
Gemeenteraad 
Zitting van 22 oktober 2019 

Notule 

Aanwezig: Jean-Pierre Deven: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, Jan Rosseel: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Dries Couckuyt, 
Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart: 
raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

Verontschuldigd: Bart Buyse: raadslid 

De zitting vangt aan om 20.00 uur. 
De heer Jean-Pierre Deven, voorzitter, deelt mee dat, in uitvoering van artikel 32 van het Decreet over het 
Lokaal bestuur van elke raadszitting een zittingsverslag dient te worden gemaakt. Dit zal gebeuren aan de 
hand van een audio-opname van de zitting. Deze zitting zal samen met de notulen gepubliceerd worden 
overeenkomstig 286 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

Openbare zitting 

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting

De GEMEENTERAAD,
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald artikel 32; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald de artikels 277 en 278; 
Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de algemeen directeur; 
Gelet op het zittingsverslag, een audio-opname van de zitting; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 

Artikel 2 – Aan de algemeen directeur wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het register 
van beraadslagingen van de gemeenteraad. 

Artikel 3 – Er wordt kennis genomen van het zittingsverslag. 

Kennisname 

ALGEMENE FINANCIERING 
2. Kennis nemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2018

De GEMEENTERAAD,
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op artikel 332, §1 derde lid van dit Decreet; 
Gelet op het besluit van 28 augustus 2018 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen tot 

goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van de gemeente Ingelmunster; 
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NEEMT KENNIS 
Van de goedkeuring van de jaarrekening 2018 van de gemeente Ingelmunster door de gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen. 

Beslissingen 

NUTSVOORZIENINGEN 
3.  Aanvaarden van het aanbod van Fluvius met betrekking tot de overdracht van de openbare 

verlichting aan Gaselwest 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt 

aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest; 
Overwegende dat steden en gemeenten voor grote uitdagingen staan op het vlak van de openbare 

verlichting, milieu, energiebesparing, kostenefficiëntie en Smart City. Er is de snelle technologische evolutie 
op het vlak van de verlichtingstoestellen en hun aansturing. Lokale besturen krijgen tal van mogelijkheden 
om gegevens te verzamelen waarmee ze hun beleid beter kunnen afstemmen op de behoeften en vragen 
van hun burgers, het lokale bestuur zelf, de overheid en ondernemingen. Daarnaast hebben de lokale 
besturen zich via de burgemeestersconvenanten geëngageerd tot doelstellingen op het vlak van energie-
efficiëntie en CO2-besparing; 

Overwegende dat Fluvius als werkmaatschappij voor de netbeheerders in dienst van de lokale 
besturen een actieve ondersteuning wil aanbieden bij de uitwerking van een beleid op maat op vlak van 
milieu, verlichting en Smart City-infrastructuur; 

Gelet dat de raad van bestuur van Gaselwest in zitting van 8 mei 2019 het reglement ‘Fluvius 
Openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’ heeft goedgekeurd; 

Overwegende dat dit reglement inhoudt dat wordt voorgesteld dat per 1 juli 2019 bestaande 
verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen van openbare verlichting worden ingebracht bij de 
distributienetbeheer; 

Overwegende dat de inbrengwaarde wordt vergoed voor een gedeelte in cash, maximum 25% van de 
inbrengwaarde, en deels in nieuw te creëren, niet-stemgerechtigde en niet-dividendgerechtigde OV-
aandelen; 

Overwegende dat na de inbreng alle nieuwe investeringen ten laste zijn van Gaselwest en eigendom 
worden van Gaselwest. De overgenomen installaties zullen over een periode van maximum 12 jaar 
afgeschreven worden, gezien het plan om de verledding ten laatste tegen 2030 uit te voeren; 

Overwegende dat na de overdracht de distributienetbeheerder en de gemeente samen een meerjarig 
investeringsplan openbare verlichting opstellen waarbij de gemeente de prestatie-eisen en de 
brandprogramma (uurregeling, doven, dimmen, …) verder kan blijven bepalen; 

Overwegende dat het ingeschatte bedrag aan investering, onderhoud en exploitatie voor de periode 
2019-2030, 1.594.549,00 euro bedraagt; 

Overwegende dat na de inbreng de raad van bestuur van de distributienetbeheerder aan de gemeente 
jaarlijks de opbrengsten en kosten zal verrekenen via het resultaat; 

Gelet op het reglement ‘aanbod openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan 
lokale besturen’; 

Gelet op het overzicht van het gemeentelijk patrimonium inzake openbare verlichting; 
Gelet op de operationele overeenkomst in uitvoering van het reglement aanbod openbare verlichting 

en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
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Artikel 1 – Het reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan 
lokale besturen’, zoals opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Gaselwest in 
zitting van 8 mei 2019 goed te keuren en als bijlage te voegen bij deze beslissing. 

Artikel 2 – Zijn goedkeuring te hechten aan de beheersoverdracht inzake de verlichtingstoestellen, 
lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare verlichtingsinstallaties, daaraan 
verbonden de automatische overdracht van de eigendom van de in de toekomst nog op te 
richten verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare 
verlichtingsinstallaties. En bijgevolg tevens zijn goedkeuring te hechten aan de uitbreiding van de 
huidige aansluiting van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest voor de 
activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als 
onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ en zo deel te nemen aan het aanbod Fluvius Openbare 
verlichting en de opdrachthoudende vereniging te verzoeken om de ‘aanvaarding van de 
uitbreiding van deze aansluiting’ voor te leggen aan de eerstvolgende algemene vergadering. 

Artikel 3 – De inbreng die de gemeente heeft gedaan overeenkomstig de statuten van GASELWEST uit te 
breiden wat betreft: 

 de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen; 
 de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die zijn weergegeven 

in het reglement. 
Artikel 4 – De verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen - op basis van een inventariswaarde 31 

december 2018 - tegen een inbrengwaarde van 116.824 euro in cash (zijnde 25 % van de 
inbrengwaarde) en 350.471 euro in OV-aandelen (zijnde 75 % van de inbrengwaarde) in te 
brengen bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest. 
De inbreng van de semi-openbare verlichting gebeurt op projectbasis na risicoanalyse en na het 
in overeenstemming brengen van de installaties aan de geldende wetgeving en regels. De 
inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de steunen en 
armaturen en is gebaseerd op een gedetailleerde inventaris (voor inbrengen die gebeuren in de 
loop van 2019 zal dit wat betreft de voorafgaande actuele raming de inventaris zijn op 31 
december 2018, waarna deze zal geactualiseerd worden in functie van de effectieve datum van 
toetreding). 

Artikel 5 – Deze beslissingen genomen in de artikelen 2, 3 en 4 gebeuren onder de opschortende 
voorwaarde van het verkrijgen van een ruling wat de vennootschapsbelasting betreft. Tevens zal 
de distributienetbeheerder het nodige doen om de vereiste vennootschapsrechtelijke 
formaliteiten te vervullen die een inbreng met zich meebrengt en om de statuten 
dienovereenkomstig aan te passen. 

Artikel 6 – De Voorzitter van de gemeenteraad en algemeen directeur aan te duiden om als gevolmachtigde 
van de gemeente de authentieke akte te ondertekenen alsook de hypotheekbewaarder vrij te 
stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij het overschrijven van de inbrengakte. 

Artikel 7 – Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, uitsluitend via e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

PATRIMONIUM 
4.  Goedkeuren van een kosteloze grondafstand 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de verkavelingsaanvraag V/2005/103 goedgekeurd door het college van burgemeester en 

schepenen op 13 januari 2006; 
Overwegende dat de verkavelaar JVD BVBA zich ertoe verbond in de verkavelingsovereenkomst om na 

uitvoering van alle werken de kosteloze eigendomsoverdracht te doen van de nodige gronden aan de 
gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat deze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut met het oog op de opname 
in het openbaar domein; 
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Gelet op het ontwerp van akte; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het ontwerp van akte van overdracht van volgend onroerend goed van JVD BVBA aan de 

gemeente Ingelmunster, ten kostelozen titel, wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze 
beslissing: 

Gereserveerd individueel perceels-
identificatienummer Oppervlakte 

Sectie Nummer  

A 0845 Z2  3 a 36 ca 

Artikel 2 – De verwerving wordt van openbaar nut verklaard, namelijk voor opname in het openbaar domein 
van de gemeente Ingelmunster. 

VRIJE TIJD 
5.  Goedkeuren van de aanpassingen aan het algemeen gebruiksreglement van de voor 

gebruik beschikbare zalen en lokalen van de gemeente met toevoegen van een specifiek 
reglement voor de Markt en de Cultuurfabriek 

Met 4 onthoudingen, 13 stemmen voor en 3 stemmen tegen wordt dit punt uitgesteld naar een volgende 
zitting. 

ALGEMENE FINANCIERING 
6.  Goedkeuren van een garantieverklaring ten aanzien van Zefier cvba 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 40 van het decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur; 
Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster vennoot is van de coöperatieve vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid Zefier, met maatschappelijke zetel te Koning Albert II -Iaan 37, 1030 Schaarbeek 
en geregistreerd bij de Kruispuntbank 'van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) 
0680.832.904 (de "Vennootschap"); 

Gelet op artikel 13, §1 van de statuten van de Vennootschap dat bepaalt dat de vennoten elk voor 
hun deel de verbintenis aangaan de leningen te waarborgen die de Vennootschap heeft aangegaan met het 
oog op de verwerving voor hun rekening van Strategische Participaties (zoals gedefinieerd in de statuten van 
de Vennootschap) en voor het financieren van de ondernemingen waarop deze Strategische Participaties 
betrekking hebben; 

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 13, §2 en §3 de vennoten van de Vennootschap de 
verbintenis zijn aangegaan de lasten (interesten en aflossingen) waartoe de Vennootschap zich heeft 
verbonden in het kader van de verwerving van de Strategische Participaties, en de eventuele tekorten 
tussen de lasten en beheerskosten gedragen door de Vennootschap voor de verwerving van Strategische 
Participaties enerzijds en inkomsten uit die Strategische Participaties anderzijds, te zullen dekken; 

Gelet op het feit dat de Vennootschap in het verleden financieringen is aangegaan (of heeft 
overgenomen als rechtsopvolger van de Vlaamse financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek en 
Finiwo) en in de toekomst zal aangaan, al dan niet met tussenkomst van een financiële instelling (hierna de 
"Arranger"); 

Gelet op het feit dat de Vennootschap voornemens is een thesauriebewijzenprogramma op te zetten 
teneinde de verwerving van Strategische Participaties voor rekening van haar vennoten te financieren en dit 
met als Arranger Belfius Bank NV, met maatschappelijke zetel te Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel en 
geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer (RPR Brussel, Franstalige afdeling) 
0403.201.185 (het "Programma"); 

Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster voor de goede orde en voor zoveel als nodig de 
werking van artikel 13 van de statuten van de Vennootschap wenst te erkennen en om die reden de 
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waarborg zoals daarin voorzien met betrekking tot de huidige en toekomstige financieringen uitdrukkelijk 
wenst te bevestigen; 

Gelet op het feit dat de waarborg de toegang van de Vennootschap tot de financiële markten 
vergroot, hetgeen mede in het belang van de gemeente Ingelmunster is, omdat dit de financierbaarheid van 
de Strategische Participaties die de Vennootschap houdt voor rekening van de gemeente Ingelmunster, en 
het rendement van de gemeente Ingelmunster hierop, vergroot; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Zich als vennoot van de Vennootschap onvoorwaardelijk en onherroepelijk borg te stellen ten 

aanzien van (hierna de "Borgstelling"; de begunstigde(n) van deze financiering(en) hierna de 
"Begunstigde(n)"): 

(a) alle schulden (zowel huidig als toekomstig, bestaand of voorwaardelijk, als primaire schuldenaar of niet) 
in hoofdsom die de Vennootschap of één van haar rechtsvoorgangers is aangegaan en zal aangaan op 
verzoek van de gemeente Ingelmunster (inclusief, doch zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van 
de borg, dat deel van het Programma aangegaan op verzoek van de gemeente Ingelmunster) en alle 
(bank)garanties die de Vennootschap heeft afgegeven op verzoek van enige financier, in het kader van de 
verwerving van die (en dat gedeelte van de) Strategische Participaties die de Vennootschap voor haar 
rekening aanhoudt, met inbegrip van herfinancieringen van bestaande financieringen of nieuwe leningen 
voor (dat gedeelte van de) bestaande Strategische Participaties die de Vennootschap voor haar rekening 
aanhoudt, evenals alle interesten (met inbegrip van de verwijl interesten), wederbeleggingsvergoedingen, 
vorderingen voor vergoedingen verschuldigd aan een financier of een (zekerheids)agent die optreedt 
namens de financier(s), schadevergoedingen en alle andere kosten en bijhorigheden die daaruit voortvloeien 
(de "Financieringen"); 

(b) in het bijzonder en zonder te willen afwijken van hetgeen bepaald onder (a), de verplichting tot 
vrijwaring en schadeloosstelling van de Arranger (in elke hoedanigheid die het opneemt in het kader van het 
Programma) voor alle verliezen, aansprakelijkheidsvorderingen, kosten, ingestelde eisen, schade, 
rechtsvorderingen, verzoeken of uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle redelijke kosten, 
lasten en uitgaven voor onderzoek en verdediging, juridische kosten en uitgaven) die de Arranger onder 
enige hoedanigheid in het kader van het Programma zou kunnen lijden of maken ten gevolge van of in 
verband met of op basis van de uitoefening van diens volmachten en plichten overeenkomstig de 
documentatie met betrekking tot het Programma en dit in het kader van de verwerving van die (en dat 
gedeelte van de) Strategische Participaties aangegaan op verzoek en voor rekening van de gemeente 
Ingelmunster (de "Schadeloosstellingsverbintenis"). 

Artikel 2 – De verbintenissen onder de Borgstelling, naar verzoek van de Begunstigde(n) volledig of 
gedeeltelijk, in één keer of in verschillende keren, te voldoen binnen de vijftien werkdagen na het 
verzenden van een aangetekende brief waarin de Begunstigde(n) middels de nodige 
stavingsstukken aantoont dat: 

(a) de Vennootschap in gebreke is gebleven om binnen 30 werkdagen na hiertoe aangemaand te zijn door 
de Begunstigde een betaling of enige andere verbintenis onder of in verband met één van de Financieringen 
of de Schadeloosstellingsverbintenis uit te voeren, of 

(b) er zich een geval van vervroegde opeisbaarheid heeft voorgedaan onder één van de overeenkomsten die 
tussen de Vennootschap en de Begunstigde is aangegaan en onder de Financieringen of de 
Schadeloosstellingsverbintenis valt, of 

(c) (i) enige rechterlijke uitspraak werd genomen of enige wettelijke procedure hangende is die tot gevolg 
heeft of tot gevolg kan hebben dat er een staking van betaling door de Vennootschap is, of (ii) een 
procedure werd gestart die de Vennootschap bescherming kan verlenen tegen haar schuldeisers (met 
inbegrip van collectieve schuldenregeling, uitstel van betaling of gerechtelijke reorganisatie), of (iii) een 
(gerechtelijke) ontbinding, de vereffening, of enige andere gelijkaardige procedure met betrekking tot de 
Schuldenaar is opgestart, of (iv) er sprake is van enig ander geval van samenloop in hoofde van de 
Begunstigde. 

Artikel 3 – De Borgstelling aan te gaan omwille van de reden(en) vermeld in het overwegend gedeelte en 
dat deze geen intuitu personae karakter heeft naar de Begunstigde(n) toe. 
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Artikel 4 – Te erkennen dat de Borgstelling een voortdurende zekerheid is, die geen afbreuk zal ondervinden 
van of aangetast zal worden door elke andere zekerheid, elk ander rechtsmiddel of door 
overdracht (met inbegrip van fusie, splitsing of enige andere overdracht onder algemene titel) 
van een Financiering, de Schadeloosstellingsverbintenis of de Borgstelling, niet vervallen zal zijn 
door eender welke tussentijdse betaling of vergoeding van eender welk deel van de 
Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis, of door enige vereffening van rekeningen en 
dat zij zal blijven bestaan voor het volledige bedrag van de Financieringen of de 
Schadeloosstellingsverbintenis, ongeacht een eventuele verkoop van een Strategische Participatie 
of waardeschommeling. 

Artikel 5 – Kennis te nemen van het Information Memorandum van het Programma en dit zonder 
voorbehoud te aanvaarden. 

Artikel 6 – Zich niet te zullen beroepen op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen zichzelf en 
de Vennootschap en/of enige Begunstigde, noch op om het even welke beschikking om haar 
verplichtingen uit hoofde van deze Borgstelling niet uit te voeren, noch zal zij zich beroepen op 
enig recht van regres, schuldvergelijking of subrogatie ten opzichte van eender welke partij met 
inbegrip van de Vennootschap en de Begunstigde zo lang de gemeente Ingelmunster vennoot is 
van de Vennootschap. 

Artikel 7 – Aan de Begunstigde of de Arranger het recht toe te staan om aan de Vennootschap alle uitstel, 
voordelen en schikkingen toe te kennen die Begunstigden en de Arranger geschikt achten. 

Artikel 8 – Uitdrukkelijk te verklaren dat de Borgstelling op geen enkele manier zal worden benadeeld of 
aangetast door enig verloop van tijd of afstand van recht, toegestaan door, of een schikking met, 
een Begunstigde of enige andere persoon, door een vernieuwing, wijziging (hoe fundamenteel 
ook) van of bijvoegsel aan een Financiering of de Schadeloosstellingsverbintenis, de statuten van 
de Vennootschap of enig ander document, door het nemen, de verandering, de hernieuwing of 
de vrijgave van of de weigering of het nalaten van het uitvoeren of afdwingen van eender welk 
recht, rechtsmiddel of zekerheid met betrekking tot de Borgstelling of door iets te doen of niet te 
doen, dat in afwezigheid van deze bepaling de Borgstelling zou kunnen vrijgeven. 

Artikel 9 – De Begunstigde(n) en de Arranger uitdrukkelijk te ontslaan van de verplichting de gemeente 
Ingelmunster kennis te geven van enige wijziging aan enige Financiering of 
Schadeloosstellingsverbintenis. 

Artikel 10 – Voor zover van toepassing en zo ruim als toegelaten onder het toepasselijk recht, uitdrukkelijk 
en zonder enig voorbehoud afstand te doen van alle verweermiddelen, excepties en voorrechten 
met inbegrip van, doch niet uitsluitend, het voordeel van de artikelen 1253 (vrije toerekening 
van betaling door de schuldenaar), 1285 en 1287 (kwijtschelding van een schuldenaar), 2021 en 
2022 (voorrecht van uitwinning), 2028 en 2029 (regres borgsteller), 2032 (proactief 
verhaalsrecht) en 2037, 2038 en 2039 (tenietgaan van de borgstelling) van het Belgisch 
Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 11 – Volmacht te verlenen aan de Vennootschap, en haar secretaris, om alle handelingen te stellen 
(met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van alle aangiftes, kennisgevingen, registraties 
en informatiememoranda) die op dit ogenblik of in de toekomst nodig of nuttig zouden kunnen 
zijn voor de creatie, de tegenstelbaarheid, het behoud of de uitwinning van de Borgstelling. 

OMGEVING 
T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, per mail van 

17 oktober 2019, in verband met de onbebouwde percelen in de Mandelstraat. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, die het volgende toelicht. 
Het probleem van de vier onbebouwde percelen in de Mandelstraat is gekend. De percelen liggen in 
overstromingsgevoelig gebied en de buurtbewoners vrezen dat, wanneer de loten bebouwd worden, dit kan 
zorgen voor extra wateroverlast. Mede als gevolg hiervan werd de procedure van het RUP Mandel-Oost 
stilgelegd. Bij ons vertrek uit het schepencollege eind2018 was er nog geen oplossing in zicht. 
Zoals steeds denkt onze fractie mee over mogelijke oplossingen. Bij het lezen van het nieuwe Vlaamse 
regeerakkoord merkten we op dat de gemeenten extra financiële middelen krijgen om ‘de open ruimte te 
vrijwaren’. We vroegen ons af of dit een deel van de oplossing kan zijn. In geval een aankoop tot de opties 
behoort, stellen we voor om te kiezen voor een groene inrichting. Via het ANB kunnen ook subsidies 
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bekomen worden voor het aankopen en inrichten van groene ruimte. Via onderstaande vragen willen we 
informeren naar een laatste stand van zaken en een aantal (nieuwe) pistes op tafel leggen. 
Onze fractie is ervan overtuigd dat het, in het kader van de goede ruimtelijke ordening en een goede 
waterhuishouding, niet verstandig is om ooit nog op deze percelen te laten bouwen. Deelt het 
schepencollege dit standpunt? 
Is er ondertussen meer duidelijkheid over wie de planschade moet betalen in geval van herbestemming? 
Is er ondertussen een inschatting gemaakt van hoeveel de planschade zou bedragen? Wat is het bedrag? 
Wil het schepencollege, gelet op de nieuwe elementen uit het Vlaams regeerakkoord en eventuele andere 
subsidies, de piste van aankoop van de gronden verder onderzoeken en hierover rapporteren naar de 
gemeenteraad? 
Hoe lang denken jullie nodig te hebben om dit onderzoek te voeren? 
De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Kurt Windels, burgemeester, die het volgende antwoordt. 
Dit dossier heeft inderdaad reeds een lange voorgeschiedenis. Even ter situering. De gronden zijn gelegen in 
het BPA Mandel-Oost, dit BPA werd goedgekeurd op 17 juni 1985. De gronden zijn ook gelegen binnen een 
niet-vervallen verkaveling (deze dateert van 1 maart 1991). Het betreft de loten 27, 28, 29 en 30. 
Op basis van het BPA is de ontwikkeling van de Mandelstraat er gekomen. U kan zich inderdaad heel 
terechte vragen stellen over de wenselijkheid van die ontwikkeling. De watergevoeligheid van het gebied 
was gekend. De waterproblematiek bereikte een drieste climax in juli 2005 waarbij een groot deel van de 
wijk onder water kwam te staan. Dit bij wijze van inleiding. 
De vier percelen waarnaar wordt verwezen, zijn tot op vandaag onbebouwd gebleven, maar er vallen wel 
wat administratieve bewegingen te noteren. 
In mei 2005 heeft het toenmalige college een bouwvergunning verleend voor lot 27 voor het bouwen van 
een ééngezinswoning. De vergunning verviel op 17 mei 2007 gezien de werken niet begonnen waren binnen 
de gestelde termijn van twee jaar. 
Aansluitend op de overstromingen van 2005 is de firma Bostoen, toenmalig eigenaar van die gronden, 
financieel tussengekomen in de verhoging van de Mandelboorden en dit ter vrijwaring van de wijk bij hevige 
regenval. 
In 2016 zijn de vier percelen van eigenaar veranderd. Het beursgenoteerde Immobel heeft toen 40 hectare 
bouwgrond overgekocht van Bostoen, waaronder de vier percelen in Ingelmunster. Volgens de persberichten 
betaalde Immobel 20 miljoen euro voor de 40 hectare. In september 2017 heb ik de heer Roel Derynck van 
Immobel ontvangen. De vier percelen hebben samen een oppervlakte van ongeveer 4.000 m² meter. Gezien 
het volgens hen gaat om bouwgrond langs een uitgeruste weg, bepalen ze de prijs op gemiddeld 150 
euro/m². Dat komt neer op een vraagprijs van 600.000 euro. Ik heb hem toen gezegd dat een prijs van 50 
euro/m², ons baserend op hun gemiddelde aankoopprijs,  bespreekbaar was. Op zich is dat ook al heel duur 
gezien de kenmerken van de percelen, maar binnen het college, waar jij ook deel van uitmaakte, waren we 
van oordeel dat dit ons beste bod was. De heer Derynck liet me achteraf weten dat ze ons voorstel niet 
ernstig nemen en het nodige gaan doen om de grond te valoriseren. 
In de vorige legislatuur, in 2018 meer bepaald, zijn vier bouwaanvragen ingediend voor de respectievelijke 
loten (Lot 27, 29 en 30: Bouwen van een eengezinswoning, geweigerd door het college op 25 juni 2018 en 
beroep ingediend bij deputatie door de aanvrager. Nadien hebben ze afstand gedaan van dit ingestelde 
beroep naar aanleiding van het advies van de provinciaal omgevingsambtenaar) (Lot 28: Bouwen van een 
eengezinswoning - Dossier ingetrokken door aanvrager naar aanleiding van een negatief advies van de VMM 
in verband met de 5 meter erfdienstbaarheidszone die nodig is voor onderhoudswerken aan de Mandel. 
Opnieuw ingediend voor het bouwen van een eengezinswoning, weigering college op 14 januari 2019). De 
reden van de weigering is de ruimtelijke inpasbaarheid. De minimale hoogte die door Vlaamse Milieu 
Maatschappij wordt opgelegd is 14,28 TAW (‘Tweede Algemene Waterpassing’, technische term om de 
hoogtebepaling aan te duiden), in concreto komt het neer op 1,30 m hoger dan het straatniveau. VMM 
adviseert echter om in functie van de toekomst 14,61 TAW te nemen. In mensentaal is dat 1,60m hoger dan 
het straatniveau. De andere woningen hebben een vloerpas van ongeveer 40 tot 60 cm boven het 
straatniveau. Bijgevolg zou de het vloerpas van de nieuwe woningen ongeveer 1m tot – 1,2m hoger liggen 
waardoor er een schaalbreuk en inkijk is. Op basis hiervan hebben wij geweigerd. De provinciale 
omgevingsambtenaar volgde ons in zijn advies naar aanleiding van een beroepsprocedure van Immobel. 
Bij deze kunnen we in feite concluderen dat de gronden de facto onbebouwbaar zijn, ook zonder wijziging 
van de planologische voorschriften. 
Sindsdien is het vanuit de kant Immobel windstil en horen wij niets. Tot op heden hebben wij ook geen 
vraag van hen uit gekregen om de gronden aan te kopen. 
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Wat betreft jouw vraag naar de planschade. Dit is dus in het geval de gemeente de gronden een andere 
stedenbouwkundige bestemming geeft onder de vorm van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. In de periode 
2016-2017 hebben we hiervoor een aanzet gedaan, maar hebben dit RUP on hold gezet. Het voorontwerp 
van het RUP Mandel-Oost werd op 30 mei 2017 eenparig goedgekeurd door deze gemeenteraad. Het 
ontwerpplan voorzag toen geen bestemmingswijziging voor de vier percelen. Eventuele planschade was dus 
niet aan de orde. 
Losstaande daarvan blijft planschade een zeer moeilijk te bepalen iets. In de praktijk komt het er op neer 
dat de rechter oordeelt of er al dan niet planschade dient te worden betaald en de rechter bepaalt op basis 
van heel wat factoren de omvang van het bedrag. Planschade is dus heel onvoorspelbaar. We zijn hiervoor 
te rade geweest bij twee heel gerespecteerde advocatenkantoren, maar niemand voelt zich geroepen om 
hier uitspraak over te doen, laat staan om hier een bedrag op te plakken. 
Wat betreft de fondsen die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt in het kader van het Open Ruimte 
beleid, kan ik je meegeven dat Ingelmunster een bedrag van 524.000 euro mag inschrijven in het 
meerjarenplan. De middelen gaan we aanwenden waarvoor ze bestemd zijn, met name de verdere uitbouw 
en optimalisering van onze open ruimte. Nu zeggen dat we die gelden volledig gaan aanwenden om de 
gronden van Immobel te kopen aan de waarde van bouwgrond lijkt me echter geen goed idee. 
We delen de bekommernis over die percelen en gaan dan ook al het mogelijke doen om die gronden te 
vrijwaren van bebouwing. Daarenboven lopen vanuit Infrax rioleringswerken aan de Meuzebroekbeek en zijn 
er nog belangrijke ingrepen in de rioleringshuishouding gepland in de Nijverheidsstraat, waardoor de druk in 
de Mandelstraat sterk daalt. We zijn er dan ook zeker van dat de Mandelstraat door deze werken die 
uitgevoerd en nog gepland zijn veel beter beschermd is tegen potentiële wateroverlast. 
Als besluit kan ik je meegeven dat we dus momenteel geen acties plannen in de richting van een aankoop. 
Mocht de prijs drastisch dalen, zijn we uiteraard tot overleg bereid. 
Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende punt op de 
agenda. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt mevrouw Els 
Leysen, gemeenteraadslid, aandacht voor de snelheid in de Gentstraat en voor de files in Emelgem. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt de heer Kurt 
Soenens, raadslid, wat het doel is van de bevraging van de verenigingen omtrent de Cultuurfabriek Kan er 
inzage gegeven worden van de ingevulde vragenlijsten? Wat zijn de plannen met de Cultuurfabriek? 
Mevrouw Trui Lambrecht, schepen, antwoordt dat dit op het ogenblik in studie is en dat hierover zal worden 
gecommuniceerd als de studie klaar is. Het is zeker de bedoeling de Cultuurfabriek te behouden en op te 
waarderen. Inzage als raadslid is steeds mogelijk. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad deelt de heer Dries 
Couckuyt, raadslid, mee dat bij de laatste politieraad en veertigtal personeelsleden van Midow actie hebben 
gevoerd over de loon- en arbeidsvoorwaarden van bepaalde medewerkers. Heeft dit met een eventuele fusie 
van de politiezones te maken? Over welk slecht statuut handelt dit dan? 
De heer Kurt Windels, burgemeester, antwoordt dat het geen geheim is dat er functioneringsproblemen zijn 
binnen Midow. Het politiecollege heeft zich echter duidelijk uitgesproken tegen een fusie en dus ook niet op 
vrijwillige basis. Het is de bedoeling om op eigen kracht de problemen te overwinnen en de huidige leegloop 
tegen te gaan met nieuwe medewerkers die voor een nieuw elan kunnen zorgen, onder meer ook een 
nieuwe korpschef na het pensioen op 1 september volgend jaar van de huidige. Voor deze specifieke 
medewerkers in de CaLog met dus een minderwaardig werd ingeschreven dat zij statutair zouden worden, in 
het geval er een verplichte fusie zou komen, voorafgaand aan deze fusie. 
 
De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Martine Verhamme, schepen, die een stand van zaken 
meegeeft in verband met de werken aan de Centrumbrug. 
De werken aan de nieuwe brug in Ingelmunster over het kanaal Roeselare-Leie naderen de afwerkingsfase. 
Tegen de komende kerstperiode zal de toegang tot de Stationsstraat en de Waterstraat, vanaf het 
marktplein, opengesteld worden voor het wegverkeer en zachte weggebruikers. Ook de werken in de 
Waterstraat komen dichterbij. 
Eind dit jaar werkt De Vlaamse Waterweg nv, afdeling Bovenschelde, het landhoofd van de brug aan de 
Mandel af. Vanaf dan bereik je opnieuw de zone rond café de Fagot via het marktplein in plaats van langs de 
Trakelweg. Parkeren kan op de nieuwe parking onder de brug. 
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De omleiding voor fietsers en voetgangers zal niet langer volledig via het kasteelpark lopen, zij kunnen de 
tijdelijke brug bereiken via de woonkorrel en onder de brug in aanbouw doorgaan. De tijdelijke fietsbrug 
over het kanaal blijft wel staan tot de openstelling van de Dorpsbrug. 
In januari start de aannemer met werkzaamheden in de Waterstraat. De straat krijgt nieuwe rioleringen, 
nutsleidingen en voetpaden. Van zodra meer duidelijkheid op de planning, gelet op de 
weersomstandigheden in de winter, zal afdeling Bovenschelde van de Vlaamse Waterweg nv uitgebreid 
communiceren. 
 
De zitting werd afgerond om 21.20 uur. 
 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Jean-Pierre Deven 
algemeen directeur voorzitter 
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OPERATIONELE OVEREENKOMST IN UITVOERING VAN HET ‘REGLEMENT 
AANBOD OPENBARE VERLICHTING EN DIENSTEN DOOR DE 
DISTRIBUTIENETBEHEERDERS AAN HUN LOKALE BESTUREN’ 
 
Tussen  
 
De gemeente Ingelmunster, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door  
 
 
 
 
Hierna genoemd: de stad/gemeente 
 
en 
 
de opdrachthoudende vereniging en distributienetbeheerder (Gaselwest), vertegenwoordigd door 
Fluvius System Operator cvba, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 199, 
BTW BE 0477.445.084, RPR Gent, afdeling Gent, optredend als werkmaatschappij in naam en voor 
rekening van de distributienetbeheerder (Gaselwest), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 
- Jan Debrouwere - Lokale Relatiebeheeder 

- Marijke Rabaut - Regiomanager 

 
Hierna genoemd: de distributienetbeheerder 
 

Inleiding 
 
Deze overeenkomst heeft als doelstelling om de afspraken die voortvloeien uit het goedgekeurde 
reglement ‘REGLEMENT FLUVIUS OPENBARE VERLICHTING EN DIENSTEN DOOR DE 
DISTRIBUTIENETBEHEERDERS AAN HUN LOKALE BESTUREN’, gedetailleerd te omschrijven. 

1 Overname van de installaties 
De overname van de installaties openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en 
steunen openbare verlichting) zal gebeuren via een notariële akte met de inventaris van deze 
installaties.   
De lokale besturen kunnen bij deze overname ook de installaties openbare verlichting van 
semiopenbare ruimten (cfr. reglement) inbrengen. Dit na risicoanalyse en het in overeenstemming 

brengen van de installaties aan de geldende wetgeving en regels en waarvan de inbreng op 
projectbasis gebeurt. De kosten worden mee opgenomen in de te verrekenen investeringskosten. 
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2 Meerjareninvesteringsplan 
Vanaf het moment van de overdracht zullen de investeringen voor de bestaande en voor de 
toekomstige verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting uitgevoerd en 
gefinancierd worden door de distributienetbeheerder. 
Deze investeringen zijn geënt op basis van de vaststellingen en vooruitzichten zoals opgenomen in 
het (door de betrokken gemeente/stad en de distributienetbeheerder overeengekomen) 
meerjarig investeringsplan openbare verlichting (op basis van lichtplan of masterplan openbare 
verlichting). Indien gewenst, zullen er bij het investeringsmeerjarenplan ook doelen bepaald 
worden m.b.t. het effect van de investeringen op energieverbruik en CO2-uitstoot.  
Het bepalen van de prestatie-eisen en brandprogramma’s (dimmen, doven etc.) blijft de 
bevoegdheid van de individuele steden/gemeenten. De steden/gemeenten bepalen dus het ritme 
en de locatie waar er een aanpassing/investering nodig is om aan deze eisen te voldoen. 
De investeringen in de aanleg of verplaatsing van netten Openbare Verlichting maken geen deel 
uit van dit reglement of aanbod gezien deze behoren tot de gereguleerde netinfrastructuur 
elektriciteit. 

3 Jaaractieplan 
De overeengekomen meerjarige investeringsplannen worden minstens 1 maal per jaar verfijnd en 
omgezet in een concreet jaaractieplan. Het is een geprioriteerde balans tussen nieuwe 
investeringen, het herinvesteren en het in overeenstemming brengen. 
Dit jaaractieplan omvat voor één jaar de lijst van alle uit te voeren werken aan de openbare 
verlichtingsinstallaties en de overeengekomen projecten m.b.t. esthetische keuzes openbare 
verlichting. Het jaaractieplan bevat een budgetinschatting.  
Het lokale bestuur krijgt periodiek een rapportering over de stand van zaken van het 
overeengekomen jaaractieplan m.b.t. openbare verlichting evenals rapportering over de effecten 
er van op het energieverbruik en de CO2-uitstoot.  

4  Budget en verrekening  
Na overname worden alle nieuwe investeringen door de DNB gefinancierd en komen de 
installaties in haar volle eigendom als activa. Het energieverbruik van de openbare verlichting blijft 
ten laste van het lokale bestuur. 
Jaarlijks zal door de Raad van Bestuur van de distributienetbeheerder aan de betrokken 
gemeenten/steden een geïndividualiseerde forfait voor Openbare Verlichting, vastgelegd voor drie 
jaar, verrekend worden via het dividend elektriciteit. De forfait OV dekt de voorziene 
investeringen, onderhoudskosten en overige kosten. Op vraag van het lokale bestuur kunnen hier 
diensten zoals lichtplannen aan toegevoegd worden. Er wordt voorzien in rapportering m.b.t. 
investeringen en onderhoud zodat het lokaal bestuur kennis kan nemen van welke kosten en 
opbrengsten er finaal in rekening gebracht worden.  
Na drie jaar worden de forfaits aangepast in functie van de werkelijke kosten en het meerjarig 
investeringsplan. 
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Bij schadegevallen zal er net als vandaag getracht worden de schade te verhalen. De specifieke 
investeringskost nodig om de schade te herstellen zal niet meer rechtstreeks maar als een 
investering verrekend worden. De eventuele recuperatie zal dan in min verrekend worden.  
Voor de uitvoering van de met de lokale besturen overeengekomen meerjarige 
investeringsplannen en jaaractieplannen keurt de Raad van Bestuur van de DNB jaarlijks een 
maximaal budget (jaar X) goed voor het geheel van haar toegetreden gemeentes. Indien het 
budget van het jaar X op het niveau van de DNB ontoereikend is voor de realisatie van de 
goedgekeurde investeringsplannen van de toegetreden lokale besturen voor het jaar X zal een 
proratering van het budget verricht worden in functie van enerzijds het aantal lichtpunten van de 
betrokken deelnemers, zoals opgenomen in de asset databank van de distributienetbeheerder, en 
anderzijds van de realisatietermijn zoals opgenomen in de masterplannen.  

5 Standaardmateriaal 
De distributienetbeheerder biedt een ruime keuze van (standaard)materialen aan via de jaarlijks 
vastgelegde catalogus. De distributienetbeheerder volgt nieuwe ontwikkelingen nauwgezet op en 
stuurt haar catalogus regelmatig bij.   
Wanneer de stad/gemeente opteert voor de plaatsing van een niet-standaard paal/armatuur dan 
zal de stad/gemeente de meerkost hiervan ten laste nemen.   

6 Evolutie van de prijzen 
Wat evolutie van de prijzen betreft, maakt de distributienetbeheerder gebruik van de 
standaardmaterialen die door haar opgenomen zijn in de catalogus.  
De door de raad van bestuur vastgelegde en goedgekeurde beleidsregels en principes zoals 
preventieve en curatieve vervangingen blijven van toepassing. 

7 Werkwijze rond verkavelingen 
Het reglement m.b.t. verkavelingen blijft geldig. Wel worden de openbare verlichtingsinstallaties 
nu in eigendom overgemaakt aan de distributienetbeheerder i.p.v. aan de stad/gemeente. 

8 Behandeling van lopende projecten bij de start van de 
overeenkomst 

De investeringen van nieuwe projecten en/of nog niet goedgekeurde projecten worden volgens de 
nieuwe werkwijze ten laste genomen van de DNB. Met betrekking tot de lopende projecten wordt 
met het lokale bestuur vastgelegd welke investeringen voor lopende projecten waarvan de 
facturen nog niet werden aangerekend aan de gemeente ook door de DNB ten laste kunnen 
worden genomen. 
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9 Behandeling van vragen door derden 
Vragen m.b.t. openbare verlichting worden opgenomen in de bestaande werking van het call 
center De Stroomlijn.  

10 De Stroomlijn  
Vragen m.b.t. openbare verlichting worden opgenomen in de bestaande werking van het call 
center De Stroomlijn.  

11 Dataregister 
Er zal door de distributienetbeheerder een dataregister bijgehouden worden van de overgenomen 
en nieuwe installaties.  

12 Inzet van de door de Fluvius beheerde infrastructuur 
voor toepassingen Smart City  

Fluvius zal instaan voor het beheer van de overeenkomsten met operatoren (bv. telecom) die 
gebruik willen maken van deze infrastructuur.  
Fluvius zal er voor zorgen dat de installatie van applicaties (zoals camera’s, sensoren, 
verkeersgeleiding, telecominstallaties…) en aansluiting op de netten veilig en correct uitgevoerd 
worden. 
In geval van vragen tot gebruik van de lichtmasten door derden ziet de netbeheerder naar 
maximaal gebruik van de bestaande palen om zo de publieke ruimte te vrijwaren. 
De netbeheerder voorziet in advies en de nodige processen en tools om de aanvraag vlot te laten 
verlopen. 
De samenwerkingsmodaliteiten worden opgenomen in een afzonderlijke 
samenwerkingsovereenkomst en worden ook gepubliceerd op de website van Fluvius.   
In geval het lokale bestuur zelf nieuwe applicaties op de lichtmasten wil installeren of bestaande 
wil wijzigen, voorziet de netbeheerder in het nodige advies en waar mogelijk aansluiting op 
éénvoudige vraag. De modaliteiten hiervan worden geregeld in een aparte overeenkomst met het 
lokale bestuur zelf. Applicaties als klassieke verkeers- en signalisatieborden vallen niet onder deze 
regeling en kunnen vrij geplaatst worden. Bij de plaatsing van applicaties en bij aansluiting worden 
de richtlijnen van Synergrid gevolgd. 
Indien er uit de betrokken infrastructuur nieuwe inkomsten gegenereerd worden, dan komen de 
netto opbrengsten aan de gemeenten/steden toe. 
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13  Varia  
De bepalingen van onderhavige overeenkomst nemen een aanvang en treden in werking van 
zodra alle partijen deze overeenkomst ondertekend hebben. 
Elke bepaling van onderhavige overeenkomst die onwettig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, tast de 
wettelijkheid en de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen niet aan. De partijen dienen in dat 
geval de nietige of onuitvoerbare clausule te goeder trouw te onderhandelen ten einde een 
akkoord te bereiken over een nieuwe clausule die de onwettige of onuitvoerbare clausule moet 
vervangen en die hetzelfde juridische en economische doel moet bereiken. 
Iedere verbetering van of wijziging aan onderhavige overeenkomst dient, om geldig te zijn, het 
voorwerp uit te maken van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, rechtsgeldig en correct 
ondertekend door beide partijen. 
De personen die onderhavige overeenkomst ondertekenen, verklaren daartoe bevoegd te zijn en 
treden op in naam en voor rekening van de partij die zij verbinden. De bepalingen van onderhavige 
overeenkomst verbinden alle partijen en zullen ook gelden voor enige rechtsopvolger of -
verkrijger van de partijen en andere bij deze overeenkomst betrokken derden. 
Onderhavige overeenkomst wordt beheerst en geregeld in overeenstemming met het Belgisch 
recht. 
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Opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn aan de overeenkomst. Elke partij verklaart één 
exemplaar te hebben ontvangen. 
 
 
Te ……………….. op ……………..………..….. 
 

 
Stad / gemeente ………………………….. 

 

 
 
 
 
  

Naam:  
Titel:  

Naam:  
Titel:  

 
 
Te Melle op ………………..….. 
 
 

 
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA 
Handelend in naam en voor rekening van distributienetbeheerder (Gaselwest) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jan Debrouwere 
Lokale Relatiebeheerder  

Marijke Rabaut 
Regiomanager  

 
 

*** * *** 
 
 
 

Mail het volledige 
en ondertekende 
document naar 

vennootschapssecr
etariaat@fluvius.be

. 
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1 Situering 
Steden en gemeenten staan voor grote uitdagingen op het vlak van de openbare verlichting, 
milieu, energiebesparing, kostenefficiëntie en Smart City. Er is de snelle technologische evolutie op 
het vlak van de verlichtingstoestellen en hun aansturing. Lokale besturen krijgen tal van 
mogelijkheden om gegevens te verzamelen waarmee ze hun beleid beter kunnen afstemmen op 
de behoeften en vragen van hun burgers, het lokale bestuur zelf, de overheid en ondernemingen. 
Daarnaast hebben de lokale besturen hebben zich via de burgemeestersconvenanten geëngageerd 
tot doelstellingen op het vlak van energie-efficiëntie en CO2-besparing. 
 
Als werkmaatschappij voor de netbeheerders in dienst van de lokale besturen wil Fluvius een 
actieve ondersteuning aanbieden bij de uitwerking van een beleid op maat op vlak van milieu, 
verlichting en Smart City-infrastructuur (de netten, steunen en erop geïnstalleerde applicaties). Dit 
kan door samen met de lokale besturen beleids- en meerjarenplannen op te stellen in de 
toepasselijke domeinen. Het beheer van deze meerjarenplannen biedt mogelijkheden tot 
synergie, schaalvoordelen en een duurzamer beleid. Bovendien laat het Fluvius System Operator 
(hierna ‘Fluvius’) toe om meerdere marktpartijen beter te laten participeren in de (uit)bouw en 
uitbating van deze installaties. Voor de lokale besturen gebeurt dit met de stabiliteit van een 
langetermijnpartnership en met de nodige aandacht voor duurzame keuzes op vlak van 
technologie en systemen om zo afhankelijkheden van leveranciers te voorkomen.  
 
Niettemin staan de lokale besturen voor omvangrijke investeringen. 
 
Sinds eind 2004 behoren de openbare verlichtingsnetten en -aansluitingen tot de eigendom van 
de distributienetbeheerders. De exploitatie van de openbare verlichting maakt als 
openbaredienstverplichting deel uit van de activiteit ‘Netbeheer elektriciteit’. De 
exploitatiekosten, met uitzondering van de materiaalkosten hieraan verbonden, kunnen hierdoor 
worden opgenomen in het distributienettarief. 
 
De activiteiten met betrekking tot de openbare verlichting die niet onder deze openbaredienst-
verplichting vallen (bv. renovatiewerken), worden beschouwd als een nevenactiviteit. 
 
Naar aanleiding van de aankoop door de distributienetbeheerders van de openbare verlichtings-
netten, hebben de deelnemers via gemeenteraadsbesluit de beheersoverdracht rond de activiteit 
openbare verlichting beslist/herbevestigd. Statutair werd ingeschreven dat de beheersoverdracht 
voor de exploitatie van de openbare verlichting geldt voor de volledige duur van haar aansluiting 
en dat de beheersoverdracht voor de nevenactiviteit openbare verlichting altijd herroepbaar is. 
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Aan de lokale besturen wordt nu een nieuw voorstel gedaan waarbij, in uitbreiding op de 
beheersoverdracht inzake openbare verlichting, de steden/gemeenten hun verlichtingstoestellen, 
lichtbronnen en steunen openbare verlichting in hun beheer zouden inbrengen in de 
distributienetbeheerders (DNB’s) tegen een vergoeding in cash en niet-stemgerechtigde 
aandelen1. 
 
Fluvius, als werkmaatschappij voor de distributienetbeheerders in dienst van de lokale besturen, 
biedt ook een ruimere dienstverlening aan. 

2 Voorstel reglement 

2.1 Scope: verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen van 
openbare verlichting 

Er wordt voorgesteld om de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare 

verlichting in te brengen bij de distributienetbeheerder. 

 

Het betreft in het bijzonder verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting die 

zich situeren op of langs de openbare weg of op terreinen die publiek toegankelijk zijn en die 

toebehoren aan de stad/gemeente zelf, met name: 

• functionele verlichting, waarbij de functie het verlichten is van wegen, oversteekplaatsen, fiets- 
en wandelpaden, tunnels, waterlopen en pleinen met uitzondering van de installaties in het 
beheer van het Agentschap voor Wegen en Verkeer. 

• bakenverlichting, waarvoor het uitgestraalde licht van het verlichtingstoestel zelf dienst doet als 
‘optical guidance’. 

• monumentverlichting, waarvan de functie het verhogen is van de esthetische waarde van 
monumenten (gebouw, standbeeld, kunstwerk, …) en ondersteuning geeft aan taken van de 
functionele verlichting. Het te verlichten monument moet gelegen zijn langs een openbare weg 
of plein. 

• straatmeubilairverlichting, zijn aparte verlichtingsinstallaties in/op straatmeubilair 
(fietsenstalling, zitbanken, vuilbakken, wegwijzers, …) en die eigendom zijn en in beheer van de 
gemeente. 

  

                                                      
1 De lokale besturen die ingegaan zijn op het vorige aanbod krijgen hetzelfde voorstel 
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De lokale besturen kunnen ook de openbare verlichting van semi-openbare ruimten en hun netten 

inbrengen. Dit na risicoanalyse en het in overeenstemming brengen van de installaties aan de 

geldende wetgeving en regels en waarvan de inbreng op projectbasis gebeurt. Dit betreft: 

• Openbareterreinverlichting, de verlichting van terreinen die (tijdens openingsuren) vrij 
toegankelijk zijn voor het publiek (containerpark, begraafplaats, sportterreinen zoals 
voetbalvelden, atletiekpiste, Finse piste, …) en die eigendom zijn van de gemeente. 

• Architecturale verlichting, waarvan de functie het verhogen is van de esthetische waarde van 
monumenten (gebouw, standbeeld, kunstwerk, …). Het te verlichten monument moet gelegen 
zijn langs een openbare weg of plein. De verlichting vereist een aparte studieopdracht 
(specifieke lichtstudie en technisch ontwerp) door een lichtarchitect. 

 

Worden buiten de scope van dit reglement gehouden: 

• de feestverlichting (toestellen en overspanningen en tijdelijke netten) en de binnenverlichting 
(verlichting binnen in de gemeentegebouwen waarvan de te verlichten ruimte in zijn 
algemeenheid uitgebaat wordt door de gemeente) en waarvoor desgevallend het bestaande 
proces van de energiediensten voor lokale besturen van toepassing kan zijn. 

• de verkeersregelsystemen (het al dan niet branden van de verlichting beïnvloedt de wegcode), 
tenzij hier al een overeenkomst voor bestaat. 

• de stand-alonesystemen (geen DNB-netvoeding) en de ruimten van de gemeenten in concessie 
van andere partijen (de te verlichten ruimte wordt uitgebaat door een derde partij waarvoor de 
gemeente tijdens de looptijd van de concessie-overeenkomst niet instaat voor de verlichting). 

 

Worden in beginsel ook buiten scope van het reglement gehouden: 

• de applicaties die zich al op de steunen bevinden (bv. camera’s, sensoren en 
verkeersgeleidingsinstallaties voor Smart City-toepassingen). Hiervoor kunnen evenwel aparte 
afspraken worden gemaakt. 

• ‘klassieke’ applicaties die zich vandaag op de steunen bevinden (bv. verkeers- en 
signalisatieborden, bloembakken en vaandels). 

 

Als de aanwezige applicaties onoordeelkundig en zonder toelating van de distributienetbeheerder 

worden geplaatst, wordt eventuele schade aan de veroorzaker aangerekend. 

 

De investeringen in de aanleg of verplaatsing van netten openbare verlichting maken geen deel uit 

van dit reglement of aanbod, omdat die behoren tot de gereguleerde netinfrastructuur elektriciteit. 

 

Aanvragen tot verplaatsingen van lichtmasten worden voortaan rechtstreeks gericht aan de 

distributienetbeheerder en verrekend met de aanvrager. 
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2.2 Dienstverlening na overdracht 

2.2.1 Openbare verlichting 

Vanaf het moment van de overdracht zullen de investeringen voor de bestaande en voor de 

toekomstige verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting uitgevoerd en 

gefinancierd worden door de distributienetbeheerder. 

 

Deze investeringen zijn geënt op de vaststellingen en vooruitzichten zoals opgenomen in het (door 
de betrokken gemeente/stad en de distributienetbeheerder overeengekomen) meerjarig 
investeringsplan openbare verlichting (op basis van lichtplan of masterplan openbare verlichting) 
en worden geconcretiseerd binnen het door de distributienetbeheerder opgemaakte reglement. 
Indien gewenst, zullen er bij het investeringsmeerjarenplan ook doelen bepaald worden m.b.t. het 
effect van de investeringen op energieverbruik en CO2-uitstoot. 
 
Ook advies en projecten m.b.t. esthetische keuzes openbare verlichting in het algemeen kunnen 

onderdeel zijn van het meerjarig investeringsplan. 

 

Als een gemeente/stad wenst om versneld de masterplannen te realiseren en hiervoor bijkomende 

investeringsmiddelen nodig zijn, kan de gemeente/stad overwegen om middels een tussenkomst 

deze bijkomende investeringsmiddelen te voorzien en kan er samen onderzocht worden hoe dit kan 

gerealiseerd worden (bv. aannemerscapaciteit). 

 

De bepaling van de prestatie-eisen en brandprogramma’s (dimmen, doven, enz.) blijft de 

bevoegdheid van de individuele steden/gemeenten. De steden/gemeenten bepalen dus het ritme 

en de locatie waar er een aanpassing/investering nodig is om aan deze eisen te voldoen. 

 

De overeengekomen meerjarenplannen worden minstens eenmaal per jaar verfijnd en omgezet in 

een concreet jaaractieplan waarvoor de Raad van Bestuur van de DNB jaarlijks een maximaal budget 

(jaar X) goedkeurt voor het geheel van haar toegetreden steden/gemeenten dat besteed wordt op 

basis van de door de steden/gemeenten goedgekeurde lichtplannen of masterplannen. Het is een 

geprioriteerde balans tussen nieuwe investeringen, herinvesteringen en het in overeenstemming 

brengen. 

 

Als het budget van het jaar X op het niveau van de DNB ontoereikend is voor de realisatie van de 

goedgekeurde masterplannen van de toegetreden lokale besturen voor het jaar X, zal een 

proratering van het budget verricht worden. Dat gebeurt enerzijds in functie van het aantal 

lichtpunten van de betrokken deelnemers, zoals opgenomen in de asset databank van de 

distributienetbeheerder, en anderzijds in functie van de realisatietermijn zoals opgenomen in de 

masterplannen. 

 

Als het voorziene budget op het einde van jaar X niet is opgebruikt, zal het saldo worden 

overgedragen en bij voorrang besteed worden binnen het budget voor het jaar X+1.  
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De distributienetbeheerder biedt een ruime keuze van (standaard)materialen aan via de jaarlijks 

vastgelegde catalogus. 

 

De door de raad van bestuur vastgelegde en goedgekeurde beleidsregels en principes zoals 

preventieve en curatieve vervangingen blijven van toepassing. 

2.2.2 Inzet van de door de Fluvius beheerde infrastructuur voor toepassingen 
Smart City 

Steden en gemeenten krijgen vandaag tal van vragen en opdrachten onder de noemer Smart City. 

 

Ter vrijwaring van het openbaar domein en ter optimalisatie van bestaande of nieuwe verticale 
infrastructuur heeft het voor de lokale besturen op meerdere vlakken toegevoegde waarde om 
maximaal in te zetten op het gebruik van de bestaande steunen voor applicaties die op publiek 
terrein gezet worden. 
 
Fluvius wil lokale besturen ondersteunen om hun Smart City-infrastructuur (netten, installaties, 

steunen, …) maximaal te valoriseren. 

 

Hiertoe heeft Fluvius de voorbije jaren al anticiperend geïnvesteerd in het smart ready maken van 

de bestaande en toekomstige Smart City-infrastructuur (bv. multifunctionele masten), zodat het 

lokale bestuur en derden hier gebruik van kunnen maken en om bijkomende inname van het 

openbaar domein te vermijden. Fluvius zal dit ook in te toekomst blijven doen. 

 

De ondersteuning bestaat uit het beheer van de overeenkomsten met operatoren (bv. telecom) die 

gebruik willen maken van deze infrastructuur. Fluvius zal ervoor zorgen dat de installatie van 

applicaties (bv. camera’s, sensoren, verkeersgeleiding, telecominstallaties, …) en aansluiting op de 

netten veilig en correct uitgevoerd worden. 

2.2.3 Rapportering 

Elk lokaal bestuur krijgt periodiek een rapportering over de stand van zaken van het 
overeengekomen actieplan m.b.t. openbare verlichting en over de effecten ervan op het 
energieverbruik en de CO2-uitstoot. Ook wordt er voorzien in rapportering m.b.t. investeringen en 
onderhoud, zodat het kennis kan nemen van welke kosten en opbrengsten er finaal in rekening 
gebracht worden. 
 
Fluvius zal voorzien in een periodieke rapportering m.b.t. nieuwe trends, specifieke Fluvius-
projecten m.b.t. openbare verlichting en Smart City-infrastructuur. Zo krijgen lokale besturen een 
overzicht van de laatste ontwikkelingen en hoe hun distributienetbeheerders hiermee omgaan. 
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2.2.4 Taakverdeling 

De taakverdeling is: 

 

• steden/gemeenten: rol van wegbeheerder 

- strategisch kader waaraan de openbare ruimte moet voldoen (classificatie van de weg) 

- veiligheidsbeleid 

- verkeersbeleid 

- beleid Smart City 

 

• DNB/Fluvius: rol van asset owner, asset manager, service provider OV waaronder: 

- advies en ondersteuning m.b.t. openbare verlichting (lichtplan, masterplan) & Smart City-

infrastructuur 

- asset management en service provider: 

▪ beleid m.b.t. beheer van openbare verlichting & Smart City-infrastructuur  

▪ managen prestaties en beheer 

▪ investeringsplannen 

▪ aankopen 

▪ projectmanagement 

▪ operationele planning en uitvoering 

▪ bouw en onderhoud 

▪ rapportering 

o financiering 

o financiële risico’s 

o valorisatie 

2.3 Financiële afspraken 

2.3.1 Inbreng van de installaties  

Voor de inbreng van de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare 
verlichting in de distributienetbeheerder zal een waardering gebeuren van deze installaties. 
 

2.3.2 Bepaling inbrengwaarde 

De inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de steunen 
en armaturen en is gebaseerd op een gedetailleerde inventaris op 31 december 2018. 
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Deze economische nieuwwaarde is berekend op basis van de van toepassing zijnde 
gedesindexeerde nieuwprijzen, na afschrijvingen van 33 jaar op steunen en 15 jaar op armaturen. 
De prijs van een armatuur houdt rekening met de lamp die hierin vervat zit. 
 
De ondergrondse en de bovengrondse leidingen van de openbare verlichtingsnetten en de 
laagspanningspalen zijn al eigendom van de netbeheerder. Die zitten dus niet vervat in het 
overnamebod. 

2.3.3 Vergoeding inbrengwaarde aan de gemeenten en steden 

De vergoeding van de inbrengwaarde aan de gemeenten zal gebeuren op twee manieren: 

• een deel in cash (max. 25 percent van de inbrengwaarde); 

• een deel in nieuw te creëren niet-stemgerechtigde en niet-dividendgerechtigde OV-aandelen 

(min. 75 percent van de inbrengwaarde). 

2.3.4 Aanrekening investeringen, onderhoud en diensten na overname van de 
installaties 

Jaarlijks zal de raad van bestuur van de distributienetbeheerder aan de betrokken 
gemeenten/steden de opbrengsten en kosten verrekenen via het resultaat. Hiertoe zal op een 
transparante manier op het moment van de budgetcyclus een bedrag worden geraamd op basis 
van de voorziene investeringen in het jaaractieplan en de onderhoudskosten van de voorbije 
jaren. Op vraag van het lokale bestuur kunnen hier diensten zoals lichtplannen aan toegevoegd 
worden. 
 
Na overname komen alle nieuwe investeringen dus ten laste van de DNB en in haar volle 
eigendom als activa. 
 
Het energieverbruik van de openbare verlichting blijft ten laste van het lokale bestuur.  
 
De overgenomen installaties zullen over een periode van twaalf jaar afgeschreven worden, gezien 
het plan om de verledding van Vlaanderen ten laatste tegen 2030 uit te voeren. De afschrijvingen 
van het gedeelte in cash zullen volgens dit ritme verrekend worden. 

3 Te nemen beslissingen 
Voor deze operatie dient de raad van bestuur van Gaselwest zijn goedkeuring te geven aan het 

principe om de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting van 

de steden/gemeenten over te nemen, en aan het bijhorende reglement. 

 

De stad/gemeente dient zich, bij gemeenteraadsbesluit, uit te spreken over het voorstel tot inbreng 

van haar verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting bij de DNB tegen het 

voorstel in cash en aandelen. 
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De raad van bestuur van Gaselwest neemt ook het nodige initiatief met betrekking tot alle in dit 

kader noodzakelijke statutenwijzigingen, onder meer wat betreft de nieuw te creëren niet-

stemgerechtigde OV-aandelen. 

Na afhandeling van deze beslissingen dient deze inbreng notarieel te worden verleden. De kosten 

voor het notarieel verlijden zijn ten laste van de Gaselwest. 

 

Ingeval van uitsluiting, niet-deelname aan de verlenging van Gaselwest, of (vroegtijdige) ontbinding 
worden de ingebrachte en nieuw tot stand gebrachte OV-installaties (steunen, verlichtings-
toestellen en lichtbronnen) teruggenomen door de gemeente/stad op wiens grondgebied ze zich 
situeren. Dit gebeurt tegen de resterende geacteerde boekwaarde van deze installaties, verminderd 
met het eigen vermogen OV van deze gemeente/stad, op het ogenblik van de effectieve realisatie 
van de uitsluiting, niet-deelname aan de verlenging of (vroegtijdige) ontbinding, met inachtname 
van alle dan geldende juridische en fiscale regelgeving. 
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AFSTAND WEG     rep.nr. 
2180533 

Het jaar TWEEDUIZEND NEGENTIEN 
Op $ 
Voor Ons, Meester $ met standplaats te $, met 

tussenkomst van Meester Christophe DELRIVE, notaris met 
standplaats te Gent, vijfde kanton, onbevoegd ratione 
loci.  

ZIJN VERSCHENEN: 
De besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid “J.V.D.”, met zetel te 9000 Gent, 
Ferdinand Lousbergskaai 103, RPR Gent BTW BE0474.504.994. 

Opgericht bij akte verleden voor notaris Luc ROEGIERS 
te Wachtbeke op 17 juni 1972, gepubliceerd in de Bijlage 
tot het Belgisch Staatsblad op 18 april daarna, nummer 
2001-04-18/487. 

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en 
voor het laatst bij akte verleden voor notaris Christophe 
DELRIVE te Gent op 29 maart 2013, gepubliceerd in de 
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 12 april daarna, 
nummer 2013-04-12/0057736. 

Alhier vertegenwoordigd door $ 
 
Hierna genoemd “de overdrager”. 
De “GEMEENTE INGELMUNSTER”, gevestigd in het Stadhuis 

te 8770 Ingelmunster, Oostrozebekestraat 4, 
ondernemingsnummer $, in uitvoering van het besluit van de 
Gemeenteraad in datum van $ 2019, van welk besluit een 
brief tot kennisname werd verzonden aan de heer Gouverneur 
van de Provincie West-Vlaanderen in datum van $. 

Hier vertegenwoordigd door haar College van 
Burgemeester en Schepenen, voor wie hier handelen: 

a) $ 
b) $ 
Hierna genoemd “de overnemer”. 
I. VOORAFGAANDE UITEENZETTING: 
Deze kosteloze eigendomsoverdracht van wegenis met 

aanhorigheden gebeurd in het kader van de 
verkavelingsovereenkomst afgesloten tussen comparanten met 
betrekking tot de verkaveling goedgekeurd door de gemeente 
Ingelmunster de dato 13 januari 2006 onder referte 
“36007/3797/V/2005/103; waarvan de verkavelingsakte werd 
verleden voor notaris Veerle Callens te Kortrijk op 13 mei 
2008, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor 
Kortrijk onder formaliteit “65-T-20/05/2008-05696”.  

Deze verkaveling is op heden opgeheven door 
goedkeuring nagemeld ruimtelijk uitvoeringsplan 
Bruggestraat. 

II. AFSTAND 
Voornoemde vennootschap “J.V.D.”, verklaart bij deze 

af te staan, en over te dragen onder de gewone waarborg 
als naar recht en voor vrij en zuiver van alle 
hypothecaire inschrijvingen, de geheelheid in volle 
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eigendom van nabeschreven onroerend, aan en ten behoeve 
van de “Gemeente Ingelmunste”: 

BESCHRIJVING VAN HET GOED  
GEMEENTE INGELMUNSTER - ENIGE AFDELING 
Een PERCEEL ‘WEG’, met alle aanhorigheden en 

uitrustingswerken, in het verlengde van en zelf omschreven 
als “HEIDEBLOEMSTRAAT”, gekadastreerd volgens recent 
kadastraal uittreksel sectie A, nummer 845Z2 P0000, met 
een oppervlakte van drie are zes en dertig centiare (3a 
36ca). 

OORSPRONG VAN EIGENDOM  
Voorschreven onroerend goed behoort toe aan de 

genoemde vennootschap J.V.D om het te hebben verkregen 
jegens de heer ROSSEEL André Walter, blijkens akte 
verleden voor notaris Francis VLEGELS te Ingelmunster op 
27 oktober 2005, overgeschreven op het tweede 
hypotheekkantoor Kortrijk onder formaliteit “65-T-
29/11/2005-13985”. 

VOORWAARDEN  
Deze afstand is daarenboven toegestaan en aangenomen 

onder de hierna volgende bedingen en voorwaarden. 
Eigendom – genot - gebruik 
De overdrager verklaart dat het bij deze afgestane 

goed vrij is van gebruik. De overnemer wordt geacht alleen 
en onmiddellijk te zijn opgevolgd in het goed dat hem 
wordt toebedeeld. Zij heeft het vrij gebruik en het genot 
van het goed te rekenen vanaf heden, op last voor haar er 
alle taksen en belastingen van te dragen en te betalen te 
rekenen van laatstgemeld tijdstip. 

Lasten 
De overdrager verklaart dat aangaande het bij deze 

afgestane goed, geen verhaalbelastingen meer verschuldigd 
zijn voor reeds uitgevoerde werken. Indien dit toch het 
geval zou zijn, blijven deze belastingen ten laste van de 
overdrager, pro parte en pro rata. 

Staat  
1. Het goed wordt overgedragen onder waarborg als 

naar recht, in de staat waarin het zich bevindt, zonder 
waarborg voor de aard van de grond of de hoedanigheid van 
de constructies; hieromtrent verklaart de overnemer het 
eigendom voldoende te hebben onderzocht en het te 
aanvaarden met al zijn zichtbare en verborgen gebreken, 
zonder dat de overdrager tot vrijwaring zou gehouden zijn. 

2. Verder wordt het eigendom overgedragen met alle 
actieve en passieve, voortdurende en niet-voortdurende, 
zichtbare en niet-zichtbare erfdienstbaarheden. De 
overnemer wordt dienaangaande in de rechten en plichten 
gesteld van de overdrager. Na hierover door de 
instrumenterende notaris uitdrukkelijk te zijn 
ondervraagd, heeft de overdrager bevestigd dat hij zelf op 
het goed geen erfdienstbaarheid heeft gevestigd, behoudens 
degene die hierna werden vermeld. 

Vervolg zitting van 22 oktober 2019

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 126 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 7386-3166-8736-8279.

https://www.verifieer.be/code/7386316687368279


Tweede BladTweede Blad

 -  3  - 
 

 
 

3. Het goed wordt overgedragen met alle rechten en 
verplichtingen die voortvloeien uit het bestaan van boven- 
en ondergrondse leidingen. 

4. Het goed wordt overgedragen zonder waarborg voor 
de vermelde (grond)oppervlakte, al bedroeg het verschil 
meer dan één/twintigste wat in het voordeel of nadeel van 
de overnemer zal blijven. 

5. Het goed wordt overgedragen met alle rechten en 
verplichtingen betreffende eventuele gemene muren, hagen 
of andere afsluitingen, die de scheiding uitmaken tussen 
het afgestane goed en de aanpalende eigendommen. 

6. De overdrager verklaart dat het goed vrij is van 
elke onteigening of innemingrecht door de overheid en dat 
naar zijn weten hiervoor geen gevaar bestaat. 

Kosten 
Alle kosten en lasten dezer zijn ten laste van de 

overdrager. 
Tot slot van alle rekeningen 
Deze afstand wordt gedaan tot slot van alle 

rekeningen. 
ONROEREND ERFGOEDDECREET 
De overdrager verklaart dat het overgedragen goed niet 

is opgenomen in de landschapsatlas, noch in de inventaris 
archeologische zones, de inventaris bouwkundig erfgoed, de 
inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde of 
de inventaris van historische tuinen en parken. Hij 
verklaart hierover nooit enige betekening of kennisgeving 
te hebben ontvangen. 

WATERPARAGRAAF 
1. Blijkens opzoeking gedaan de dato 20 september 

2019, verklaart ondergetekende notaris, met toepassing van 
artikel 129 Wet betreffende de verzekeringen, dat het 
hierboven vermelde goed NIET gelegen is in een risicozone 
voor overstromingen. 

Blijkens diezelfde opzoeking verklaart de 
ondergetekende notaris, met toepassing van artikel 
1.3.3.3.2. van het decreet van 18 juli 2003 betreffende 
het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, 
dat het hierboven vermelde onroerend goed:  

– niet gelegen is in een mogelijk 
overstromingsgevoelig gebied (hieronder dient begrepen te 
worden de gebieden die uitsluitend bij heel extreme 
weersomstandigheden of bij een defect aan de waterkering 
overstromen); 

– niet gelegen is in een effectief 
overstromingsgevoelig gebied (hieronder dient begrepen te 
worden de gebieden waar recent nog een overstroming 
plaatsvond of gebieden waarvan de modellen aangeven dat er 
om de honderd jaar (of frequenter) een overstroming 
plaatsvindt); 

– niet gelegen is in een afgebakend 
overstromingsgebied; 

–   niet gelegen is in een afgebakende oeverzone. 
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2. De overdrager verklaart dat het hierboven vermelde 
goed bij zijn weten nooit is overstroomd.   

VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING 
De overdrager verklaart: 
- geen weet te hebben van enige bouwovertreding met 

betrekking tot voorschreven onroerend goed; 
- dat geen verzekering kan worden gegeven betreffende 

de mogelijkheid om op het ongebouwd gedeelte van 
voorschreven goed te bouwen of daarop enige vaste of 
verplaatsbare inrichting op te stellen, die voor bewoning 
kan worden gebruikt; 

- geen kennis te hebben van enige planbatenheffing; 
- dat voorschreven goed niet het voorwerp uitmaakt van 

enig voornemen tot onteigening;  
Overeenkomstig artikel 5.2.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening, vermeldt en informeert de instrumenterende 
Notaris, op basis van een door de gemeente Ingelmunster 
afgeleverd stedenbouwkundig uittreksel de dato 22 november 
2018, en waarvan partijen verklaren een kopij te hebben 
ontvangen: 

1° dat voor het onroerend goed geen bouwvergunning, 
stedenbouwkundige vergunning en/of omgevingsvergunning 
voor stedenbouwkundige handelingen is uitgereikt, 
behoudens: 

- vergunning de dato 6 januari 1966 tot bouwen serre; 
- vergunning de dato 6 januari 1966 tot uitbreiden 

groentenserre; 
- vergunning de dato 9 september 1968 tot verbouwen 

serre; 
2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming 

van het onroerend goed volgens het plannenregister en 
volgens voormeld schrijven is:  

- volgens origineel gewestplan ROESELARE-TIELT de dato 
17 december 1979: woongebieden; 

- volgens gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
Afbakening regionaal stedelijk gebied Roeselare de dato 27 
november 2008: geen nadere bestemming; 

- volgens gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
HERZIENING BRUGGESTRAAT de dato 25 januari 2011 als 
bestemming: zone 7; 

3° dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift 
en de verklaring van de verkoper, het onroerend goed geen 
voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel 
VI, hoofdstuk III en IV VCRO, noch een procedure voor het 
opleggen van een dergelijke maatregel hangende is;  

4° dat op het onroerend goed geen voorkooprecht van 
toepassing is zoals vermeld in artikel 2.4.1 VCRO of 
artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende 
complexe projecten; 

5° dat voor het onroerend goed geen niet-vervallen 
verkavelingsvergunning/omgevingsvergunning voor het 
verkavelen van gronden van toepassing is; 

6° dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt 
van een voorkeursbesluit of een projectbesluit. 
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7° dat het goed getroffen is door het rooilijnplan BPA 
Bruggestraat (herziening); 

8° dat het goed getroffen wordt door diverse 
stedenbouwkundige verordeningen en bouwverordeningen 
waarvan de koper verklaart kennis te hebben door het 
voorafgaandelijk dezer ontvangen van voormelde 
inlichtingenbrief. 

De notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1 
Vlaamse Codex RO. Deze bepaling omschrijft de 
vergunningsplichtige handelingen. 

BODEMDECREET 
a) De overdrager verklaart dat er op de grond van 

voorschreven onroerend goed destijds bij zijn weten een 
risico-inrichting was gevestigd zoals bedoeld in het 
Bodemdecreet. 

Daarnaast verklaart de overdrager dat naar zijn weten 
op voormelde grond geen risicoactiviteit meer werd 
uitgeoefend na het laatste oriënterend bodemonderzoek 
waarvan sprake hierna. 

b) De overdrager verklaart geen kennis te hebben van 
bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de 
toekomstige eigenaars of aan derden, 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 overdrager 
ter goeder trouw afgelegd werd, neemt de overnemer de 
risico’s voor eventuele bodemverontreiniging en de schade 
zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op 
zich, en verklaart hij dat de overdrager hiervoor tot geen 
vrijwaring zal gehouden zijn. 

c) De overdrager legt het bodemattest voor dat 
betrekking heeft op voorschreven goed en dat werd 
afgeleverd door OVAM op 16 november 2018. 

De inhoud van dit attest luidt als volgt: 
“2. Inhoud van het bodemattest. 
De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens 

over de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle 
vorige attesten”. 

d) Op grond van wat voorafgaat bevestigt de 
instrumenterende notaris dat de bepalingen van het 
Bodemdecreet in verband met de overdracht van gronden 
werden toegepast.  

VOORKOOPRECHT 
De overdrager verklaart dat er in deze geen wettelijk 

of conventioneel voorkooprecht van toepassing is. 
PRIJS-OPLEG:  
De partijen verklaren dat het goed wordt overgedragen 

zonder beding van prijs te zijn overeengekomen.  
FISCALE VERKLARINGEN 
Verklaring in uitvoering van het BTW-wetboek 
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De ondergetekende notaris verklaart lezing gedaan te 
hebben van artikel 62, paragraaf 2, en artikel 73 van het 
Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde (B.T.W.). 

Registratiebelasting 
De overnemer verzoekt om toepassing van artikel 

2.9.6.0.3, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en 
verklaart dat deze overdracht geschiedt ten algemenen 
nutte, gezien de overgedragen grond een uitbreiding van 
het openbaar domein uitmaakt. 

SLOTBEPALINGEN 
Ontslag van ambtshalve inschrijving 
De Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie wordt door de partijen in deze 
uitdrukkelijk ontslagen enige ambtshalve inschrijving te 
nemen bij de overschrijving dezer, om welke reden ook. 

Rechtsbekwaamheid 
De partijen verklaren, eenieder voor zich, volledig 

rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van faillissement 
of onbekwaamheid te verkeren, noch een gerechtelijke 
reorganisatie of collectieve schuldenregeling te hebben 
aangevraagd.  

Keuze van woonst 
Voor de uitvoering van onderhavige akte verklaren 

partijen woonst te kiezen in hun hierboven respectievelijk 
vermelde zetel. 

Burgerlijke staat 
a) De notaris bevestigt de juistheid van de identiteit 

van de partijen aan de hand van opzoekingen in het 
rijksregister.  

b) De ondergetekende notaris bevestigt de juistheid 
van de burgerlijke staat van de partijen op het zicht van 
officiële stukken door de Hypotheekwet vereist.  

Verwijzing naar eerdere akten 
Voor zover verwezen wordt naar vroegere notariële 

akten, verklaren en bevestigen partijen dat deze vroegere 
akte(n) één geheel vormt/vormen met deze akte, om samen 
als authentieke akte te gelden en samen uitvoerbaar te 
zijn. 

Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen 
De comparanten erkennen dat hen door de notaris 

gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze 
heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten 
bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer 
tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden 
vastgesteld. 

De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen 
heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris 
opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de 
Organieke Wet Notariaat.  

WAARVAN AKTE 
Opgemaakt en verleden ten Stadhuize van Ingelmunster. 
En na integrale voorlezing en toelichting van de akte 

hebben de partijen getekend met ons, notaris. 
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