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A. ALGEMENE INLICHTINGEN
A.1. SITUERING
De voormalige Normaalschool te Lier zal worden her bestemd tot een gemengd
project met diverse vormen van wonen en werken middels een publieke private
samenwerking. Hiertoe zal een deel van de bestaande karakteristieke gebouwen op
de site behouden blijven en her bestemd worden.

In de gebouwen gelegen aan de Berlaarsestraat (gebouwen A, B en gelijkvloers C
en D) zal een incubator worden voorzien voor startende bedrijven, alsook een
buurthuis. In de overige delen en gebouwen zal hoofdzakelijk voorzien worden in
wonen.
Naast een kwalitatief bouwprogramma wordt er sterk ingezet op een kwaliteitsvolle
inrichting van het openbaar domein (autovrij). Tevens heeft SOLag de ambitie om
een project uit te rollen op de site van urban farming (kweekhof), met een sterke
buurt participatieve component.
Op de site zal een ondergrondse parking worden voorzien voor bewoners.
Bovengronds parkeren op de site is verboden.
SOLag heeft de ambitie om op de site een kwaliteitsvolle horecazaak (lees :
gastronomisch restaurant) te voorzien, die de aantrekkelijkheid en dynamiek van de
site mee kan verhogen. Hiertoe werd een ruimte voorzien in het bestaande gebouw
C.
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SOLag wenst dit pand te verkopen onder voorwaarden waarbij de werken aan de
buitenschil zullen uitgevoerd worden door SOLag, doch de inrichtingswerken en
afwerking aan de binnenzijde ten laste zijn van de koper. De werken hiervoor
werden aangevat in januari 2021 en zullen klaar zijn in mei 2022.
A.2. LOKALISATIE VAN PAND
Het pand is kadastraal gekend H 523 Z P0024 en heeft een bruto oppervlakte van
288,2 m².
Het wordt verder aangeduid als het Pand.
A.3. BESCHRIJVING VAN DE JURIDISCHE SITUATIE
SOLag is eigenaar van het pand, doch heeft op 04/01/2021 een niet
eigendomsoverdragend opstalrecht verleend aan het Bedrijvencentrum
Dungelhoeff. In het kader van de verkoop zal het Bedrijvencentrum Dungelhoeff
tussenkomen en afstand doen van haar recht van opstal voor het Pand.
Het Pand maakt deel uit van de mede eigendom geregeld in de basisakte verleden
te Lier op 04/01/2021 . De basisakte kan op verzoek worden bekomen bij SOLag.
Op de site is een verkavelingsvergunning van toepassing afgeleverd door de stad
Lier op 18 juni 2018. Er werd inmiddels een wijziging van de verkavelingsvergunning
afgeleverd op 25 januari 2021.
Voor het betreffende gebouw werd een omgevingsvergunning afgeleverd op 13
september 2018, doch werd er in deze vergunning geen horeca bestemming mee
opgenomen. Deze vergunning laat echter wel toe de buitenschil te restaureren en
verbouwen.
Er werd een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd op 20/12/2020 waarin de
bestemming van het horeca gedeelte werd opgenomen, doch deze vergunning
werd nog niet bekomen. Het plan van de vergunningsaanvraag wordt toegevoegd
in bijlage.
Indien andere vergunningen noodzakelijk zijn dan deze hoger vermeld, dient de
koper hiervoor in te staan.
B. SCHETS VAN DE PROCEDURE ‘VERKOOP ONDER VOORWAARDEN’
B.1. JURIDISCHE CONTEXT
Voorliggende verkoop onder voorwaarden is geenszins een overheidsopdracht in de
zin van artikel 4 van de Wet Overheidsopdrachten.
Het betreft hier geen aanneming van werken, leveringen of diensten zodat Wet
Overheidsopdrachten niet van toepassing is op voorliggende procedure.
SOLag is tijdens de procedure van de verkoop onder voorwaarden wel gehouden
aan de regels die zij zich zelf oplegt alsook aan de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur en in het bijzonder het gelijkheidsbeginsel en het
motiveringsbeginsel.

4/9

B.2. SCHETS VAN HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE
B.2.1. Aankondiging
Er wordt een aankondiging omtrent de “verkoop onder voorwaarden” geplaatst op
de website van de Stad Lier www.lier.be en op de website van de ontwikkelaar
CAAAP : https://normaalschoollier.be/
B.2.2. Informatiedocument
Geïnteresseerde partijen kunnen het informatiedocument downloaden op de
verkoopswebsite van CAAAP (zie hoger). Dit document fungeert als leidraad voor
de indiening van de voorstellen in hoofde van kandidaat-kopers.
Kandidaten hebben de mogelijkheid de site en gebouwen te bezoeken na
afspraak.
B.2.3. Ontvangst van voorstellen en beoordelingcriteria
De kandidaat kopers dienen een ‘schriftelijk voorstel’ in tegen 12 mei 2021. Dit
voorstel bevat in ieder geval twee luiken.
‘Luik 1’ bevat een concreet prijsvoorstel voor de aankoop van het Pand. Het
minimumbod bedraagt 403.000 euro (=1.400 euro x 288 m²), zoals geschat door
studiebureau Stadim op 01/09/2019. Dit is de prijs exclusief de aankoopkosten.
‘Luik 2’ bevat een visienota waarin het concept van de horeca uitbating wordt
beschreven (aantal couverts, openingstijden, opvatting eten en dranken,…), de
beoogde relatie met de omgeving, de samenwerking met lokale economie en
welke waarborgen er kunnen verleend worden om tot een kwalitatieve horeca
uitbating te komen, waaronder de toelichting van het financieel plan.
Volgende documenten dienen minimaal bijgevoegd :
- een schetsontwerp van de inrichting en bijhorende kostenraming opgemaakt
door een (interieur)-architect.
- financieel plan
- planning van de werken
De kandidaat kopers zijn gedurende een termijn van 120 kalenderdagen gebonden
door het ingediende voorstel (= gestanddoeningstermijn).
SOLag zal alle ingediende voorstellen gelijktijdig openen op 12 mei. Dit is een zitting
achter gesloten deuren.
SOLag zal vervolgens een inhoudelijke en gemotiveerde beoordeling maken van de
ingediende voorstellen. Meer bepaald wordt een beoordeling gemaakt van de
financiële waarde van elk voorstel (= beoordelingscriterium 1) alsook van de
visienota over het horeca concept en financieel plan (= beoordelingscriterium 2).
Op grond van deze beoordelingscriteria worden de voorstellen vervolgens
gerangschikt en wordt besloten met wie onderhandeld zal worden.
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Beoordelingscritarium 1 : aangeboden prijs (45 punten)
De inschrijver met de hoogste totale biedingsprijs bekomt het maximum van 45
punten. De andere inschrijvers bekomen een score op basis van de volgende
formule:
X0 = prijs van hoogste inschrijving
X1= prijs van de lagere inschrijving
Score = (X0 – [(X0 – X1)]) x 45
X0
Beoordelingscriterium 2 : visienota over het horeca concept en financieel plan (55
punten)
In dit criterium wordt het concept van de horeca uitbating, de beoogde relatie met
de omgeving, de samenwerking met lokale economie en welke waarborgen er
kunnen verleend worden om tot een kwalitatieve horeca uitbating te komen,
beoordeeld.
Er zal één gemotiveerde score worden toegekend. De inschrijver met de score "zeer
goed" bekomt 100% van de punten; de inschrijver met de score "goed" bekomt 75%
van de punten; de Inschrijver met de score "voldoende" bekomt 50% van de punten;
de inschrijver met de score "slecht" bekomt 25% van de punten én de inschrijver met
de score "zeer slecht" bekomt 0% van de punten.
B.2.4. Onderhandelingen over de precieze voorwaarden van de verkoop
Op basis van de rangschikking onderhandelt SOLag met de best geplaatste
kandidaat-koper over de precieze modaliteiten van de verkoop van het Pand.
Deze onderhandelingen beogen de financiële waarde van het voorstel en de
waarborgen inzake een kwalitatieve horeca uitbating te optimaliseren en de
wensen en bekommernissen van beide partijen optimaal met elkaar in
overeenstemming te brengen.
B.2.5. Opstellen van een verkoopsovereenkomst
Van zodra overeenstemming bestaat over de precieze modaliteiten van de
verkoop, worden deze vastgelegd in een notariële verkoopsovereenkomst tussen
SOLag en de weerhouden koper van het Pand.
B.2.6. Goedkeuring van de keuze van de private koper en goedkeuring van de
overeenkomst met betrekking tot de verkoop onder voorwaarden
De raad van Bestuur van SOLag verleent haar goedkeuring aan: (1) het ontwerp van
verslag inzake de beoordeling van de voorstellen en de gemotiveerde keuze ter
zake, alsook aan (2) het ontwerp van verkoopsovereenkomst met betrekking tot de
‘verkoop onder voorwaarden’ van het Pand.
Opmerking
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SOLag kan deze procedure op ieder ogenblik stopzetten mits deze stopzetting steunt
op een afdoende motivering. De geïnteresseerde kandidaat-kopers die een voorstel
indienden kunnen op geen enkele wijze enige vorm van schadevergoeding eisen
voor de stopzetting van de procedure.
C. TOELAATBAARHEIDSVEREISTEN
De verkoop onder voorwaarden staat open voor horeca uitbaters (als rechtspersoon
of als natuurlijk persoon) die gedurende minimaal 5 jaar een eigen kwaliteitsvolle
horeca zaak op succesvolle wijze hebben uitgebaat.
De koper dient over een normale financiële toestand te beschikken waardoor zij in
staat zijn deze aankoop en horeca uitbating succesvol op te nemen.
De koper moet hiertoe de financiële ratio’s berekenen aan de hand van de
jaarrekeningen van de drie (3) laatste jaren. Deze jaarrekeningen moeten worden
toegevoegd. Volgende ratio’s dienen te worden berekend :
 Voor de solvabiliteit zal minstens de ratio van de “algemene schuldgraad”
worden gehanteerd (vreemd vermogen / totaal vermogen).
 Voor de liquiditeit zal minstens de ratio “liquiditeit in enge zin” worden
gehanteerd (vorderingen op ten hoogste één jaar & geldbeleggingen en
liquide middelen / schulden op ten hoogste één jaar).
 Voor de rendabiliteit zal minstens de ratio “brutorendabiliteit van het eigen
vermogen na belastingen” worden gehanteerd (cash-flow na belastingen /
eigen vermogen).
Doelstelling van de controle: deze ratio’s mogen niet wijzen op een risico op
discontinuïteit bij de koper.
SOLag behoudt zich het recht voor ook andere ratio’s te bepalen alsmede de ratio’s
te her berekenen door correcties uit te voeren op de gegevens in de
jaarrekeningen. SOLag kan ook rekening houden met de omzet, balanstotaal,
verklaringen van de bedrijfsrevisor, …
De berekening van de ratio’s en de gevraagde gegevens moeten worden
geattesteerd door een interne/externe accountant/boekhouder of een
bedrijfsrevisor.
Tevens geldt als bijkomende voorwaarde dat het schetsontwerp en raming van de
inrichting werd opgesteld door een (interieur-)architect met de nodige ervaring in
horeca realisaties en dat het financieel plan werd geviseerd door een financieel
expert (boekhouder, bedrijfsrevisor,…).
D. ONTWIKKELINGSVOORWAARDEN
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De hierna vermelde ontwikkelingsvoorwaarden dienen strikt nageleefd te worden
door de koper. Zij zullen dan ook als opschortende voorwaarde worden opgenomen
in de uiteindelijke verkoopsovereenkomst.
1. De koper is verplicht om het Pand in te richten voor horeca uitbating en deze zelf
uit te baten.
2. De koper is verplicht rekening te houden met het feit dat het Pand gelegen is in
een woongebied en derhalve geen overlast mag veroorzaken voor omwonenden.
Het is wel toegelaten om een zomerterras te plaatsen op het Incubatorplein mits
hiervoor voorafgaandelijke toestemming wordt bekomen van de Stad Lier.
3. De koper is verplicht de inrichtingswerken beëindigd te hebben tegen 1
september 2022.
E. TECHNISCHE RANDVOORWAARDEN
SOLag zal volgende werken uitvoeren :
- vernieuwen van het buitenschrijnwerk in hout met isolerende beglazing exclusief
afwerking dagkanten;
- verlaging van twee ramen ter hoogte van het incubatorplein tot dubbele
deuren;
- reiniging en herstelling van de gevels;
- vernieuwing van de bedaking, goten en regenwaterafvoeren;
- vernieuwen van de riolering;
- de realisatie en afwerking van het inkom/doorgang portiek tussen gebouw B en
C inclusief de inkomdeur tot het Pand;
- Het maken van de ruwbouwopening voor een dubbele deur (D.C.021) in de
wand tussen de ruimte ‘restaurant’ en ‘inkom’.
- Er wordt een akoestisch ontdubbelde wand voorzien tussen incubator en horeca
gedeelte.
- Er wordt een voedingskabel, gas- en watertoevoer, data bekabeling
(telenet/proximus) voorzien tot in de technische ruimte van de horeca.
- Er wordt een rioolaansluiting klaar gestoken ter hoogte van de keuken en de
technische berging.
- Er wordt een brandwerende koker voorzien tot bovendaks voor de plaatsing van
het kanaalwerk (dubbel) voor een inductie dampkap en voor de rookgasafvoer
van de stookinstallatie van de horeca. Kanaalwerk en ventilatoren zijn niet
inbegrepen.
- Er wordt een ondergrondse wachtbuis voorzien tussen de horeca kavel en het
urban farming gedeelte zodat eventueel later een airco installatie kan geplaatst
worden.
Volgende werken zijn ten laste van de koper (niet limitatief):
- Alle inrichtingswerken in het Pand, waaronder de bijkomende indeling van de
ruimtes
(metselwerk/gyproc),
het
herstel/vernieuwen
van
vloeren,
bezettingswerken,
binnenschrijnwerk,
schilderwerken,
keukeninrichting,
bemeubeling, betegelingen, valse plafonds, ...
- Alle technische installaties in het Pand waaronder de verwarmingsinstallatie,
eventuele koelinstallatie, de elektriciteitsinstallatie, de verlichting, eventuele
gastoevoeren, dampkappen inclusief de afvoeren, water toe- en afvoeren, ….
- Aansluitingskosten meters nutsmaatschappijen
8/9

Het plan in bijlage is ten indicatieve titel. De intekening van nieuwe wanden, deuren,
inrichtingen, enz, is slechts een voorstel en wordt niet voorzien door SOLag.
Er dient rekening te worden gehouden dat door het Pand privatieve leidingen zullen
lopen ten behoeve van de incubator. Deze zullen bevestigd worden tegen het
plafond. Deze leidingen zullen voorzien worden in de gangen/ondersteunende
lokalen en niet in de ruimtes ‘restaurant’ en ‘bar’ zoals aangeduid op het plan in
bijlage. Bij de verkoop zal hiervoor een erfdienstbaarheid worden gevestigd.

F. FORMALITEITEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN VOORSTEL
De voorstellen dienen per e-mail te worden bezorgd uiterlijk op 12 mei om 10 uur op
volgende email adres : info@solag.be

G. CONTACTGEGEVENS
Alle correspondentie inzake deze verkoop onder voorwaarden verloopt via:
Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Lier Autonoom Gemeentebedrijf (SOLag),
Paradeplein 2 bus 7,
2500 LIER
Email: info@solag.be

BIJLAGEN


plan omgevingsaanvraag
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ALGEMENE OPMERKINGEN
DE VOLLEDIGE INRICHTING ZAL VOORZIEN WORDEN VAN EEN VEILIGHEIDSVERLICHTING
OVEREENKOMSTIG DE VOORSCHRIFTEN VAN DE NORMEN NBN EN 1838, NBN EN 60598-2-22 EN
NBN EN 50172.

↑

OVEREENKOMSTIG HET DECREET VAN 01.06.2012 HOUDENDE DE BEVEILIGING VAN WONINGEN
DOOR OPTISCHE ROOKMELDERS ZAL ELKE WOONEENHEID UITGERUST WORDEN MET CORRECT
GEINSTALLEERDE OPTISCHE ROOKMELDERS CONFORM NBN EN 14604.
DE GEBOUWEN WORDEN UITGERUST MET EEN MANUEEL SYSTEEM OM ONTRUIMING TE
BEVELEN, ONTWORPEN EN UITGEVOERD VOLGENS DE REGELS VAN GOED VAKMANSCHAP.

↑

HET BEDRIJVENCENTRUM EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE EVACUATIEWEGEN VAN DE WONINGEN
WORDT UITGERUST MET EEN AUTOMATISCHE BRANDDETECTIE (CFR. NBN S21-100-1 EN
S-21-100-2).
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