventiedossier werd opgesteld en
dat er aan het onroerend goed sinds 1 mei 2001 geen werken werden uitgevoerd
door één of meerdere aannemers waarvoor een postinterventiedossier diende te
worden opgesteld. Dit conform het Koninklijk Besluit betreffende de tijdelijke of
mobiele bouwplaatsen van 25 januari 2001.

6. Eigendoms- en risico-overdracht
De bouwgroep zal het eigendomsrecht van het onroerend goed verkrijgen alsook het risico,
op het ogenblik van het verlijden van de authentieke akte van de verkoop van de betrokken
goederen. Indien de bouwgroep in gebreke zou zijn om deze authentieke akte te laten verlijden op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn, gaat het risico
evenwel reeds vroeger over op de bouwgroep, nl. vanaf de datum waarop deze authentieke
akte normaal gezien verleden zou zijn.
7. Toelatingsvoorwaarden
De bouwgroep bestaat uit minimum 7 en maximum 12 gezinnen.
Voor deze procedure wordt het begrip ‘gezin’ gedefinieerd als volgt:
het gezin bestaat uit minimum één natuurlijke persoon die op de uiterlijke datum voor
aanvang van de inschrijving (d.i. 1 september 2014) meerderjarig is en over een geldige identiteitskaart beschikt.
Zowel alleenstaanden, koppels als gezinnen met kinderen zijn dus toegelaten.
Geen enkel lid van de bouwgroep mag, alleen of gezamenlijk met een ander lid (of leden)
van hetzelfde gezin van de bouwgroep, enig zakelijk recht hebben (eigendom, vruchtgebruik,
erfpacht of opstalrecht) voor 100% op één of meer onroerende goederen in België, bestemd
voor huisvesting10, op het ogenblik van de aanvang van bewoning van het samenwoonproject door het gezin.

Onder “onroerend goed bestemd voor huisvesting” wordt doorheen dit verkoopsdossier zowel een woning als elk bebouwbaar
perceel begrepen.
10
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Geen enkel lid van de bouwgroep mag opgenomen zijn op het negatieve bestand van de
Nationale Bank. De bouwgroep zal uiterlijk 4 maanden na toewijzing van de goederen een
attest dienen voor te leggen waaruit blijkt dat geen enkele kandidaat-koper van de bouwgroep opgenomen is op het negatieve bestand van de Nationale Bank.
8. Genot en gebruik
De bouwgroep zal in het genot treden van het onroerend goed vanaf het verlijden van de
authentieke akte aangaande de verkoop van het goed. Partijen zullen bij de authentieke akte
een afrekening opmaken van de pro rata lasten, provisies en belastingen.
De bouwgroep wordt gesubrogeerd in alle rechten en vorderingen van de verkoper wat betreft het onroerend goed, onder meer in de rechten die hem nog zouden kunnen toebehoren
tegen iedere ondernemer, architect of installateur, en die zouden kunnen voortvloeien uit
beschadigingen aan het onroerend goed ten gevolge van bijvoorbeeld een exploitatie of andere oorzaken in het geval er schade zou bestaan.
De bouwgroep is er in ieder geval toe gehouden onmiddellijk na de inbezitstelling zowel het
bebouwde als het niet-bebouwde gedeelte van het onroerend goed in een behoorlijke staat
van onderhoud te houden. De bouwgroep zal zich moeten gedragen naar al de verordeningen die aan de eigenaars of kopers in deze buurt werden of zullen worden opgelegd, hetzij
door de stad, hetzij door elke andere overheid.
9. Verzekeringen
De bouwgroep zal zelf van zodra het eigendomsrecht overgaat het nodige doen om zich te
verzekeren tegen mogelijke risico’s.
10. Belastingen
Alle belastingen betreffende het onroerend goed zullen door de bouwgroep worden gedragen vanaf het moment waarop zij in het genot treden van het goed, met dien verstande dat
de belastingen betreffende het ten tijde van zijn ingenottreding lopende jaar slechts door de
bouwgroep worden gedragen in verhouding tot de nog te lopen tijd vanaf de ingenottreding.
De belastingen en vergoedingen zullen uiterlijk bij het verlijden van de notariële akte tussen
partijen worden verrekend.
11. Kosten
Alle aan de aankoop verbonden kosten, rechten en erelonen, aandeel in de verkavelings- of
basisakte bij eerste verkoop, eventuele B.T.W. en mogelijke kosten van opmeting en plan,
zijn voor rekening van de bouwgroep.
12. Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid
Alle kandidaat-kopers van de bouwgroep verbinden zich hoofdelijk en desgevallend met hun
erfgenamen en/of hun rechthebbenden, op ondeelbare wijze tot de verbintenissen die voortvloeien uit de verkoopovereenkomst.
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13. Opschortende voorwaarde: bestuurlijk toezicht
De ondergetekenden verklaren te weten en aanvaarden zonder enig voorbehoud dat deze
koop slechts mogelijk en uitvoerbaar is mits de Raad van Bestuur van sogent beslist er zijn
goedkeuring aan te verlenen en mits deze beslissing van de Raad van Bestuur niet wordt
geschorst en/of vernietigd door de toezichthoudende overheid in het kader van het bestuurlijk toezicht.
14. Opschortende voorwaarde: ondertekening ontwerp- en uitvoeringsopdracht
De bouwgroep dient beroep te doen op een architect die is aangeduid overeenkomstig de
bepalingen vermeld in dit verkoopdossier. Deze overeenkomst wordt dan ook gesloten onder
opschortende voorwaarde van ondertekening, binnen de vier maanden na de goedkeuring
van deze koopovereenkomst door de Raad van Bestuur van sogent en uiterlijk vóór het verlijden van de authentieke akte van de verkoop, van een ontwerp- en uitvoeringsovereenkomst tussen de bouwgroep en een architect die is aangeduid overeenkomstig de bepalingen van dit verkoopdossier.
15. Opschortende voorwaarde: afwezigheid op negatieve lijst nationale bank
Alle kandidaat-kopers van de bouwgroep dienen een attest aan te vragen bij de nationale
bank waaruit blijkt dat geen van de kandidaat-kopers opgenomen is op het negatieve bestand (zwarte lijst) van de nationale bank. Deze overeenkomst wordt gesloten onder opschortende voorwaarde van het ontvangen van dergelijk attest voor elk van de kandidaatkopers van de bouwgroep. Deze voorwaarde dient vervuld te worden binnen de 4 maanden
na de ondertekening van de verkoopovereenkomst en uiterlijk voor het verlijden van de akte.
16. Opschortende voorwaarde: voorkooprecht
De ondergetekenden verklaren te weten en aanvaarden zonder enig voorbehoud dat, indien
het onroerend goed met een voorkooprecht bezwaard is, de verkoop zal gebeuren onder
opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van het voorkooprecht door diegene in wiens
hoofde het bestaat.
17. Begeleidingsteam
Om de kwaliteit van het nieuw te bouwen goed te waarborgen, zullen de bouwgroep en de
architect tijdens de ontwerpfase minimaal drie keer hun plannen voorleggen aan een begeleidingsteam. Het begeleidingsteam zal het ontwerp toetsen aan het stedenbouwkundige
kader waarbinnen het project zal dienen gerealiseerd te worden. Het begeleidingsteam zal
ook de architecturale beeldkwaliteit van het project evalueren.
Concreet zal het begeleidingsteam op volgende vlakken begeleiden en adviseren:
- voortgang van het dossier conform de bouwtermijnen
- de inpassing in de specifieke stedelijke context, de aansluiting met de buren en de conformiteit met de geldende plannen en verordeningen
- de architecturale kwaliteit
- de inpassing van de verplichte gemeenschappelijke ruimtes
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- de opvolging van de realisatie-eisen
Het begeleidingsteam is samengesteld uit vertegenwoordigers van sogent, de dienst architectuur en de dienst stedenbouw en ruimtelijke planning van de Stad Gent.
18. Inzage in dossier
De bouwgroep overhandigt aan sogent de volgende gegevens betreffende het nieuw te
bouwen goed: de datum van de start der werken, de datum van de voorlopige oplevering, het
ramingsbedrag van de te bouwen woningen bij ontwerpfase, het aanbestedingsbedrag en de
totale bouwkost bij eindafrekening. Zo kan sogent aan de hand daarvan de realiseerbaarheid
van het project blijvend toetsen. Dit is belangrijk naar de projecten in de toekomst toe, om de
uitvoering ervan zo realistisch mogelijk te kunnen inschatten.
19. Publiciteit
De bouwgroep geeft aan sogent de toelating om na de realisatie van het nieuw te bouwen
goed en zonder haar enige vergoeding verschuldigd te zijn afbeeldingen van de nieuwbouwwoningen te gebruiken voor publiciteit.
De bouwgroep geeft sogent de toestemming om de nieuwbouwwoningen door middel van
een fotoreportage te documenteren. De bouwgroep is tevens bereid om het project in het
kader van een thematische dag (bv. Dag van de architectuur of dergelijke) eenmalig open te
stellen voor het ruime publiek. Sogent neemt daarbij de praktische organisatie voor haar rekening.
20. Zakelijke rechten op onroerende goederen
Elk gezin van de kandidaat-bouwgroep mag alleen of gezamenlijk geen zakelijk recht hebben (eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht) voor 100% op één of meer onroerende goederen in België, bestemd voor huisvesting11, op het ogenblik van de aanvang van bewoning van het samenwoonproject door het gezin.
Elke gezin van de bouwgroep verbindt er zich derhalve toe om, in voorkomend geval, zijn
huidige onroerende goederen in België bestemd voor huisvesting, andere dan het nieuw te
bouwen goed op de verkochte site, te vervreemden uiterlijk op datum van ingebruikname van
de woning.
De gezinnen van de bouwgroep wenden zich tot de ontvanger van registratie (in principe zal
dat de ontvanger zijn die verantwoordelijk is voor de regio waarin hij geboren is). De ontvanger van de registratie maakt op aanvraag en tegen betaling een attest op waarin deze verklaart dat, al naargelang het geval, het gezin van de bouwgroep alleen of gezamenlijk al dan
niet een zakelijk recht heeft voor de volle 100% (eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht) op een onroerend goed in België bestemd voor huisvesting, afgezien van de onroerende goederen in de J. Béthunestraat. Dit attest dient opgemaakt te worden op datum van

Onder onroerend goed bestemd voor huisvesting wordt doorheen dit verkoopsdossier zowel een woning als elk bebouwbaar
perceel begrepen.
11
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de ingebruikname van de woning of uiterlijk 5 jaar na het verlijden van de authentieke akte
van onderhavige verkoop.
21. Waarborg
De bouwgroep zal, uiterlijk bij het verlijden van de authentieke akte van onderhavige verkoop, ter verzekering van de nakoming van zijn verplichtingen zoals bepaald in de voorwaarden van deze verkoop, een waarborg ten bedrage van 2% van de verkoopprijs van het onroerend goed storten op een geblokkeerde bankrekening op naam van de bouwgroep, waarbij het actief van deze rekening slechts mag worden vrijgegeven mits akkoord van sogent.
Deze waarborg zal door sogent vrijgegeven worden uiterlijk 1 jaar na de datum van voorlopige oplevering van het nieuw te bouwen goed indien de bouwgroep voldaan heeft aan al zijn
verplichtingen. Sogent zal het recht hebben om het bedrag van deze waarborg geheel of
gedeeltelijk voor zich te houden indien de bouwgroep niet heeft voldaan aan al zijn verplichtingen zoals bepaald in de voorwaarden van onderhavige verkoop of de vooropgestelde ambities van de visienota niet heeft gerealiseerd.
22. Kettingbeding
Indien de bouwgroep of een gezin van de bouwgroep hun woning(en) verkopen vóór het
verstrijken van de termijn van 5 jaar te rekenen vanaf ingebruikname van de panden of uiterlijk vanaf 5 jaar na de datum van onderhavige akte en sogent bij die gelegenheid geen gebruik maakt van zijn voorkooprecht, zullen alle verplichtingen opgelegd in dit verkoopsdossier overgaan op de volgende eigenaar(s).
23. Ruimtelijke ordening en stedenbouw
In toepassing van artikel 5.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna
“VCRO”), bevat deze overeenkomst de volgende vermeldingen:
Wat betreft het hoger beschreven onroerend goed sub 1):
1° dat voor het goed geen stedenbouwkundige vergunning is afgegeven;
2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het
plannenregister is: woongebied;
3° dat voor het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen
6.1.1. of 6.1.41. tot en met 6.1.43 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening en geen
enkele beslissing dienaangaande werd genomen;
4° dat het goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkooprecht zoals voorzien in
artikel 2.4.1 van de codex;
5° dat voor het onroerend goed geen verkavelingsvergunning van toepassing is;
6° dat het krachtens artikel 4.2.12, §2, 2° Vlaamse Codex ruimtelijke ordening voor de
overdracht verplichte as-builtattest niet is uitgereikt en gevalideerd vermits deze bepaling nog niet in werking is getreden;
Wat betreft het hoger beschreven onroerend goed sub 2):
1° dat voor het goed een stedenbouwkundige vergunning is afgegeven op 6 oktober
1971 voor het slopen van bijgebouwen;
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2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het
plannenregister is: woongebied;
3° dat voor het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen
6.1.1. of 6.1.41. tot en met 6.1.43 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening en geen
enkele beslissing dienaangaande werd genomen;
4° dat het goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkooprecht zoals voorzien in
artikel 2.4.1 van de codex;
5° dat voor het onroerend goed geen verkavelingsvergunning van toepassing is;
6° dat het krachtens artikel 4.2.12, §2, 2° Vlaamse Codex ruimtelijke ordening voor de
overdracht verplichte as-builtattest niet is uitgereikt en gevalideerd vermits deze bepaling nog niet in werking is getreden;
Wat betreft het hoger beschreven onroerend goed sub 3):
1° dat voor het goed volgende stedenbouwkundige vergunningen zijn afgegeven:
- op 9 mei 1963 voor het gedeeltelijk verbouwen van de werkplaats;
- op 12 maart 1964 voor het bouwen van een verdieping voor droogkamer;
- op 6 oktober 1971 voor het slopen van bijgebouwen;
- op 30 juli 1970 voor het uitbreiden van een werkplaats.
2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het
plannenregister is: woongebied;
3° dat voor het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen
6.1.1. of 6.1.41. tot en met 6.1.43 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening en geen
enkele beslissing dienaangaande werd genomen;
4° dat het goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkooprecht zoals voorzien in
artikel 2.4.1 van de codex;
5° dat voor het onroerend goed geen verkavelingsvergunning van toepassing is;
6° dat het krachtens artikel 4.2.12, §2, 2° Vlaamse Codex ruimtelijke ordening voor de
overdracht verplichte as-builtattest niet is uitgereikt en gevalideerd vermits deze bepaling nog niet in werking is getreden;
Wat betreft het hoger beschreven onroerend goed sub 4):
1° dat voor het goed een stedenbouwkundige vergunning is afgegeven op 13 augustus 1975 voor het bouwen van een magazijn;
2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het
plannenregister is: woongebied;
3° dat voor het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen
6.1.1. of 6.1.41. tot en met 6.1.43 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening en geen
enkele beslissing dienaangaande werd genomen;
4° dat het goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkooprecht zoals voorzien in
artikel 2.4.1 van de codex;
5° dat voor het onroerend goed geen verkavelingsvergunning van toepassing is;
6° dat het krachtens artikel 4.2.12, §2, 2° Vlaamse Codex ruimtelijke ordening voor de
overdracht verplichte as-builtattest niet is uitgereikt en gevalideerd vermits deze bepaling nog niet in werking is getreden;
sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent
T: 09 269 69 00 - F: 09 269 69 99 - E: info@sogent.be - W: www.sogent.be
sogent (voorheen AG SOB) is een autonoom gemeentebedrijf van de Stad Gent en voert het Gentse beleid inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer uit.
64/81

De bouwgroep aanvaardt:


dat de verkoper geen zekerheid kan geven omtrent de mogelijkheid om op het onroerend
goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te richten die voor
bewoning kan worden gebruikt of die beantwoordt aan de plannen van de bouwgroep;



dat de verkoper geen zekerheid kan geven omtrent het al dan niet bestaan van de
mogelijkheid om betreffende het onroerend goed enige stedenbouwkundige vergunning
of verkavelingsvergunning te bekomen.

24. Milieuvergunningen
Betreffende de hoger beschreven onroerende goederen sub 2), 3) en 4) wordt in de inlichtingenfiche meegedeeld hetgeen hierna volgt:
Betreffende het hoger beschreven onroerend goed sub 2):
“Zijn er op dit adres VLAREM-milieuvergunningen afgeleverd voor risico-inrichtingen
zoals bedoeld in artikel 6 van het Bodemdecreet en kolom 8 van Bijlage 1 van
VLAREM I? Ja
Dossiernummer VLAREM: 6308/E/1;
Omschrijving: het veranderen (door uitbreiding) van een zwammenkwekerij;
Vlarebocode: 17.3.6.2;
Datum beslissing: 12/06/2003;
Einddatum: 12/06/2013.”
Betreffende het hoger beschreven onroerend goed sub 3):
“Is dit perceel opgenomen in het grondeninformatieregister? Ja
Dossiernummer: 25104;
Naam Dossier: Mycelia BVBA;
Omschrijving:
Oriënterend bodemonderzoek Jean Béthunestraat +7 – 9040 Gent / Datum onderzoek: 04/01/2005;
Beschrijvend bodemonderzoek Jean Béthunestraat 9 – 9040 Gent (+ aanvulling op
15/05/2006 door DLV Milieuconsult bvba) / Datum onderzoek: 16/09/2005.
Zijn er op dit adres VLAREM-milieuvergunningen afgeleverd voor risico-inrichtingen
zoals bedoeld in artikel 6 van het Bodemdecreet en kolom 8 van Bijlage 1 van
VLAREM I? Ja
Dossiernummer VLAREM: 6308/E/1;
Omschrijving: het veranderen (door uitbreiding) van een zwammenkwekerij;
Vlarebocode: 17.3.6.2;
Datum beslissing: 12/06/2003;
Einddatum: 12/06/2013.
Betreffende het hoger beschreven onroerend goed sub 4):
“Is dit perceel opgenomen in het grondeninformatieregister? Ja
Dossiernummer: 25104;
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Naam Dossier: Mycelia BVBA;
Omschrijving:
Oriënterend bodemonderzoek Jean Béthunestraat +7 – 9040 Gent / Datum onderzoek: 04/01/2005;
Beschrijvend bodemonderzoek Jean Béthunestraat 9 – 9040 Gent (+ aanvulling op
15/05/2006 door DLV Milieuconsult bvba) / Datum onderzoek: 16/09/2005.”.
25. Gemeenrechtelijke sancties
Indien één van de partijen haar verplichtingen niet zou naleven en na een ingebrekestelling
bij aangetekend schrijven die binnen de maand niet gevolgd is door het volledig uitvoeren
van de verbintenissen in kwestie, heeft de niet in gebreke zijnde partij het recht om de verkoopovereenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen lastens de in gebreke
zijnde partij, onverminderd het recht op schadevergoeding in hoofde van de niet in gebreke
zijnde partij.
De niet in gebreke zijnde partij behoudt evenwel, zolang zij niet uitdrukkelijk en zonder voorbehoud te kennen heeft gegeven zich op de ontbinding van rechtswege te beroepen, het
recht de gedwongen uitvoering van de verkoopovereenkomst alsnog te vorderen, desgevallend met schadevergoeding.
26. Sanctie bij niet-naleving van de verbintenis de akte te laten verlijden
Mits de verkoop van het onroerend goed uitvoerbaar is, gelet op eventuele opschortende
voorwaarden, verbinden partijen er zich toe deze verkoop te doen vaststellen bij authentieke
akte.
De partijen gaan hierbij de inspanningsverbintenis aan om deze authentieke akte te doen
verlijden voor de notaris binnen de vier maanden vanaf de goedkeuring door de Raad van
Bestuur van sogent van de eenzijdig door de bouwgroep ondertekende koopovereenkomst.
In geval van niet-naleving door de bouwgroep van (een) verbintenis(sen) vermeld in dit artikel, heeft de terzake niet in gebreke zijnde partij, na ingebrekestelling van de andere partij bij
aangetekend schrijven of deurwaardersexploot, waaraan uiterlijk binnen de vijftien dagen
vanaf de ingebrekestelling niet het vereiste gevolg werd gegeven, het recht om hetzij deze
verkoop als van rechtswege ontbonden te beschouwen, hetzij de gedwongen uitvoering van
deze koopovereenkomst te eisen.
Indien een partij gebruik maakt van haar recht, zoals hierboven vermeld, om deze verkoop
als van rechtswege ontbonden te beschouwen, zal de andere partij haar een bedrag gelijk
aan 25% van de koopprijs verschuldigd zijn ten titel van schadevergoeding, in voorkomend
geval onder aftrek of na terugbetaling (naargelang het geval) van de door de koper betaalde
voorschotten.
Deze schadevergoeding zal door de terzake in gebreke gebleven partij te betalen zijn op
eenvoudig schriftelijk verzoek van de andere partij en uiterlijk binnen de periode van vijftien
dagen vanaf de datum van verzending van dit schriftelijk verzoek. Bij gebrek aan betaling
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binnen deze termijn zal van rechtswege de wettelijke intrest lopen op het nog verschuldigd
bedrag.
27. Postinterventiedossier
De verkopende partij verklaart dat er voor het hoger beschreven goed geen postinterventiedossier opgesteld werd aangezien er sinds 1 mei 2001 geen werken werden uitgevoerd door
één of meerdere aannemers waarvoor een postinterventiedossier diende te worden opgesteld.
28. Stookolietank.
De verkopende partij verklaart dat er zich in de hoger beschreven onroerende goederen twee
ondergrondse citernen bevinden met ieder een maximumcapaciteit van tienduizend liter
(10.000,00l). De kopende partij verklaart te weten waar precies in voorschreven onroerende
goederen deze citernen zich bevinden.
De verkopende partij verklaart dat er zich in de hoger beschreven onroerende goederen eveneens twee ondergrondse citernen bevinden met een respectievelijke maximumcapaciteit van
driehonderd en vijfhonderd liter elk (300l en 500l). De kopende partij verklaart eveneens te
weten waar precies in voorschreven onroerende goederen deze citernen zich bevinden.
De verkopende partij verklaart dat deze vier citernen op 24 oktober 2006 met inachtneming
van alle toepasselijke regelgeving (met inbegrip van de bepalingen vervat in het besluit van de
Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne - kortweg “VLAREM II”), werden geledigd door een terzake erkend technicus, zijnde
Derudder Cleaning, Hazewindstraat 75 te 8540 Deerlijk.
De verkopende partij verklaart daarenboven dat deze vier citernen op 3 november 2006 met
inachtneming van alle toepasselijke regelgeving dienaangaande (met inbegrip van de bepalingen vervat in het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne – kortweg “VLAREM II”), buiten gebruik werden
gesteld door een terzake erkend technicus, zijnde THAAN Engineering, Heyerstraat 11 te 9160
Lokeren.
De verkopende partij verklaart dat er zich in de hoger beschreven onroerende goederen een
ondergrondse stookolietank bevindt met een maximumcapaciteit van tienduizend liter
(10.000,00 l). De kopende partij verklaart te weten waar precies in de hoger beschreven goederen deze stookolietank zich bevindt.
De verkopende partij verklaart dat deze ondergrondse stookolietank op 14 maart 2012 met
inachtneming van alle toepasselijke regelgeving (met inbegrip van de bepalingen vervat in het
besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen
inzake milieuhygiëne - kortweg “VLAREM II”), werd gereinigd door een terzake erkend technicus, zijnde All-In tank Service, Sluis 2c te 9810 Eke.
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29. Conformiteitsattest elektrische installatie betreffende de hoger beschreven onroerende goederen
sub 1) en 2):
De kopende partij verklaart dat zij de bedoeling heeft om de gebouwen van de verkochte
goederen af te breken/grondig te verbouwen en/of de bestaande elektrische installatie van
de verkochte goederen volledig te vernieuwen.
Tussen de partijen is overeengekomen dat een controleonderzoek van de elektrische installatie overbodig en nutteloos is omdat de kopende partij de gebouwen gaan afbreken/verbouwen of de elektrische installatie volledig gaan vernieuwen. Zij zijn bijgevolg overeengekomen om geen controleonderzoek te laten uitvoeren betreffende de elektrische installatie in de zin van artikel 276bis van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.
De kopende partij verklaart te weten dat zij de Algemene Directie Energie, Afdeling Infrastructuur schriftelijk zal moeten informeren van de afbraak van het gebouw of van de volledige renovatie van de elektrische installatie. De kopende partij zal dan vóór de ingebruikname
van de elektrische installatie een controleonderzoek moeten laten uitvoeren overeenkomstig
artikel 270 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties en zal het procesverbaal van controle moeten bezorgen aan de Algemene Directie Energie, Afdeling Infrastructuur van zodra de nieuwe elektrische installatie in gebruik is genomen.
30. Energieprestatiecertificaat betreffende de hoger beschreven onroerende goederen sub 1) en 2):
- Een geldig energieprestatiecertificaat werd opgemaakt met betrekking tot het goed hoger
beschreven sub 1), voorwerp van huidige verkoop, door energiedeskundige mevrouw Veerle
Vanhaesebroeck te 9050 Gent (Gentbrugge), Florastraat 83, met erkenningscode EP08283,
gedateerd van 22 februari 2012 met vermelding van unieke code 20120222-000104718900000002-7, met een berekend energieverbruik van 636 kWh/m².
De partijen verklaren uitdrukkelijk dat de kopende partij vóór het ondertekenen van de verkoopovereenkomst op de hoogte werd gebracht van het bestaan en de inhoud van dit energieprestatiecertificaat. Het origineel van dit certificaat zal door de verkopende partij aan de kopende partij overhandigd worden bij het verlijden van de authentieke akte.
- De partijen verklaren dat de verkoop van het hoger beschreven onroerend goed sub 2)
geen betrekking heeft op een residentieel gebouw en dat dus naar aanleiding van deze verkoop geen energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen moet worden opgemaakt.
31. BODEMDECREET
Wat betreft de hoger beschreven onroerende goederen sub 1) en 2):
De verkopende partij verklaart dat er op grond voorwerp van onderhavige overeenkomst bij
haar weten geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgeoefend
die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen
veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 6 van het Bodemdecreet; dat de grond niet opgenomen
is in het grondeninformatieregister en dat tot op heden geen oriënterend bodemonderzoek
heeft plaatsgehad.
sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent
T: 09 269 69 00 - F: 09 269 69 99 - E: info@sogent.be - W: www.sogent.be
sogent (voorheen AG SOB) is een autonoom gemeentebedrijf van de Stad Gent en voert het Gentse beleid inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer uit.
68/81

Met betrekking tot de verkochte goederen werd door de OVAM een bodemattest afgeleverd
op 14 februari 2012 in overeenstemming met artikel 101§ 1 van voormeld decreet. De inhoud
van dit bodemattest luidt:
“De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen:
1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.
2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.
3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.”
4. De OVAM staat niet in door de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.”
De kopende partij wordt erop gewezen dat het bovenvermelde attest geen uitsluitsel geeft of
het goed al dan niet is aangetast door bodemverontreiniging. De kopende partij verklaart dat
zij voor de ondertekening van de verkoopovereenkomst op de hoogte werd gebracht van de
inhoud van genoemd bodemattest.
De verkopende partij verklaart met betrekking tot het goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de kopende partij of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. Voor zover voorgaande verklaring door
de verkopende partij te goeder trouw afgelegd werd, neemt de kopende partij de risico’s van
eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit voortvloeien
op zich, en verklaart zij dat de verkopende partij hiervoor tot geen vrijwaring zal zijn gehouden.
Wat betreft de hoger beschreven onroerende goederen sub 3) en 4):
De verkopers verklaren dat op de verkochte onroerende goederen wel een risico-inrichting
gevestigd is of in het verleden gevestigd was in de zin van artikel 2, 14° van het decreet van
zevenentwintig oktober tweeduizend en zes betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, voorkomend op de lijst opgesteld door de Vlaamse regering, vastgesteld in kolom
8 van de indelingslijst opgenomen in bijlage 1 van titel I van het VLAREM (besluit van de
Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning).
De verkopende partij verklaart dat zijn gemandateerde de bedoeling om de onroerende goederen over te dragen zal melden aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij bij
aangetekend schrijven na ondertekening van de verkoopovereenkomst.
Betreffende de verkochte onroerende goederen werd een bodemattest afgeleverd op 2
maart 2012 waarvan de inhoud luidt als volgt:
“(…)
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2. Inhoud van het bodemattest
Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.1. Uitspraak over de bodemkwaliteit
Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitvoerd.
2.1.1 Historische verontreiniging
Volgens het Bodemdecreet moet er geen bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond.
De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van
14.09.2005 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.
2.2 Documenten over de bodemkwaliteit
2.2.1 Historische verontreiniging
DATUM: 15.12.2004
TYPE: Oriënterend bodemonderzoek
TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Jéan Béthunestraat +7 – 9040 Gent
AUTEUR: Amibo BVBA
DATUM: 14.09.2005
TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek
TITEL: Beschrijvend Bodemonderzoek Jean Béthunestraat 9 -9040 Gent (+ Aanvulling op
15/05/2006 door Dlv Milieuconsult BVBA)
AUTEUR: Amibo BVBA
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
(…)”
De verkopende partij verklaart:
- dat er sedert het laatste oriënterend bodemonderzoek geen vervuilende activiteiten meer
werden uitgevoerd op de hoger beschreven onroerende goederen;
- dat er op de hoger beschreven onroerende goederen geen schadegevallen plaatsvonden;
- dat de ruimtelijke omschrijving van de hoger beschreven onroerende goederen nog overeenstemt met de omschrijving ten tijde van het oriënterend bodemonderzoek;
- dat er geen wijzigingen inzake bestemmingstype plaatsvonden betreffende de hoger beschreven onroerende goederen sinds voormeld oriënterend bodemonderzoek.
De verkopende partij verklaart met betrekking tot het goed geen weet te hebben van enige
bodemverontreiniging, andere dan deze bedoeld in het bodemattest, die schade kan berokkenen aan de kopende partij of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. Voor zover deze verklaring door de verkopende partij te goeder trouw
afgelegd werd, neemt de kopende partij de risico’s van eventuele bodemverontreiniging en
de schade zowel als de kosten die daaruit voortvloeien op zich, en verklaart zij dat de verkopende partij hiervoor tot geen vrijwaring zal zijn gehouden.
De kopende partij verklaart te weten dat de vrijstelling van saneringsplicht van rechtswege
vervalt als de aanwezige bodemverontreiniging opnieuw een risico oplevert of kan opleveren
tot nadelige beïnvloeding van mens of milieu door een wijziging van de kenmerken, functies
of eigenschappen van de bodem. De kopende partij verklaart bovendien te weten dat, wansogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent
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neer zij de bodem willen uitgraven, zij de bepalingen betreffende het gebruik van uitgegraven
bodem moeten naleven, vervat in de artikelen 136 tot en met 139 van het decreet van zevenentwintig oktober tweeduizend en zes betreffende de bodemsanering en de bodembescherming en in de artikelen 158 tot en met 210 van het besluit van de Vlaamse regering van
veertien december tweeduizend en zeven houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.
32. Ondergrondse innemingen – erfdienstbaarheden van openbaar nut
Sogent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele aanwezigheid van ondergrondse innemingen zoals o.m. leidingen.
33. Staat van onderhoud
De bouwgroep is er in ieder geval toe gehouden onmiddellijk na de inbezitstelling zowel het
bebouwde als het niet-bebouwde gedeelte van het onroerend goed in een behoorlijke staat
van onderhoud te houden. De bouwgroep zal zelf van zodra het eigendomsrecht overgaat
het nodige doen om zich te verzekeren tegen mogelijke risico’s.
34. Bouwverplichting
De bouwgroep is gehouden tot de realisatie van een samenwoonproject op te richten volgens het cohousingsprincipe met een verplicht aantal gemeenschappelijke ruimtes (zie 36.).
De bouwgroep dient de bouwwerken aan te vatten binnen een termijn van 2,5 jaar te rekenen vanaf het verlijden van de authentieke akte aangaande deze verkoop. De bouwwerken dienen voltooid te zijn binnen een termijn van 5 jaar te rekenen vanaf het verlijden
van de authentieke akte aangaande deze verkoop. Er dienen minimum 7 wooneenheden
gerealiseerd te worden binnen het samenwoonproject.
Voor het realiseren van dit project worden twee opties toegelaten:
- het slopen van de bestaande gebouwen en het oprichten van een nieuw samenwoonproject
- het grondig verbouwen van de bestaande gebouwen tot een samenwoonproject
De bouwgroep is vrij in zijn keuze tussen deze twee opties.
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35. Sloopverplichting
Van het kadastrale perceel 963W4 wordt slechts een gedeelte verkocht aan de bouwgroep.
(Zie ook 4.4.2). Het andere gedeelte (216m²) zal door sogent overgedragen worden aan de
Stad Gent. Het huidige fabrieksgebouw op de site beslaat echter het volledige kadastrale
perceel, dus ligt zowel op het gedeelte van de bouwgroep als het gedeelte van de stad Gent.
De sloop van dit gebouw opsplitsen is technisch moeilijk en zorgt naar uitvoering voor problemen van bereikbaarheid. Daarom wordt de bouwgroep een sloopverplichting opgelegd
van het gedeelte van het gebouw dat op het terrein ligt dat zal overgedragen worden aan de
Stad Gent. De sloopkosten van dit gedeelte zijn ten laste van de bouwgroep. Deze kosten
kunnen echter wel in een eventuele subsidieaanvraag (zie 6.) opgenomen worden en op
deze manier deels gerecupereerd worden. De bouwgroep is verplicht tot het slopen van alle
bebouwing op dit perceel, inclusief de uitbraak van de verharding tot maaiveldniveau. Het
perceel dient afgewerkt te worden met 20cm teelaarde. De stabiliteit en waterdichtheid van
de vrijgekomen scheidingsmuren dienen verzekerd te worden. Indien de vrijgekomen muren
grenzen aan verwarmde ruimtes van particulieren, dienen deze muren geïsoleerd en afgewerkt te worden.

36. Realisatie-eisen
Sogent wenst op de site in de Jean Béthunestraat een architecturaal kwalitatief project gerealiseerd te zien. De woningen dienen geïntegreerd te worden in het huidige straatbeeld tot
een stedenbouwkundig verantwoord geheel. De kandidaat-bouwgroep is ertoe gehouden de
vooropgestelde ambities geformuleerd in de door hen in te dienen visienota te realiseren
binnen het samenwoonproject.
Het samenwoonproject dient minimum volgende gemeenschappelijke ruimten te bevatten:
- minstens 1 gemeenschappelijke leefruimte binnen (min. 30m²)
- minstens 1 gemeenschappelijke buitenruimte (min. 400m²)
- minstens 1 gemeenschappelijke fietsenberging. De fietsenberging biedt minstens plaats
aan zoveel fietsen als het samenwoonproject slaapkamers heeft.
- minstens 1 gemeenschappelijke berg- en/of wasplaats (min. 20m²)

37. Bewoningsverplichting
De hoofdbestemming die rust op de nieuwe ontwikkeling is deze van “woningen”. Nevenbestemmingen kunnen binnen de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
Elke kandidaat-koper van de bouwgroep wordt ertoe gehouden binnen de termijn van 5 jaar
te rekenen vanaf het verlijden van de authentieke akte van de verkoop van het goed het project gemeenschappelijk wonen als zijn hoofdverblijfplaats te bewonen en zijn domicilie daar
te vestigen (hierna ook “vestiging domicilie” genoemd). Eens de kandidaat-koper zijn domicilie daar heeft gevestigd, dient hij te allen tijde op vraag van sogent het bewijs voor te leggen
van het moment van vestiging domicilie.
sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent
T: 09 269 69 00 - F: 09 269 69 99 - E: info@sogent.be - W: www.sogent.be
sogent (voorheen AG SOB) is een autonoom gemeentebedrijf van de Stad Gent en voert het Gentse beleid inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer uit.
72/81

Elke kandidaat-koper van de bouwgroep dient het nieuw te bouwen goed gedurende minimum 5 jaar ononderbroken te bewonen als hoofdverblijfplaats. Deze termijn van 5 jaar begint
te lopen vanaf het moment van vestiging domicilie.
De Raad van Bestuur van sogent kan, zonder daar echter toe gehouden te kunnen zijn, mits
een schriftelijke vraag en motivatie van de bouwgroep afwijkingen op deze voorwaarde toestaan, doch slechts in bijzondere omstandigheden en mits een duidelijke motivatie.

38. Doorverkoop en verhuring
Gehele of gedeeltelijke verhuring van het nieuw te bouwen goed is uitgesloten. Dit verbod
vervalt na 5 jaar, te rekenen vanaf het moment van vestiging domicilie. Het nieuw te bouwen
goed kan pas geheel of gedeeltelijk doorverkocht worden aan een derde na 5 jaar, te rekenen vanaf het moment van vestiging domicilie.
De Raad van Bestuur van sogent kan, zonder daar echter toe gehouden te kunnen zijn, mits
een schriftelijke vraag en motivatie van de bouwgroep of een lid van de bouwgroep afwijkingen op deze voorwaarde toestaan, doch slechts in bijzondere omstandigheden en mits een
duidelijke motivatie.
Elk lid van de bouwgroep dient bij verkoop of verhuur pandspecifieke eigenschappen te respecteren zoals erfpachten, recht van doorgang, enz.
39. Recht van wederinkoop door sogent
Indien de bouwgroep de bouwwerken nog niet heeft aangevat na een termijn van 2,5 jaar te
rekenen vanaf het verlijden van de authentieke akte aangaande deze verkoop of indien
reeds vroeger blijkt dat de bouwgroep uiterlijk na een termijn van 2,5 jaar te rekenen vanaf
het verlijden van de authentieke akte de bouwwerken niet zal (kunnen) aanvatten, kan het
onroerend goed terug ingekocht worden door sogent, nadat sogent de bouwgroep in gebreke
heeft gesteld bij gerechtsdeurwaardersexploot, ten uitzondering wanneer de bouwgroep kan
aantonen dat zij al het nodige in het werk gesteld hebben om de bouwwerken op te starten
binnen de vermelde termijn.
De prijs van deze wederinkoop wordt vastgesteld op de oorspronkelijke verkoopprijs, te verminderen met een som gelijk aan 20% van de verkoopprijs ten titel van schadevergoeding en
te verminderen met alle onkosten welke met deze wederinkoop gepaard zullen gaan (administratieve kosten, registratierechten, enz.) en zonder verhoging met onroerende wederbeleggingsvergoeding of een andere vergoeding.
Indien het nieuw te bouwen goed of een deel van het nieuw te bouwen goed, hetzij bij de
ingebruikname ervan door de bouwgroep of een gezin van de bouwgroep, hetzij bij de domiciliëring van de bouwgroep of een gezin van de bouwgroep aldaar, niet voldoen aan minimale kwaliteitseisen gesteld in artikel 5 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse
Wooncode of niet voldoen aan de verplichtingen gesteld in dit verkoopsdossier en in het bij-
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zonder artikel 36 heeft sogent het recht het nieuw te bouwen goed of een deel van het nieuw
te bouwen goed terug in te kopen.
Indien de bouwgroep of een kandidaat-koper van de bouwgroep na een termijn van 5 jaar na
het verlijden van de authentieke akte de woning of woningen nog niet bewonen als hoofdverblijfplaats en er nog niet gedomicilieerd zijn, kan het nieuw te bouwen goed of het deel
van het nieuw te bouwen goed van de in gebreke gebleven partij, terug ingekocht worden
door sogent, nadat sogent de bouwgroep of de in gebreke gebleven partijen van de bouwgroep in gebreke heeft gesteld bij gerechtsdeurwaardersexploot, ten uitzondering wanneer
de bouwgroep of de in gebreke gebleven partij van de bouwgroep kan aantonen dat zij al het
nodige in het werk gesteld hebben om de betrekking van de woning mogelijk te maken binnen de vooropgestelde termijn.
Indien blijkt uit het attest (opgemaakt door de ontvanger van de registratie) bedoeld in artikel
20 van deze verkoopvoorwaarden dat de bouwgroep of een gezin van de bouwgroep op datum van de ingebruikname van de woning of woningen alleen of gezamenlijk een zakelijk
recht heeft (eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht) voor 100% op één of meer
onroerende goederen in België, bestemd voor huisvesting 12 (de eigendom van het hierbij
verkochte onroerend goed uiteraard niet meegerekend) betaalt de bouwgroep of het in gebreke gebleven gezin van de bouwgroep aan sogent een som gelijk aan 20% van de verkoopprijs van het onroerend goed of 20% van de verkoopprijs pro rata het deel van het ingebreke gebleven gezin van de bouwgroep voor elk jaar vertraging bij het vervreemden van
deze onroerende goederen. Bovendien kunnen in dat geval de goederen terug ingekocht
worden door sogent, nadat sogent de bouwgroep of het in gebreke gebleven gezin van de
bouwgroep in gebreke heeft gesteld bij gerechtsdeurwaardersexploot.
De prijs van bovenstaande wederinkopen worden vastgesteld op de oorspronkelijke verkoopprijs of de oorspronkelijke verkoopprijs pro rata het deel van de ingebreke gebleven
partij van de bouwgroep, geïndexeerd volgens de gezondheidsindex (met de gezondheidsindex van 1 januari van het jaar waarin de verkoop van het voorwerp van deze overeenkomst
plaatsvond als basis) en te verminderen met een som gelijk aan 20% van de geïndexeerde
verkoopprijs of 20% van de geïndexeerde verkoopprijs pro rata het deel van de ingebreke
gebleven partij van de bouwgroep ten titel van schadevergoeding en te verminderen met alle
onkosten welke met deze wederinkoop gepaard zullen geen (administratieve kosten, registratierechten, enz.) en zonder verhoging met onroerende wederbeleggingsvergoeding of
een andere vergoeding. Deze som wordt vermeerderd met de verkoopwaarde van de opstallen of het pro rata deel van de verkoopwaarde van de opstallen van de ingebreke gebleven
partijen van de bouwgroep. Indien deze verkoopwaarde echter hoger ligt dan de kostprijs
van deze opstallen of het pro rata deel van de kostprijs van de opstallen van de ingebreke
gebleven partijen van de bouwgroep, dan wordt enkel en alleen rekening gehouden met de
kostprijs van deze opstallen of het pro rata deel ervan. Deze verkoopwaarde en kostprijs
zullen elk door een onafhankelijke deskundige expert worden bepaald.

Onder ‘onroerend goed bestemd voor huisvesting’ wordt doorheen gans dit verkoopdossier zowel een woning als een bebouwbaar
perceel begrepen.
12
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40. Recht van voorkoop voor sogent
Indien de bouwgroep of een gezin van de bouwgroep binnen een termijn van 5 jaar te rekenen vanaf de datum van ingebruikname van het goed of uiterlijk vanaf 5 jaar na de datum
van authentieke akte van de oorspronkelijke verkoop van het onroerend goed, de woningen
geheel of gedeeltelijk doorverkopen, dient de bouwgroep of het gezin van de bouwgroep zelf
of de notaris dit te melden aan sogent en betaalt de bouwgroep of het gezin van de bouwgroep een boete aan sogent voor een som gelijk aan 50% van de oorspronkelijke verkoopprijs of 50 % van de oorspronkelijke verkoopprijs pro rata het deel van het ingebreke gebleven gezin van de bouwgroep. Bovendien zal elke gerealiseerde meerwaarde door de bouwgroep of een gezin van de bouwgroep ingeval van de verkoop van de woningen geheel of
gedeeltelijk, binnen een termijn vanaf de datum van ingebruikname van het goed of uiterlijk
vanaf 5 jaar na de datum van authentieke akte van de oorspronkelijke verkoop van het onroerend goed, toekomen aan sogent.
Er is geen boete verschuldigd bij overdracht van het aandeel van één partner aan de andere
bij beëindiging of afsluiting van hun huwelijks- of samenlevingscontract of bij een overdracht
om niet bij overlijden.
De Raad van Bestuur van sogent kan, zonder daar echter toe gehouden te kunnen zijn, mits
een schriftelijke vraag en motivatie van de bouwgroep afwijkingen op deze voorwaarde toestaan, doch slechts in bijzondere omstandigheden en mits een duidelijke motivatie. Een
eventueel gerealiseerde meerwaarde door de verkoop zal sowieso in de vorm van een schadevergoeding betaalbaar dienen te zijn ten voordele van sogent.
In geval van verkoop of overdracht van het aangekochte goed binnen deze 5 jaar, hetzij gedeeltelijk, hetzij voor het geheel, vrijwillig of gedwongen, kan sogent onverminderd de bepalingen van het artikel betreffende de wederinkoop bovendien het gekochte goed met de erop
uitgevoerde werken vóór alle derden zelf aankopen, aan de venale waarde bepaald door de
bevoegde ontvanger van het registratiekantoor, waarbij de actuele grondprijs of het pro rata
deel van de actuele grondprijs van het verkopende gezin van de bouwgroep in mindering
wordt gebracht en vermeerderd met de aan de gezondheidsindex geïndexeerde aankoopprijs van het onroerend goed of het pro rata deel van de aankoopprijs van het onroerend
goed van het verkopende gezin van de bouwgroep en te verminderen met alle onkosten welke met deze verkoop gepaard zullen geen (administratieve kosten, registratierechten, enz.).
De prijs die sogent betaalt ziet er dus als volgt uit:
Prijsverkoop = VW – AGprijs + (aankoopprijs grond * gezondheidsindexvoorkoop/gezondheidsindexaankoop) – kosten gepaard met de verkoop
VW:
de venale waarde van de woning
AGprijs:
de actuele grondprijs of het pro rata deel ervan
Indien sogent zijn recht van wederinkoop of voorkooprecht toepast en nadien de woning of
woningen opnieuw te koop stelt, zullen de andere eigenaars geraadpleegd worden en kunnen deze, indien gewenst, zelf een kandidaat-koper voorstellen. Sogent is er echter niet toe
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gehouden te verkopen aan de door de bouwgroep voorgestelde kandidaat-koper.

Ondertekening:
* GEZIN 1:
Datum:
KANDIDAAT-KOPER 1

KANDIDAAT-KOPER 2

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

* GEZIN 2:
Datum:
KANDIDAAT-KOPER 1

KANDIDAAT-KOPER 2

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

* GEZIN 3:
Datum:
KANDIDAAT-KOPER 1

KANDIDAAT-KOPER 2

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

* GEZIN 4:
Datum:
KANDIDAAT-KOPER 1

KANDIDAAT-KOPER 2

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:
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* GEZIN 5:
Datum:
KANDIDAAT-KOPER 1

KANDIDAAT-KOPER 2

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

* GEZIN 6:
Datum:
KANDIDAAT-KOPER 1

KANDIDAAT-KOPER 2

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

* GEZIN 7:
Datum:
KANDIDAAT-KOPER 1

KANDIDAAT-KOPER 2

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:
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* GEZIN 8:
Datum:
KANDIDAAT-KOPER 1

KANDIDAAT-KOPER 2

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

* GEZIN 9:
Datum:
KANDIDAAT-KOPER 1

KANDIDAAT-KOPER 2

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

* GEZIN 10:
Datum:
KANDIDAAT-KOPER 1

KANDIDAAT-KOPER 2
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Naam:

Handtekening:

Handtekening:

* GEZIN 11:
Datum:
KANDIDAAT-KOPER 1

KANDIDAAT-KOPER 2

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:
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* GEZIN 12:
Datum:
KANDIDAAT-KOPER 1

KANDIDAAT-KOPER 2

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent
T: 09 269 69 00 - F: 09 269 69 99 - E: info@sogent.be - W: www.sogent.be
sogent (voorheen AG SOB) is een autonoom gemeentebedrijf van de Stad Gent en voert het Gentse beleid inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer uit.
79/81

8.3.

Sjabloon financieel plan (bijlage 3)

Het sjabloon financieel plan is gratis te downloaden in Excel-formaat vanop de website:
http://sogent.be/te-koop-te-huur.
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8.4.

Plannen bestaande toestand (bijlage 4)
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