
Open oproep

Erfpachter kerk 
Sint-Martinus te 
Drongen, Baarle 
gezocht



De Stad Gent wil een nieuwe bestemming geven 
aan de kerk Sint-Martinus in het centrum van 
Drongen, Baarle. De Stad Gent zoekt een 
kandidaat-erfpachter, die zorgt voor een nieuwe 
invulling van de kerk voor de komende 40 jaar.

COÖRDINATIE: Dienst Vastgoed, Botermarkt 1, 9000 Gent
CONTACTPERSOON: Els Coene, els.coene@stad.gent, 
09 266 59 92
MEER RELEVANTE INFO: https://stad.gent/nl/plan-
nen-en-projecten/project-open-op-
roep-erfpachter-kerk-sint-martinus-te-drongen-baarle

(VERPLICHT) PLAATSBEZOEK VOOR ELKE KANDIDAAT: 
vrijdagnamiddag 08/10/2021 tussen 13u.30 en 16u.30 en/of 
woensdagvoormiddag 13/10/2021 tussen 9u.30 en 12u.30
UITERSTE INDIENINGSDATUM VAN DE VOORSTELLEN: vrijdag 
14/01/2022 om 10u.
WIJZE VAN INDIENEN: per e-mail aan 
o�ertes.vastgoed@stad.gent of op papier aan Stad Gent, 
Dienst Vastgoed, Botermarkt 1, 9000 Gent
DUUR VAN DE OPDRACHT of HET ERFPACHTRECHT: 40 jaar
START VAN DE OPDRACHT of HET ERFPACHTRECHT: 
1ste dag van de maand volgend op het verlijden van de 
notariële akte (onder de opschortende voorwaarden van 
o.a. het verkrijgen van een uitvoerbare omgevingsvergun-
ning). Indicatieve richtdatum voor de keuze door de Stad 
Gent van de erfpachter is februari/maart 2022.
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2. Voorwerp van deze oproep 
 
 
De kerk Sint-Martinus is eigendom van de Stad Gent. In het parochiekerkenplan, goedgekeurd door 
de gemeenteraad in zitting van 19 december 2016, werd deze parochiekerk als één van de 46 
parochiekerken op het grondgebied van Gent aangeduid om een nieuwe functie of ‘bestemming’ 
te krijgen. Op heden is de kerk nog niet onttrokken aan de eredienst. Af en toe wordt de kerk 
opengesteld voor (plaatselijke) verenigingen die er culturele activiteiten kunnen organiseren. 
 
De kerk is opgenomen op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. 
 
De Stad Gent wenst nu een nieuwe bestemming aan de kerk te geven. Daarom lanceert de Stad 
Gent een open oproep voor het aanstellen van een erfpachter voor de kerk, voor een periode van 
40 jaar. 
 
Van de kandidaat-erfpachter wordt verwacht dat de erfpachter een socio-culturele invulling geeft 
aan de kerk, die beantwoordt aan de krijtlijnen zoals geformuleerd in deze open oproep. De 
invulling van de kerk is minstens deels buurtgericht en geeft een meerwaarde aan de buurt door 
in te spelen op bestaande noden en wensen. 
 
In deze open oproep gaat het over de herbestemming van de kerk: de Stad Gent zoekt een 
kandidaat-erfpachter voor de kerk. 
 
Naast de kerk ligt de pastorie Sint-Martinus in het dorpscentrum van Drongen-Baarle. Onder meer 
vanuit die insteek is het interessant om te bekijken of een herbestemming van de pastorie een 
meerwaarde kan betekenen voor Baarle, als aanvulling op een herbestemming van de kerk. De 
pastorie is eigendom van de kerkfabriek. De verdieping van de pastorie wordt momenteel 
verhuurd aan een particulier. Een deel van de tuin van de pastorie wordt momenteel gebruikt door 
de plaatselijke jeugdvereniging. 
 
In functie van een eventuele toekomstige uitbreiding van het project vraagt de Stad Gent ook naar 
de visie van de kandidaat-erfpachter op een uitbreiding van het project met de pastorie, en welke 
mogelijkheden een eventuele uitbreiding met de pastorie zouden bieden voor het project. 
 
Of de herbestemming van de kerk zal uitgebreid worden met de pastorie, zal later beslist worden. 
Deze beslissing kan genomen worden tijdens de onderhandelingen tussen de Stad Gent en de 
kandidaat-erfpachters, of na het afsluiten van de erfpachtovereenkomst tussen de Stad Gent en 
de gekozen erfpachter. Aangezien de Stad Gent vandaag geen eigenaar is van de pastorie, is een 
eventuele herbestemming van de pastorie mogelijk via de Stad Gent voor zover de pastorie door 
de Stad Gent kan aangekocht worden van de kerkfabriek. 
 
De startdatum van de opdracht zal afhangen van het verloop van de open oproep. Indicatieve 
richtdatum om een keuze te maken over de kandidaat-erfpachter waarmee de Stad Gent wenst 
samen te werken, is februari/maart 2022. 
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3. Informatie over de gebouwen 
 
 

3.1. Ligging en omschrijving 
 
De kerk Sint-Martinus is gelegen in het centrum van Drongen-Baarle, ten westen van Gent. 
 
Samen met Drongen-Centrum en Luchteren vormt Drongen-Baarle de uitgestrekte deelgemeente 
Drongen. De spoorweg, de E40, de N466 en de Leie vormen harde fysieke grenzen. Cijfers over 
Drongen vind je op hoeveelin.stad.gent/wijken/drongen. 
 
De kerk heeft een oppervlakte van ongeveer 500 m² en omvat een inkomportaal, een middenbeuk, 
twee zijbeuken, een koor, een sacristie en een berging, waarvan een plan als bijlage 1 aan deze 
oproep is gevoegd. Het is de bedoeling om de footprint van de kerk in erfpacht te geven. 
 

 
 
Rondom de kerk is een groot groen terrein, ingericht als begraafplaats. Dit terrein is niet 
opgenomen in deze oproep. 
 
Naast de kerk ligt de pastorie Sint-Martinus met tuin, eigendom van de kerkfabriek. Een deel van 
de tuin is in gebruik door de plaatselijke jeugdvereniging. 
 
In functie van een eventuele toekomstige uitbreiding van het project vraagt de Stad Gent ook naar 
de visie van de kandidaat-erfpachter op een uitbreiding van het project met de pastorie met tuin. 
Bij een project mét pastorie en tuin, is het de bedoeling dat er ook speelruimte voor de plaatselijke 
jeugdvereniging blijft.  
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Aangezien de Stad Gent vandaag geen eigenaar is van de pastorie met tuin, is een eventuele 
herbestemming van de pastorie mogelijk via de Stad Gent voor zover de pastorie door de Stad 
Gent kan aangekocht worden van de kerkfabriek. 
 
Tijdens het plaatsbezoek kan de kandidaat-erfpachter de ruimten bezoeken. 
 
Gezien de ligging in het centrum van Drongen-Baarle leent de locatie zich als locatie voor 
buurtgerichte activiteiten. 
 
Voor meer info over de ligging, eigendomstoestand, historiek en toekomstige 
ontwikkelingsmogelijkheden, zie richtlijnennota als bijlage 2. 
 
 

3.2. Bouwfysische toestand en werken (restauratie of verbouwing) 
 
De kerk wordt aangeboden in de huidige toestand. 
 
Voor een omschrijving van de huidige staat van het gebouw, zie bijlage 4: verslag 
monumentenwacht. 
 
De erfpachter dient zelf in te staan voor het uitvoeren van alle noodzakelijke renovatie- en 
inrichtingswerken, alsook voor het verkrijgen van de nodige vergunningen en toelatingen voor 
zowel de invulling als de werken. 
 
De kandidaat-erfpachter dient ermee rekening te houden dat een aantal zaken op vandaag niet of 
niet volledig in orde zijn en dat bijgevolg renovatie- of verbouwingswerken nodig zijn. 
 
Bij het einde van het erfpachtrecht dient de kerk zich in volgende staat te bevinden: 
- aan de buitenkant moet het gebouw zich minstens in dezelfde staat bevinden als bij aanvang van 
het recht van erfpacht; 
- aan de binnenkant: het interieur (d.w.z. de binnenmuren, plafonds, vloeren, deuren, ramen, 
schrijnwerk, etc.) moet in een goede staat verkeren en mag geen schade vertonen (veroorzaakt 
door welke reden dan ook), met uitzondering van normale slijtage en ouderdom; 
- de technieken functioneren goed en zijn conform de geldende wetgeving (elektriciteit, 
verwarmingsketel, …). Als bewijs maakt de erfpachter alle keuringsattesten over. 
 
De indeling en de staat van de in erfpacht gegeven kerk zal beschreven worden in een 
tegensprekelijke en omstandige plaatsbeschrijving. Bij ontruiming van de kerk zal een nieuwe en 
vergelijkende plaatsbeschrijving worden opgemaakt. 
 
Elke, door de erfpachter uitgevoerde, vaste constructie of inrichting wordt van rechtswege om niet 
verworven door de Stad Gent bij het einde van de overeenkomst. De Stad Gent zal de erfpachter 
niet vergoeden voor de gedane investeringen. 
 
Indien bij het einde van het erfpachtrecht blijkt dat de kerk zich niet bevindt in de staat waarin 
deze zich volgens de contractuele afspraken zou moeten bevinden, kan de Stad Gent kiezen om 
ofwel werken te laten uitvoeren op kosten van de erfpachter, ofwel een schadevergoeding te 
verhalen op de erfpachter ter waarde van de raming van de uit te voeren investeringen om het 
goed in de vereiste staat te brengen. 
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3.3. Stedenbouwkundige bestemming, en randvoorwaarden over erfgoed, 

groenwaarde, duurzaamheid en mobiliteit 
 
Voor de invullingen van en de activiteiten in de kerk en/of de pastorie dient rekening te worden 
gehouden met de stedenbouwkundige voorschriften, en de randvoorwaarden over erfgoed, 
groenwaarde, duurzaamheid en mobiliteit. 
 
Voor meer info over de randvoorwaarden, zie richtlijnennota als bijlage 2. 
 
 

3.4. Milieu en bodem 
 
De Stad Gent verklaart dat zij een bodemattest heeft aangevraagd bij de OVAM betreffende de 
kerk, en de kandidaat-erfpachters in kennis stelt van de inhoud hiervan. 
 
De inhoud van dit attest, afgeleverd door OVAM op 14/09/2020, luidt als volgt: 

1. Kadastrale gegevens 

datum toestand op: 14.09.2020 

afdeling: 44017 GENT 27 AFD/DRONGEN 1AFD/ 

straat + nr.: BAARLEDORPSTR 1 + 

sectie: C 

nummer: 1383/00B000 

Verder ‘deze grond’ genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS 

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor 
grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250 m³ een technisch verslag opgemaakt te 
worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 
http://www.ovam.be/disclaimer. 

3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.  
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De Stad Gent verklaart tevens dat zij sinds de datum van het attest en tot op heden, niet door de 
OVAM ambtshalve in kennis is gesteld van enige wijziging aan dit attest. De Stad Gent bevestigt 
verder uitdrukkelijk dat op de grond, voorwerp van huidige open oproep, geen inrichting gevestigd 
is of was, noch een activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van de 
inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken zoals bedoeld in artikel 
zes van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006. 
 
 

3.5. Brandweer 
 
De invullingen dienen steeds te voldoen aan de politieverordening inzake preventie van brand en 
ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen, zie bijlage 7. 
 
Voor de voorschriften van de brandweer, zie richtlijnennota als bijlage 2. 
 
De kerk mag niet toegankelijk worden gesteld als publiek toegankelijke inrichting zonder 
voorafgaande toestemming van de brandweer. De erfpachter is zelf verantwoordelijk om 
voorafgaand aan het toegankelijk stellen van de kerk voor het publiek, de toestemming van de 
brandweer (PTI-attest) te vragen. 
 
 

3.6. Erfdienstbaarheden 
 
Er zijn geen erfdienstbaarheden gevestigd. Voor meer info over de doorgang naar de 
begraafplaats, zie richtlijnennota als bijlage 2. 
 
Er geldt geen recht van voorkoop op de kerk. 
 
 

3.7. Ontwijding 
 
Op heden is de kerk nog niet onttrokken aan de eredienst. De beslissing tot onttrekking aan de 
eredienst wordt genomen door de bisschop van Gent. 
 
Deze beslissing wordt van kracht daags voor het verlijden van de authentieke akte ter bevestiging 
van een onroerende transactie (in functie van de herbestemming van de kerk), en in elk geval 
uiterlijk eind 2022. 
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4. Opdrachtomschrijving 
 
De opdracht van de erfpachter omvat het herbestemmen van de kerk binnen de hierna nader 
toegelichte voorwaarden: 
 
 

4.1. Socio-culturele invulling 
 
De Stad Gent heeft beslist dat de kerk in de toekomst een socio-culturele invulling moet krijgen. 
 
Het projectvoorstel dient een maatschappelijke meerwaarde te creëren en dient financieel zelf 
bedruipend te zijn. 
 
Minstens een deel van de kerk moet toegankelijk gemaakt worden voor het publiek, bijvoorbeeld via 
socio-culturele activiteiten, zoals tentoonstellingen, lezingen, workshops, concerten, 
podiumactiviteiten, enz. 
 
De Stad Gent heeft daarnaast ook onder meer volgende verwachtingen van de erfpachter: 

- een dialoog ontwikkelen met de Stad en de cultuursector over de rol en plaats van de werking 
in het stedelijk cultuurlandschap o.a. door deel te nemen aan overlegplatforms om te komen 
tot een beter gedeeld gebruik van culturele infrastructuur in Gent voor cultuurcreatie en -
presentatie. 

- een partner te zijn van de Stad voor het beleid inzake duurzaamheid, klimaatneutraliteit, 
mobiliteit en afvalpreventie; 

- uit te gaan van de demografische samenstelling van de bevolking van de stad en inspanningen 
te doen om zoveel mogelijk de cultuurparticipatie te vergroten door: 

o de werking/programmatie breed en laagdrempelig te organiseren, o.a. door 
partner te zijn in de UiTPAS; 

o inspanningen te leveren om een divers publiek te bereiken en een beleid uit te 
werken met concrete verifieerbare acties wat diversiteit betreft; 

o bijzondere aandacht te besteden aan de ambitie van de Stad om een integraal 
toegankelijke, kindvriendelijke en leeftijdsvriendelijke stad te zijn door in de 
programmatie aandacht te hebben voor kinderen en jongeren en voor kwetsbare 
en minder mobiele ouderen. 

 
Optimaal en gedeeld gebruik van de beschikbare ruimte en geregelde aanwezigheid is een belangrijk 
aandachtspunt. 
 
 

4.2. Buurtgerichte invulling 
 
De Dienst Stedenbouw werkt, via een externe opdracht, aan een structuurschets voor Baarle. Uit het 
gevoerde onderzoek blijkt onder meer dat er in Drongen-Baarle een reële behoefte is aan de realisatie 
van publieke ontmoetingsruimte en sociale infrastructuur in het dorpscentrum van Baarle. Bij de 
inrichting van de Baarledorpstraat (N466) als een veilige en leefbare doortocht door het dorpscentrum, 
wordt er voorgesteld om een dorpsplein te realiseren. 
 
Er wordt van de kandidaat-erfpachter verwacht dat het voorstel van invulling hierop inspeelt. Zo kan 
het toekomstige project van de kerk een nieuwe plek worden voor en door de inwoners van Baarle, 
waar ook gebruikers van het huidige Ontmoetingscentrum Baarle een plek kunnen krijgen. 
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Hieronder zijn een aantal verenigingen opgelijst die (zeer) actief zijn in het verenigingsleven in Baarle 
en/of frequent gebruik maken van het Ontmoetingscentrum Baarle (niet-limitatieve lijst): 

- Leefbaar Baarle, 
- Cultuurplatform Drongen, 
- Tafeltennisclub Baarle, 
- Chiro Gecko, 
- Vzw Wiegwijs, 
- Okra Drongen-Baarle, 
- Okra Drongen-Centrum, 
- Vrouwenvereniging Baarle aan de Leie, 
- Gemengd koor fa.si.nant, 
- Markant Drongen, 
- Gezinsbond Drongen. 

 
Er zijn daarnaast ook andere verenigingen actief in Baarle, zij het iets minder regelmatig. Ook voor hen 
kan het een meerwaarde zijn om occasioneel een plek te kunnen krijgen in het nieuwe project in de 
kerk. 
 
Indien gewenst kunnen kandidaat-erfpachters vooraf vrijblijvend contact opnemen met verenigingen 
die actief zijn in de buurt. Dit moet kandidaat-erfpachters toelaten hun plannen maximaal af te 
stemmen op de buurt, en bij te sturen in functie van de feedback van de buurt. 
 
Het voorstel moet bijdragen tot een verhoogde leefbaarheid van Baarle, en houdt rekening met het 
bestaande economische weefsel en de buurtcontext. De invullingen en bijbehorende activiteiten 
mogen geen overlast voor de buurt genereren. 
 
Indien de kandidaat-erfpachter de kerk ter beschikking stelt als voorziening voor buurtgerichte 
activiteiten, zal de kandidaat-erfpachter zelf verantwoordelijk zijn voor de beheerstaken die hierbij 
komen kijken. De erfpachter is verantwoordelijk voor de verdeling en gebruik van ruimte door de 
verschillende gebruikers. Hij/zij zal instaan voor de praktische afspraken met de verschillende 
gebruikers, en de bijhorende administratieve en technische opvolging. De erfpachter is 
verantwoordelijk voor het agenda- en sleutelbeheer. De erfpachter treedt op als centraal 
aanspreekpunt, zowel voor de gebruikers van de gebouwen, voor de Stad Gent als voor externen (bv. 
aannemers die toegang moeten krijgen tot het gebouw). 
 
De tarieven die door de erfpachter worden gehanteerd voor gebruik van de ruimte door 
buurtverenigingen, dienen voorafgaandelijk aan de Stad Gent ter goedkeuring te worden voorgelegd 
en dienen afgestemd te zijn op de tarieven van zalenverhuur (zie 
https://stad.gent/nl/reglementen/retributie-met-betrekking-tot-het-beschikbaar-stellen-van-
stadszalen en https://stad.gent/nl/reglementen/bijzonder-huishoudelijk-reglement-voor-het-
gebruik-van-zalen-beheerd-door-de-cultuurdienst). De Stad Gent beschikt jaarlijks over 10 stadsdagen 
waarbij de kerk kosteloos kan gebruikt worden. Hierbij is de ‘Richtlijn stadsdagen’, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad, van toepassing (zie https://stad.gent/nl/reglementen/reglement-met-
richtlijnen-voor-het-toewijzen-van-stadsdagen). 
 
 
  

https://stad.gent/nl/reglementen/retributie-met-betrekking-tot-het-beschikbaar-stellen-van-stadszalen
https://stad.gent/nl/reglementen/retributie-met-betrekking-tot-het-beschikbaar-stellen-van-stadszalen
https://stad.gent/nl/reglementen/bijzonder-huishoudelijk-reglement-voor-het-gebruik-van-zalen-beheerd-door-de-cultuurdienst
https://stad.gent/nl/reglementen/bijzonder-huishoudelijk-reglement-voor-het-gebruik-van-zalen-beheerd-door-de-cultuurdienst
https://stad.gent/nl/reglementen/reglement-met-richtlijnen-voor-het-toewijzen-van-stadsdagen
https://stad.gent/nl/reglementen/reglement-met-richtlijnen-voor-het-toewijzen-van-stadsdagen
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4.3. Ruimtelijke en stedenbouwkundige visie 
 
Het project moet passen binnen de ruimtelijke en stedenbouwkundige visie van de Stad Gent, en gaat 
uit van het behoud en de renovatie van de kerk. 
 
De kerk is opgenomen op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. De juridische 
bescherming vanuit de erfgoedwaarde zal voorop staan bij de uitwerking van de ontwikkelingsvisie. 
De visie over het erfgoed en de manier waarop met het erfgoed zal omgegaan worden in het project, 
zijn hierbij van primordiaal belang. De invulling en bijhorende activiteiten moeten de erfgoedwaarde 
van het gebouw en van het interieur respecteren. Daarnaast dient de ontwikkelingsvisie rekening te 
houden met een aantal belangrijke uitgangspunten waarmee de kandidaat verplicht dient rekening te 
houden. 
 
Deze uitgangspunten zijn integraal opgenomen in de richtlijnennota toegevoegd als bijlage 2. 
 
 

4.4. Voorwaarden van de erfpachtovereenkomst 
 
Er wordt een ontwerp van de erfpachtovereenkomst aan deze oproep toegevoegd. 
 
De overeenkomst bevat onder meer de volgende principes: 
 

i. Duur van de overeenkomst: 40 jaar. 
ii. Erfpachtvergoeding: door de kandidaat-erfpachter zelf op te nemen als een 

beoordelingscriterium. 
iii. Verbruik: de erfpachter staat zelf in voor de rechtstreekse betaling van de energiekosten 

volgens het effectieve verbruik. 
iv. Verzekeringen: de erfpachter dient zelf in te staan voor het afsluiten van de nodige 

verzekeringen inzake brand en aanverwante risico’s, burgerlijke aansprakelijkheid, 
inboedel, objectieve aansprakelijkheid, e.a. 

v. Waarborg: de erfpachter dient volgende waarborgen te stellen: 
- een vaste waarborg van 50.000 euro op een geïndividualiseerde huurwaarborgrekening 
of door middel van een bankgarantie; 
- aanvullend, bij aanvang van de werken met een geraamde waarde van meer dan 50.000 
euro: een waarborg ten bedrage van 5% van de aannemingssom van de uit te voeren 
werken, door storting op een geïndividualiseerde huurwaarborgrekening of door middel 
van een bankgarantie. 

vi. Onderhoud en herstellingen, en schoonmaak: de erfpachter draagt zorg als ‘een normaal 
en redelijk persoon’ voor het gebouw, en ziet erop toe dat de derde-gebruikers dit ook 
doen, hij staat in voor alle onderhoud en herstellingen (zowel eigenaars- als 
huurdersonderhoud, de wettelijk verplichte keuringen, voor alle onderhoudscontracten 
eigen aan het gebouw (orgel, klokken, monumentenwacht)), alsook voor de schoonmaak 
van het gebouw. 

vii. Aanpassingen, verbouwingen, verbeteringen door de erfpachter of de gebruikers, zijn niet 
mogelijk zonder voorafgaande goedkeuring van de plannen en de wijze van uitvoering 
door de erfpachtgever. 

viii. De erfpachter zal altijd over al de nodige administratieve toelatingen en vergunningen 
moeten beschikken, en is alleen aansprakelijk voor alle gevolgen bij het ontbreken ervan.  

ix. Alle belastingen en heffingen (inclusief onroerende voorheffing) worden ten laste van de 
erfpachter gelegd.  
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De erfpachtovereenkomst wordt gesloten onder opschortende voorwaarde van: 
i. Het bekomen van een bisschoppelijk decreet waarbij het kerkgebouw wordt onttrokken 

aan de eredienst; 
ii. Het bekomen - indien nodig voor de uitvoering van het voorgestelde project - van een 

definitieve en uitvoerbare omgevingsvergunning en/of andere noodzakelijke toelatingen 
en vergunningen binnen de 12 maanden na het ondertekenen van de onderhandse 
erfpachtovereenkomst waarbij de aanvraag moet stroken met het projectvoorstel van de 
kandidaat-erfpachter en vooraf door de erfpachtgever goedgekeurde plannen en de 
erfpachter ervoor instaat om de nodige vergunningen aan te vragen uiterlijk 6 maanden 
na de ondertekening van de erfpachtovereenkomst. Voormelde termijn wordt evenwel 
opgeschort in geval van het juridisch aanvechten van de in het kader van de voor de 
realisatie van het project afgeleverde toelating(en) en vergunning(en) of 
weigeringsbeslissing via een administratieve procedure of via een procedure voor een 
administratief rechtscollege en/of de burgerlijke rechter. 

iii. Het goedkeuren ervan door het bevoegde orgaan van de Stad Gent en mits deze beslissing 
niet wordt geschorst en/of vernietigd door de toezichthoudende overheid. 

 
Het vestigen van een erfpachtrecht is onderworpen aan een registratierecht van 2% dat 
verschuldigd is door de erfpachter. Als grondslag geldt het samengevoegd bedrag van de canons 
en de aan de erfpachter opgelegde lasten. 
 
 

4.5. Opvolging 
 
De Stad Gent wenst gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst zicht te houden op de 
staat van de kerk. Om die reden wordt periodiek een overleg gepland tussen Stad Gent en de 
erfpachter over de reeds gebeurde en de nog uit te voeren investeringen. Dit overleg vindt bij 
voorkeur plaats na elke periode van vijf jaar, en daarnaast ook bijkomend op verzoek van de Stad 
Gent of de erfpachter. De erfpachter neemt hiertoe het initiatief t.a.v. de Stad Gent en bezorgt 
voorafgaand aan dit overleg de nodige documenten met toelichting over de reeds gebeurde en de 
nog uit te voeren investeringen. 
 
De Stad Gent wenst ook inhoudelijk zicht te houden op de invulling van de kerk, en in overleg te 
kunnen gaan met de erfpachter tijdens de duur van het erfpachtrecht. Jaarlijks dient de erfpachter 
aan de Stad Gent te rapporteren over het gebruik van de kerk, nl. het gebruik door de erfpachter 
zelf en het gebruik door buurtbewoners en verenigingen. Indien nodig, zal er een overleg hierover 
worden ingepland tussen de Stad Gent en de erfpachter. 
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5. De beoordelingscriteria 
 
 

5.1. Selectiecriterium 
 
Financiële en economische draagkracht 
De Stad Gent beoordeelt de financiële en economische draagkracht van de kandidaat-erfpachter 
aan de hand van de jaarrekeningen betreffende de laatste drie afgesloten boekjaren. Per boekjaar 
worden minstens volgende gegevens ingediend: de balans, de resultatenrekening, een overzicht 
van de kasstromen, een toelichting bij de jaarrekening, het jaarverslag en een goedkeurende 
verklaring van de commissaris-revisor of daaraan gelijkgestelde accountant. 
 
Indien er geen drie afgesloten boekjaren zijn, dient de kandidaat-erfpachter andere documenten 
voor te leggen, die de financiële draagkracht van de kandidaat kan bewijzen (bv. een verklaring 
van de bank). 
 
De Stad Gent behoudt zich het recht voor om ook andere financiële gegevens op te vragen. 
 
Uit de opgevraagde documenten moet blijken dat de kandidaat-erfpachter over voldoende 
financiële en economische draagkracht beschikt of zal beschikken om de opdracht uit te voeren. 
 
Combinaties van kandidaat-erfpachters zonder rechtspersoonlijkheid 
Elke partner van de combinatie dient bijgevolg de vereiste stukken in te dienen. Het volstaat dat 
de partners van dergelijke combinatie samen aan de vereisten inzake financiële en economische 
draagkracht en technische of beroepsbekwaamheid voldoen. 
 
Beroep op de draagkracht van andere entiteiten 
De kandidaat-erfpachter kan zich, om aan te tonen dat hij aan voormelde eisen inzake financiële 
en economische draagkracht en technische of beroepsbekwaamheid beantwoordt, ook beroepen 
op andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten 
(onderaannemers, verbonden ondernemingen, …). 
 
In dat geval voegt de kandidaat-erfpachter bij zijn offerte bovendien een schriftelijke verklaring 
van deze entiteiten, waarin zij zich ertoe verbinden om de kandidaat-erfpachter voor de uitvoering 
van de opdracht de noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen. 
 
 

5.2. Beoordelingscriteria 
 
De opdracht wordt toegewezen op basis van onderstaande criteria (100 punten). De 
beoordelingscriteria vormen een coherent geheel waarbij de kandidaat-erfpachter elk van de 
criteria concreet dient uit te werken in een voorstel. Bij elk criterium is de weging of het relatieve 
gewicht in de totale beoordeling vermeld. 
 
Belangrijk: 
Een inschrijving wordt enkel in overweging genomen wanneer op het criterium 1 én 2 minstens de 
helft van de punten wordt behaald. 
 
De totale score van een voorstel is de som van de score op de drie beoordelingscriteria. De 
opdrachtgever kiest het voorstel dat de hoogste totaalscore behaalt.  
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De Stad Gent zal de ingediende voorstellen beoordelen op basis van de volgende criteria, rekening 
houdend met de respectievelijk daarbij vermelde weging: 
 

i. Concept van de invulling (50 punten) 
De kandidaat-erfpachter beschrijft haar/zijn visie op de voorgestelde bestemming en 
invulling van de kerk, rekening houdend met de geldende randvoorwaarden. De nota moet 
een goed beeld geven van de intenties van de kandidaat-erfpachter. 
 
De kandidaat-erfpachter licht tevens in grote lijnen toe wat het toekomstige ontwerp (met 
toelichting van de geplande restauratie en inrichtingswerken) zal zijn. 
 
De kandidaat-erfpachter geeft tevens haar/zijn visie op de eventuele uitbreiding van het 
project met de pastorie met tuin. 
 
Naast de tekst kunnen naar believen figuren, foto’s, schema’s, collages, referentiebeelden, 
enz., toegevoegd worden ter verduidelijking van de visietekst. Dit illustratief materiaal 
kunnen referentiebeelden zijn van gelijkaardige projecten of de beoogde sfeer, al dan niet 
uitgevoerd door de kandidaat. 
 
De Stad Gent houdt bij de beoordeling van dit criterium onder meer rekening met de 
volgende aspecten: 

• In welke mate vormt de invulling een meerwaarde voor de Stad/de buurt/de 
identiteit van Baarle? 

• Op welke manier werden en worden de bewoners en de verenigingen betrokken 
bij de invulling? Hoe zal de invulling van de kerk bijdragen tot het lokale weefsel 
en de levendigheid van de buurt en hoe zal de invulling gecombineerd worden met 
lokale initiatieven en evenementen? In welke mate zal het gebouw een publiek 
toegankelijke invulling krijgen? 

• Welke visie heeft de kandidaat op een mogelijke uitbreiding van het project met 
de pastorie? 

• Welke visie heeft de kandidaat op de samenhang tussen het project en het 
onmiddellijk aanpalende openbaar domein? 

• Hoe zal de kandidaat kwetsbare doelgroepen betrekken en bereiken? 

• Hoe zal de kandidaat omgaan met gedeeld ruimtegebruik en met beheer van de 
ruimte? 

• In welke mate zal de voorgestelde bestemming hinder met zich meebrengen 
(waarbij voorkeur wordt gegeven aan een bestemming die zo weinig mogelijk 
hinder veroorzaakt)? In welke mate zal de voorgestelde bestemming en 
activiteiten mobiliteitshinder met zich meebrengen (parkeren en laden en lossen)? 
Welke aanpak en maatregelen voorziet de kandidaat om deze zoveel mogelijk te 
beperken? 

• Hoe zal de kandidaat omgaan met ambities op vlak van milieu & klimaat, alsook 
de randvoorwaarden qua groen en de erfgoedwaarde? 

• In welke mate zullen de goederen opgewaardeerd worden, rekening houdend met 
de erfgoedwaarde en de historische achtergrond van het gebouw? 

 
Dit criterium mag maximaal op 10 A4-pagina’s tekst worden beschreven. Het aantal 
pagina’s beeldmateriaal is onbeperkt. 
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ii. Plan van aanpak (25 punten) 

De kandidaat-erfpachter maakt een plan van aanpak waarin zij/hij beschrijft hoe zij/hij de 
opdracht concreet doorheen de tijd zal aanpakken op basis van de voorgelegde krijtlijnen. 
De kandidaat vermeldt daarbij ook hoe zij/hij de samenwerking ziet met andere 
geïnteresseerden. 
 
Het plan van aanpak bestaat uit de volgende documenten: 

• Een beknopt business- en financieel plan: 
- Businessplan: doel, wat-wie-hoe, marktanalyse, prijsbepaling, communicatie en 

marketing. Het sjabloon als bijlage kan worden gebruikt als leidraad. 
- Financieel plan: het financieel model in Excel bevat de globale financiële stromen 

verbonden aan de realisatie van het project en geeft inzicht in de berekening van 
de erfpachtvergoeding, zodat voldoende transparantie gewaarborgd wordt 
teneinde de biedingen op deugdelijke wijze te kunnen beoordelen en met elkaar 
te kunnen vergelijken. 
O.a. bouwkost restauratie/renovatie van het gebouw, architect en andere 
studiekosten, verzekering, projectmanagement, btw, financieringskosten, 
verwachte opbrengsten en kosten incl. onderhoud tijdens exploitatie, etc.; 

• Financiële structurering (eigen vermogen/vreemd vermogen) zowel voor de erfpacht, 
(renovatie)werken als tijdens de exploitatie; 

• Globale realisatieplanning: ontwerp, aanvraag omgevingsvergunning, 
fasering/planning van de werken, exploitatie, algemeen onderhoud gedurende de 
looptijd van de erfpachtovereenkomst met een gedetailleerde beschrijving van de 
timing en budgetten, … 

 
Het plan van aanpak wordt als bijlage bij de erfpachtovereenkomst gevoegd. 
 
De kandidaat voegt eveneens het bankattest (bijlage 9) toe waarbij de bank: 

• verklaart dat de kandidaat over voldoende financiële middelen beschikt om het 
voorgelegde plan van aanpak te realiseren; 

Ofwel 

• verklaart dat de kandidaat beroep zal kunnen doen op een lening tot financiering van 
het project, nl. de geplande investeringswerken, de instandhoudingswerken, de 
exploitatiekosten, de betaling van de erfpachtvergoeding. 

 
De Stad Gent houdt bij de beoordeling van dit criterium onder meer rekening met de 
volgende aspecten: 

• Hoe haalbaar en financieel rendabel is het voorstel? 

• Zijn de investeringen en het onderhoud realistisch ingeschat? 
 
 

iii. Erfpachtvergoeding (25 punten) 
De kandidaat-erfpachter dient in haar/zijn voorstel te vermelden welke jaarlijkse canon 
zij/hij bereid is te betalen. De minimale canon bedraagt 1 euro (exclusief 
registratiebelasting en kosten). 
 
De erfpachtvergoeding omvat de netto-ontvangsten voor de Stad Gent en dus met 
uitsluiting van eventuele registratierechten en andere taksen indien van toepassing. 
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De erfpachtvergoeding dient uitgedrukt te worden in euro per jaar. De betaling gebeurt 
conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp erfpachtovereenkomst. 
 
De erfpachtvergoeding wordt geïndexeerd volgens de gezondheidsindex (basis 2013). 
 
De geschatte erfpachtvergoeding voor de kerk (berekend op 40 jaar) bedraagt 13.075 euro 
per jaar.  
 
Het aantal toe te kennen punten wordt bepaald volgens deze formule:  
S = 25 * P / 13075 
waarbij S = de score van de kandidaat-erfpachter en P = jaarlijkse erfpachtvergoeding 
opgenomen in het voorstel van de kandidaat-erfpachter (in euro) 
 
Wie de geschatte erfpachtvergoeding biedt, krijgt bijgevolg het maximaal aantal punten 
(25). Wie een lagere erfpachtvergoeding biedt, krijgt pro rata punten toegewezen. 
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6. De procedure 
 
 

6.1. Algemeen 
 
Open oproep 
De Stad Gent organiseert een open oproep. Deze open oproep is niet onderworpen aan de Wet 
van 30 juni 2017 betreffende overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten en de uitvoeringsbesluiten. 
 
De procedure verloopt in verschillende stappen, zoals hieronder één voor één omschreven. 
 
Door de toepassing van de taalwetgeving, verloopt de procedure integraal en uitsluitend in het 
Nederlands en dit door alle partijen. 
 
Fouten en/of leemten 
Indien een kandidaat fouten en/of leemten opmerkt in deze open oproep, dient deze zulke fouten 
en/of leemten onmiddellijk en op eigen initiatief te melden aan de contactpersoon, zodat deze de 
nodige correctieve acties zou kunnen ondernemen t.a.v. alle kandidaten. 
 
Intellectuele eigendom 
De kandidaten behouden de geestelijke eigendom van de door hen ingediende documenten. 
De Stad Gent verwerft wel de gebruiks- en exploitatierechten (de vermogensrechten) op de 
ingediende stukken en mag bijgevolg bijvoorbeeld tentoonstellingen organiseren met deze studies 
en bescheiden, inbegrepen de maquettes of er publicaties over uitbrengen mits de identiteit te 
vermelden van de auteur. De Stad Gent verbindt er zich toe om alle door de kandidaten ingediende 
documenten, plannen of tekeningen uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze 
documenten bestemd zijn, zonder dat derden hier gebruik van kunnen maken, zonder 
uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de kandidaten. 
Documenten m.b.t. de onroerende goederen die tijdens de duur van de erfpacht door of op 
verzoek van de erfpachter worden opgesteld (bv. plannen van architect bij renovatie), worden op 
het einde van de erfpacht aan de Stad Gent overgemaakt, met afstand van eventuele intellectuele 
eigendomsrechten. 
 
Vragen 
Vragen over de open oproep kunnen gesteld worden aan de contactpersoon. 
Alle vragen en antwoorden worden aan alle kandidaten toegezonden. 
 
 

6.2. Plaatsbezoek 
 
De Stad Gent voorziet een verplicht plaatsbezoek voorafgaand aan het indienen van het voorstel, 
zodat de kandidaat-erfpachter de locatie zelf correct kan inschatten. Elke kandidaat moet dus 
minstens op één plaatsbezoek aanwezig zijn. Na afloop van het plaatsbezoek krijgt de kandidaat 
een bewijs van aanwezigheid dat als verplichte bijlage bij het voorstel dient te worden gevoegd. 
 
Tijdens dit plaatsbezoek wordt een rondleiding door de gebouwen georganiseerd. Kandidaten 
kunnen vragen stellen. De antwoorden op deze vragen worden achteraf aan alle geïnteresseerden 
bezorgd. 
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Voor dit plaatsbezoek melden de kandidaat-erfpachters zich aan ter hoogte van de inkom van de 
Sint-Martinuskerk, Baarledorpstraat, Drongen, Baarle. 
 
Er worden twee vaste momenten voorzien. De plaatsbezoeken gaan door in aanwezigheid van de 
Dienst Vastgoed op vrijdagnamiddag 8 oktober 2021 tussen 13u.30 en 16u.30 en op 
woensdagvoormiddag 13 oktober 2021 tussen 9u.30 en 12u.30, volgens de op dat moment 
geldende corona-maatregelen. 
 
Inschrijven voor het plaatsbezoek of vastleggen van een andere datum kan door te mailen naar de 
contactpersoon. 
 
Daarnaast kunnen kandidaten extra plaatsbezoeken bekomen na voorafgaand een afspraak te 
maken met de contactpersoon. 
 
Een plaatsbezoek gebeurt op risico en verantwoordelijkheid van de kandidaten. 
 
 

6.3. Indiening kandidatuur 
 
 
i. Algemeen 
 
Kandidaat-erfpachters dienen hun kandidatuur in uiterlijk vrijdag 14 januari 2022 om 10 uur. 
 
De kandidaturen worden ingediend via e-mail aan offertes.vastgoed@stad.gent of op papier aan 
Stad Gent, Dienst Vastgoed, Botermarkt 1, 9000 Gent, met onderwerp “indiening kandidatuur 
open oproep erfpachter Sint-Martinuskerk”. 
 
De kandidaat-erfpachter wordt erop gewezen dat de elektronische tekstbestanden in kopieerbaar 
Acrobat formaat en alle documenten buiten de tekstbestanden die werden opgebouwd met een 
specifiek programma zoals Excel, Acces, MSProject, Autocad (niet limitatieve lijst) eveneens in 
kopieerbaar Acrobat formaat aangeleverd dienen te worden. De gebruikte lettertypes moeten 
standaard beschikbaar zijn in MS Windows, MS Office en Acrobat. 
 
ii. Identificatie 
 
De kandidatuur bevat de volgende identificatiegegevens van de kandidaat-erfpachter (dit is tevens 
het vast aanspreekpunt voor de Stad): 

• voor een natuurlijk persoon: 
▪ naam en voornaam; 
▪ adres; 
▪ e-mailadres; 
▪ telefoon en/of GSM-nummer; 

• voor een feitelijke vereniging: 
▪ naam; 
▪ rechtsvorm; 
▪ naam en voornaam van de contactpersoon en haar/zijn rechtstreekse 

contactgegevens (e-mailadres, telefoon en/of GSM-nummer), alsook een kopie 
van de voor- en achterkant van de identiteitskaart; 

▪ desgevallend ondernemingsnummer;  
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▪ desgevallend statuten; 
▪ desgevallend e-mailadres; 
▪ desgevallend een kopie van de delegatiebeslissing wat betreft de 

ondertekeningsbevoegdheid; 
• voor een rechtspersoon: 

▪ naam; 
▪ rechtsvorm; 
▪ ondernemingsnummer; 
▪ statuten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad; 
▪ adres (maatschappelijke zetel); 
▪ telefoonnummer en e-mailadres; 
▪ gegevens van de persoon/personen die de onderneming rechtsgeldig kan/kunnen 

vertegenwoordigen: volledige naam, functie binnen onderneming, postadres, 
telefoon en/of GSM-nummer en e-mailadres, alsook een kopie van de voor- en 
achterkant van de identiteitskaart; 

▪ desgevallend correspondentieadres ten behoeve van deze procedure; 
▪ desgevallend een kopie van de delegatiebeslissing wat betreft de 

ondertekeningsbevoegdheid. 
 
Indien de kandidaat-erfpachter een derde partij (onderaannemer) voor de effectieve invulling 
aanstelt, dienen bovenstaande gegevens van elke partij zonder rechtspersoonlijkheid te worden 
vermeld. 
 
De kandidaat-erfpachter treedt op als rechtsgeldig vertegenwoordiger jegens de Stad Gent. De 
Stad Gent zal uitsluitend aan de betreffende partner de kennisgevingen in het kader van de 
gunningsprocedure verrichten. 
 
De kandidaat-erfpachter dient hiervoor het inschrijvingsformulier als bijlage 10 te gebruiken. 
 
 

iii. Ondertekening 
 
De kandidatuur wordt door de kandidaat-erfpachter of haar/zijn vertegenwoordiger ondertekend. 
 
Door de indiening van haar/zijn kandidatuur aanvaardt de kandidaat-erfpachter al de clausules van 
de opdrachtdocumenten en verzaakt zij/hij aan alle andere voorwaarden, zoals haar/zijn eigen 
verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op één of andere bijlage van haar/zijn kandidatuur 
voorkomen. 
 
Door de indiening van haar/zijn kandidatuur stemt de kandidaat-erfpachter in met de 
voorwaarden zoals voorzien in deze open oproep en in de erfpachtovereenkomst. De verdere 
uitwerking van de erfpachtovereenkomst maakt deel uit van de onderhandelingen. De kandidaat-
erfpachter kan in haar/zijn offerte aanvullingen op de erfpachtovereenkomst opnemen. Deze 
voorstellen tot aanvullingen worden enkel overgemaakt m.o.o. onderhandelingen. 
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Door indiening van een kandidatuur bevestigt de kandidaat-erfpachter dat zij/hij zich ertoe 
engageert de non-discriminatieclausule te respecteren en na te leven. De kandidaat-erfpachter (en 
desgevallend haar/zijn bestuurders, zaakvoerders, leidinggevende personeelsleden) verklaart dat 
zij/hij: 

• geen enkele vorm van discriminatie duldt op grond van geslacht, nationaliteit, zogenaamd 
ras, huidskleur, afkomst, nationale en etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, 
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, 
taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische 
eigenschap of sociale afkomst; 

• zich ertoe verbindt toegankelijk te zijn voor iedereen; 

• zich ertoe verbindt elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig 
te bestrijden en te bestraffen; 

• de wetten en reglementen naleeft die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke 
kansen bevorderen en verdedigen na te leven; 

• zich ertoe verbindt, indien men beroep doet op derden, onderhavige clausule ter kennis te 
brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in het kader 
van het toepasselijke reglement/de overeenkomst. 

 
 

iv. Geldigheidstermijn 
 
De kandidaat-erfpachter blijft gebonden door haar/zijn kandidatuur gedurende een termijn van 
180 kalenderdagen, ingaande de dag na de uiterste indieningsdatum van de kandidatuur. 
 
 
v. Vereiste documenten 
 
De volgende documenten dienen verplicht aan de kandidatuur te worden toegevoegd: 

• algemene voorstelling van de kandidaat-erfpachter; 

• documenten in functie van het selectiecriterium; 

• documenten in functie van de 3 beoordelingscriteria; 

• eventuele aanvullingen op de erfpachtovereenkomst waarover de kandidaat-erfpachter 
wenst te onderhandelen met de Stad Gent; 

• een bewijs van deelname aan het verplicht plaatsbezoek. 
 
 

6.4. Voorstelling aan buurt 
 
Kandidaat-erfpachters zullen na indiening van de offerte de kans krijgen hun plannen voor te 
stellen aan de buurt op dinsdagavond 18 januari 2022 tussen 19u. en 21u. in de kerk. 
 
Geïnteresseerden uit de buurt kunnen dit moment bijwonen en doorlopend langskomen om 
toelichting te krijgen over de voorstellen, en hun feedback over de voorstellen aan de Stad Gent 
bezorgen tot dinsdag 25 januari 2022. 
 
De Stad Gent neemt deze input uit de buurt dan mee bij de verdere beoordeling door de jury. 
 
Meer info over de organisatie hiervan volgt, volgens de op dat moment geldende corona-
maatregelen.  
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6.5. Beoordeling kandidatuur 
 
De beoordeling van de kandidaturen, zoals omschreven in deze open oproep, gebeurt door een 
jury.  
De jury is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende stadsdiensten. 
 
De kandidaten krijgen de kans om voor de jury hun project mondeling te komen toelichten op 
dinsdag 1 februari 2022. Het exacte uur wordt per kandidaat nog meegedeeld. De toelichting mag 
maximaal 30 minuten duren. Juryleden kunnen na de toelichting vragen stellen aan de kandidaat-
erfpachter. 
 
De jury stelt een beoordelingsverslag op en maakt op basis hiervan een rangschikking van de 
kandidaat-erfpachters. 
 
Op basis van de gemaakte beoordeling zal de Stad Gent de best gerangschikte kandidaat als 
voorkeursbieder aanduiden en met haar/hem de nodige onderhandelingen opstarten m.o.o. het 
sluiten van een erfpachtovereenkomst, dan wel de onderhandelingen met meerdere kandidaten 
opstarten. 
 
 

6.6. Onderhandeling kandidatuur 
 
De Stad Gent behoudt zich het recht voor, zonder hiertoe verplicht te zijn, om met één of meerdere 
van de kandidaten te onderhandelen en/of een voorkeurs kandidaat aan te duiden. 
 
Daarnaast kan aan de hoogst gerangschikte kandidaat/kandidaten gevraagd worden een 
verbeterde kandidatuur in te dienen. De Stad Gent zal in dat geval op basis van dezelfde 
beoordelingscriteria de verbeterde kandidaturen beoordelen en maakt desgevallend een tweede 
beoordelingsverslag op. 
 
De Stad Gent behoudt zich ook het recht voor om niet te onderhandelen. 
 
 

6.7. Beslissing college van burgemeester en schepenen 
 
Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing op basis van het 
beoordelingsverslag en de rangschikking opgesteld door de jury. 
 
De Stad Gent zal de kandidaat-erfpachters nadien schriftelijk op de hoogte brengen. 
 
De Stad Gent behoudt zich het recht voor om de procedure stop te zetten en geen contract af te 
sluiten, zonder dat dit aanleiding geeft tot het recht op schadevergoeding in hoofde van de 
kandidaten. 
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6.8. Sluiten van een overeenkomst 
 
De resultaten van de onderhandelingen zullen schriftelijk worden vastgesteld in een aangepaste 
kandidatuur van de kandidaat-erfpachter of in een overeenkomst. 
 
Na de keuze door het college van burgemeester en schepenen, en desgevallend na ondertekening 
van de aangepaste erfpachtovereenkomst door de gemeenteraad, zal de erfpachtovereenkomst 
met opschortende voorwaarden ondertekend worden door partijen. 
 
Aansluitend is het aan de erfpachter om, indien nodig voor de uitvoering van het voorgestelde 
project, het nodige te doen voor het aanvragen van de nodige toelatingen en vergunningen, en dit 
binnen de 6 maanden na de ondertekening van de onderhandse erfpachtovereenkomst. Uiterlijk 
12 maanden na de ondertekening van de onderhandse erfpachtovereenkomst moet de erfpachter 
over de nodige toelatingen en vergunningen beschikken. De termijn wordt opgeschort in geval van 
het juridisch aanvechten van de afgeleverde toelatingen en vergunningen. 
 
Eens alle opschortende voorwaarden vervuld zijn binnen de vooropgestelde termijnen, zal de 
notariële erfpachtovereenkomst uiterlijk 4 maanden na de vervulling van de opschortende 
voorwaarden verleden worden. 
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7. Bijlagen 
 
 
1. Plannen kerk 
2. Richtlijnennota herbestemming Sint-Martinuskerk en/of -pastorie 
3. Ontwerp erfpachtovereenkomst 
4. Verslag monumentenwacht d.d. 07/02/2017 
5. Keuringsverslag elektrische laagspanning d.d. 29/03/2018 
6. Asbestinventaris d.d. 27/10/2016 
7. Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke 

inrichtingen 
8. Model van het businessplan 
9. Bankattest 
10. Inschrijvingsformulier 
 
 


