
 Gemeenteraad 
Zitting van 23 februari 2021 

Notule 
 
Aanwezig: Steven De Maesschalck: voorzitter; 

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

 
De zitting vangt aan om 20.00 uur. 
De heer Steven De Maesschalck, 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.  Aanstellen van een als opvolger verkozen gemeenteraadslid van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 na het ontslag van een gemeenteraadslid 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 13 van het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op het ontslag als raadslid door de heer Dries COUCKUYT in zitting van de gemeenteraad van 19 

januari 2021, waarvan akte werd genomen door de gemeenteraad in dezelfde zitting; 
Gelet op artikel 14 van het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Overwegende dat een opvolger opgeroepen moet worden om het vacant gekomen mandaat op te 

nemen; 
Gelet op het proces-verbaal betreffende de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018 waaruit 

blijkt dat volgende persoon door het hoofdbureau als opvolger werd verkozen verklaard op lijst 1 (sp.a+): 
PRIEM Sandy 
Gelet op het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 5 december 2018 waardoor deze 

verkiezing geldig werd verklaard; 
Overwegende dat de voorzitter van de vergadering vaststelt dat er geen bezwaren werden ingediend 

in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden met betrekking tot de verkozen opvolger; 
Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van de betrokken opvolger met gunstig gevolg; dat 

hiervan proces-verbaal werd opgesteld; 
Overwegende dat de in artikel 6, §3 van het Decreet over het Lokaal bestuur voorgeschreven eed “Ik 

zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” door de verkozen opvolger werd 
afgelegd in handen van de heer Steven DE MAESSCHALCK, Voorzitter van de gemeenteraad; 

Overwegende dat door de eedaflegging de verkozen opvolger ambtsbevoegd wordt als 
gemeenteraadslid en dat betreffende het vervullen van deze formaliteit een afzonderlijke akte werd 
opgesteld; 
NEEMT AKTE 
van deze eedaflegging, de aanstelling en de rangorde van de raadsleden en gaat over tot de dagorde. 
2.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 
De GEMEENTERAAD, 
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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; 

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. 

Beslissingen 

AFVAL 
3.  Opheffen van het gemeentelijk reglement voor de subsidiëring van kippen 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren; 
Gelet op het koninklijk besluit houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de 

voorwaarden inzake de verhandeling van dieren, in het bijzonder artikel 27 §4 dat bepaalt dat bij de 
verhandeling van een dier geen korting, onder eender welke vorm, mag aangeboden of toegekend worden; 

Gelet op het gemeentelijk reglement voor de subsidiëring van kippen, goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 20 maart 2012; 

Overwegende dat in uitvoering van het reglement gezinnen om de 3 jaar kippen konden aankopen via 
de gemeente aan een sterk verminderde kostprijs, namelijk 2 kippen voor 7 euro of 3 kippen voor 10 euro; 

Overwegende dat door de wijziging van de wetgeving op het dierenwelzijn geen dieren meer mogen 
aangeboden worden met korting; dat deze bepaling ook van toepassing is voor kippenacties die 
georganiseerd worden door gemeenten en afvalintercommunales; 

Overwegende dat de kippenactie in het leven werd geroepen om de kip als afvalverwerker van 
keuken- en tuinafval te promoten; dat na 9 jaar subsidie blijkt dat slechts een beperkt aantal gezinnen door 
de kippenactie starten met het houden van kippen als afvalverwerkers; dat de organisatie van de 
kippenactie om de afvalberg te verkleinen dus eerder een symbolische actie is; dat het daarom aangewezen 
is om niet langer een kippenactie te organiseren maar te focussen op het informeren van de burgers over 
afval voorkomen, voedselverlies beperken, thuiscomposteren en kringlooptuinieren; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het gemeentelijk reglement voor de subsidiëring van kippen, goedgekeurd door de gemeenteraad 

op 20 maart 2012, wordt opgeheven. 

WONEN 
4.  Wijzigen van het reglement met betrekking tot conformiteitsattesten voor woningen 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op de Vlaamse Codex Wonen van 2021; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 november 2019 houdende goedkeuren van het 

reglement met betrekking tot conformiteitsattesten voor woningen; 
Overwegende dat door de invoering van de Vlaamse Codex Wonen vanaf 1 januari 2021 het 

gemeentelijk reglement conformiteitsattesten aangepast moet worden; 
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Overwegende dat het over technische aanpassingen gaat met een correcte verwijzing naar de 
Vlaamse regelgeving (vnl. andere artikelnummering). 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De wijzigingen aan het reglement met betrekking tot conformiteitsattesten voor woningen worden 

goedgekeurd. Een gecoördineerde versie van dit reglement wordt opgesteld en als bijlage 
gevoegd bij deze beslissing. 

Artikel 2 – Dit gewijzigd reglement treedt in voege vanaf heden. 
5.  Wijzigen van het reglement met betrekking tot de verbeteringspremie voor huurwoningen 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 april 2011 houdende vaststellen van een 

stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 november 2019 houdende goedkeuren van de 

aanpassingen aan het reglement met betrekking tot de verbeteringspremie voor huurwoningen 
Overwegende dat de Vlaamse overheid het initiatief heeft genomen om de Vlaamse regelgeving met 

betrekking tot wonen te bundelen in een nieuwe structuur met een nieuwe nummering, met name in de 
Vlaamse Codex Wonen van 2021; 

Gelet op het feit dat door de invoering van de Vlaamse Codex Wonen het gemeentelijk reglement tot 
toekenning van een verbeteringspremie voor huurwoningen dient te worden aangepast met de juiste 
verwijzingen naar de Vlaamse regelgeving; 

Overwegende dat het gaat over technische aanpassingen met een correcte verwijzing naar de 
Vlaamse Codex Wonen en dat er in het reglement inhoudelijk niets wordt gewijzigd; 

Gelet op het voorstel van aangepast reglement; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor huurwoningen, 

goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 november 2019, wordt als volgt gewijzigd: 
Artikel 3 
Worden uitgesloten van de mogelijkheid om een premieaanvraag in te dienen: de sociale 
woonorganisaties zoals bepaald in boek 4 van de Vlaamse Codex wonen van 2021. 
Artikel 5 - §2 
Na renovatie dient de woning te voldoen aan kwaliteitsnormen vermeld in boek 3, deel 1 van de 
Vlaamse Codex Wonen van 2021, en Boek 3, deel 2 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 
2021, inzonderheid artikelen 3.2. 
Tevens dient de woning te voldoen aan alle oppervlaktevoorwaarden zoals gesteld in de 
stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit, zoals 
aangenomen door de gemeenteraad van 19 april 2011. De eigenaar-verhuurder moet vóór 
uitbetaling over een geldend conformiteitsattest beschikken. Het conformiteitsattest wordt 
opgemaakt door de Woondienst Regio Izegem. 

Artikel 2 – Er wordt een gecoördineerde versie van dit reglement opgesteld die als bijlage wordt gevoegd bij 
deze beslissing. 

6.  Voorlopig vaststellen van een nieuw straatnaam 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur; 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en 

pleinen en latere wijzigingen; 
Gelet op het feit dat de straatnaam ‘Industrielaan’ werd toegekend voor het bedrijventerrein 

‘Zandberg’; 
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Gelet dat langs de Industrielaan bijna alle bedrijfsgebouwen zijn opgericht en waarbij aan deze 
bedrijven reeds een adres is toegekend; 

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag met referentie OMV_2020129791 waarbij de zaak van de 
wegen werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 januari 2020; 

Overwegende dat deze nieuwe weg een zijweg wordt van de Industrielaan; 
Overwegende dat voor een logische adrestoekenning en omwille van de bereikbaarheid van de 

veiligheidsdiensten het aan te raden is deze nieuwe zijweg een afzonderlijke naam toe te kennen; 
Overwegende dat de naam ‘Irislaan’ wordt voorgesteld; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De voorgestelde straatnaam ‘Irislaan’ voorlopig vast te stellen. 
Artikel 2 – Deze beslissing ter advies voor te leggen aan de Gemeentelijke Culturele Raad. 
Artikel 3 – Deze beslissing aan het gemeentehuis aan te plakken overeenkomstig de bepalingen in het 

decreet van 28 januari 1977, en latere wijzigingen. 

PATRIMONIUM 
7.  Goedkeuren van een verkoopbelofte 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de verkoopbelofte van 12 januari 2021; 
Overwegende dat deze verkoop kadert in de realisatie van het Cultuurhuis zoals opgenomen in het 

beleidsprogramma 2019-2025; 
Overwegende dat voor deze grondafstand een schatting werd opgemaakt om de verkoopprijs te 

bepalen; 
Overwegende dat de eventuele werken op het terrein mogen aangevat worden na ondertekening van 

de verkoopbelofte en na goedkeuring van de verkoopbelofte door de gemeenteraad; 
Overwegende dat de gemeenteraad het engagement goedkeurt om bij de restauratie van de volledige 

kasteelmuur en poort langs de Stationsstraat, overeenkomstig de bepalingen van en na het bekomen van de 
premie van het agentschap onroerend erfgoed, een investeringstoelage toe te kennen aan BVBA Kasteel 
Ingelmunster van maximaal 50% van de bewezen kosten exclusief btw na voorlegging van betalingsbewijs 
van facturen aan de geregistreerde aannemer met een maximum van 40.000,00 euro; 

Overwegende dat de verkoop wordt toegestaan en aanvaard mits de vergoeding van 366.166,00 euro 
voor een stuk grond, kadastraal gekend als Ingelmunster, eerste afdeling, sectie B 0863 C3 en een stuk 
grond te nemen uit, een stuk grond, kadastraal gekend als Ingelmunster, eerste afdeling, sectie B 0863 X2; 

Overwegende dat de totale oppervlakte van de te verwerven grond, op basis van het opmetingsplan 
20.94 BT van landmeter Carlier, 2.397m² bedraagt; 

Overwegende dat de gemeente middels een authentieke akte een erfdienstbaarheid van overgang 
over het goed of over de aanpalende centrumparking zal toestaan onder de vorm van toegang tot de 
achtergelegen gronden naar het perceel Ingelmunster, sectie B nr. 863 X2. Op deze gronden kan, mits het 
bekomen van een omgevingsvergunning, een loods opgericht worden in het kader van onderhoud en beheer 
van het kasteelpark; 

Overwegende dat alle kosten van de huidige verkoopbelofte en van de eventuele authentieke 
verkoopakte voor rekening zijn van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat bij goedkeuring van de belofte tot grondoverdracht, de akte kan verleden worden 
door een instrumenterend ambtenaar van de Vlaamse Overheid, dit ten laatste binnen de vier maanden na 
het lichten van de optie; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT:  
Met 
8 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
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Bart Buyse, Kurt Soenens, Sandy Priem) 
en 
13 stemmen voor (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, 
Jean-Pierre Deven, Katrien Vandecasteele, Nadine Verheye, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
Artikel 1 – De verkoopbelofte aan de gemeente Ingelmunster wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze 

beslissing gevoegd. 
8.  Goedkeuren van een ontwerpakte voor een ruil zonder opleg 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het ontwerp van akte tot ruil zonder opleg; 
Overwegende dat deze ruil geschiedt voor openbaar nut en meer bepaald voor de uitbreiding van de 

parking van het sportcentrum; 
Gelet op het opmetingsplan met referentie 36007-10724, loten nummers 5 en 6; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het ontwerp van ruil zonder opleg wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing: 

Kadastrale gegevens Oppervlakte 

Sectie Nummer  

B 806D 5 a 21 ca 

B 817C 16 a 20 ca 

Artikel 2 – De overdracht gebeurt voor openbaar nut en meer bepaald voor de uitbreiding van de parking 
van het sportcentrum. 

9.  Goedkeuren van een verkoopbelofte 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de verkoopbelofte; 
Overwegende dat deze verkoop kadert in een opname in het openbaar domein; 
Overwegende dat voor deze grondafstand een schatting werd opgemaakt om de verkoopprijs te 

bepalen; 
Overwegende dat de verkoop wordt toegestaan en aanvaard mits de vergoeding van 6.580,00 euro 

voor grond te nemen uit een stuk grond, gelegen Spoorwegstraat 1, 8770 Ingelmunster en kadastraal 
gekend als Ingelmunster, 1e afdeling, sectie D 0253 B3; 

Overwegende dat het gedeelte dat zal worden afgesplitst werd bepaald door studiebureau Carlier in 
een opmetingsplan met referentie 20.60 en dat de totale oppervlakte van de bovengrondse inname wordt 
bepaald op 94 m²; 

Overwegende dat de gemeente zich ertoe verbindt om een draadafsluiting (inclusief betonnen 
onderplaat) van 1,8m hoog te voorzien bekleed met ericamatten en klimop aan de kant van het toekomstig 
openbaar domein. Deze afsluiting wordt voorzien op de grens tussen lot 1 en lot 2 volgens het 
opmetingsplan 20.60; 

Overwegende dat alle kosten van de afsluiting, de huidige verkoopbelofte en van de eventuele 
authentieke verkoopakte voor rekening zijn van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat bij goedkeuring van de belofte tot grondoverdracht, de akte kan verleden worden 
door een instrumenterend ambtenaar van de Vlaamse Overheid, dit ten laatste binnen de vier maanden na 
het lichten van de optie; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT: 
eenparig 
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Artikel 1 – De verkoopbelofte aan de gemeente Ingelmunster wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze 
beslissing gevoegd. 

ALGEMENE FINANCIERING 
10.  Wijzigen van het reglement houdende een belasting op gebouwen en woningen die 

beschouwd worden als ongeschikt of onbewoonbaar voor de aanslagjaren 2020-2025 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op de Vlaamse Codex Wonen van 2021; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2019 houdende goedkeuren van een 

belasting op gebouwen en woningen die beschouwd worden als ongeschikt of onbewoonbaar voor de 
aanslagjaren 2020-2025; 

Overwegende dat door de invoering van de Vlaamse Codex Wonen vanaf 1 januari 2021 het 
gemeentelijk belastingreglement op woningen die beschouwd worden als ongeschikt of onbewoonbaar 
aangepast moet worden; 

Overwegende dat het gaat over technische aanpassingen met een correcte verwijzing naar de 
Vlaamse regelgeving (vnl. andere artikelnummering); 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De wijzigingen aan het reglement van 17 december 2019 houdende een belasting op gebouwen 

en woningen die beschouwd worden als ongeschikt of onbewoonbaar voor de aanslagjaren 2020-
2025 worden goedgekeurd. Er wordt een gecoördineerd reglement opgesteld dat als bijlage 
wordt gevoegd bij deze beslissing. 

Artikel 2 – Deze wijzigingen treden in voege vanaf heden. 
Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen en de Woondienst Regio Izegem worden belast met 

de uitvoering van dit reglement. 

Kennisname 

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

18 februari 2021, over het verdwenen groenscherm langs de Ringlaan. 
De heer Voorzitter geeft het woord aan Enigo Vandendriessche, raadslid, die het volgende toelicht. 
Langs de Ringlaan, in het stuk tussen de Gentstraat en de Kortrijkstraat, is onlangs een haag verdwenen. 
Hierover hebben we volgende vragen. 
Heeft het gemeentebestuur hier toestemming voor gegeven? Met welke reden is de haag verdwenen? Komt 
er iets in de plaats? Kan de gemeente nogmaals aandringen bij het AWV om de gevraagde geluidsmeting te 
laten uitvoeren? 
De heer Jan Rosseel, schepen, antwoordt hierop het volgende. 
In juni vorig jaar was er bij de uitzonderlijke regenval, waardoor er, onder andere, in de Duikerstraat en 
Heirweg Zuid waterproblemen waren, ook een grote waterdruk in de gracht langs de Ringlaan. Het water 
trad daar ook buiten de oevers. Als gemeente hebben we toen aan AWV gevraagd de gracht, die in hun 
beheer zit, beter te onderhouden. 
Op 4 februari 2021 werd de gemeente geïnformeerd dat de haag, die op eigendom van het Vlaams gewest 
staat, zou weggenomen worden in functie van het onderhoud en beheer van de gracht. Hun motivatie is dat 
door de haag de gracht niet machinaal kan gemaaid en gereinigd worden, wat grote kosten met zich 
meebrengt. Dat is ook de reden dat het onderhoud niet jaarlijks kan gebeuren. Zoals daarnet aangehaald is 
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de gracht van belang met betrekking tot de waterhuishouding en om die reden wenst men meer frequent 
machinaal beheer te kunnen doen en moest de haag bijgevolg verdwijnen. 
Ik kan hier ook bij vermelden dat AWV als eigenaar aan de gemeente helemaal geen toestemming hoeft te 
vragen! Meer nog, als gemeente hebben we er een principieel probleem mee dat de Vlaamse overheid 
omwille van deze beheersproblemen, zonder overleg, deze maatregelen heeft genomen en ons opzadelt met 
de kritiek en de zorg voor alternatieven op eigen kosten op gemeentelijke grond. 
Aan de groendienst van de gemeente werd gevraagd om te onderzoeken of de groenstrook tussen de 
woningen en de gracht van meer beplanting kan voorzien worden zoals verderop langs de N50 (richting 
Kortrijk) al het geval is. Hoewel dit naar geluid toe vermoedelijk geen wezenlijk verschil zal maken, kan dit 
toch voor een verbetering zorgen. De buitenkant van de wijk zal op die manier terug een groener karakter 
krijgen en de bewoners zullen minder zichtbaar zijn vanop de ring. 
Hou er dan ook wel rekening mee dat dit gevolgen kan hebben voor het MTB-parcours en dat dit dan 
waarschijnlijk verplaatst zal moeten worden. 
Wat de metingen betreft. In augustus 2018 werd door ons aan het gewest de vraag gesteld om een 
geluidsmeting uit te voeren. Er werd ons toen meegedeeld dat de resultaten aan ons zouden overgemaakt 
worden. Er is niet echt een duidelijke motivatie waarom deze meting nog niet werd uitgevoerd. Ondertussen 
hebben we wel vernomen dat die meting op de planning staat (de 2de in de rij). 
Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende punt op de 
agenda. 

MOBILITEIT 
T2. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Kurt Soenens, raadslid, per mail van 18 februari 

2021, over de stand van zaken met betrekking tot het shop and go parkeren. 
De heer Voorzitter geeft het woord aan Kurt Soenens, raadslid, die het volgende toelicht. 
 
In de gemeenteraad van februari 2020 vroeg onze fractie bij monde van Dries Couckuyt om de 
mogelijkheden van ‘shop and go parkeren’ te onderzoeken als alternatief voor de blauwe zone in het 
centrum. De gemeenteraad keurde het voorstel unaniem goed: het schepencollege zou dit onderzoeken. In 
oktober 2020 informeerde Dries naar een stand van zaken van het onderzoek. Bevoegd schepen Trui 
antwoorde toen dat een telling in lockdown niet aangewezen is. In september zouden tellingen uitgevoerd 
zijn op 10 weekdagen, maar nog niet in het weekend. Vanuit de handelaars had het schepencollege op dat 
moment nog geen vraag ontvangen. Onze raads- en bestuursleden daarentegen worden wel vaak gevraagd 
naar een stand van zaken. Een duidelijk teken dat de handelaars hier wel op zitten te wachten. 
Graag hadden wij een antwoord gekregen op de volgende vragen. 
Welke tellingen werden precies waar uitgevoerd? Wat zijn de resultaten? 
Werd de wenselijkheid, zowel bij bewoners van de blauwe zone als bij de Ingelmunsterse handelaars 
bevraagd? Zo ja, wat was het resultaat? 
Mevrouw Trui Lambrecht, schepen, antwoordt hierop het volgende. 
Van maandag 21 september tot en met woensdag 30 september werden tellingen uitgevoerd aan de hand 
van het aantal “geparkeerde wagens” in de blauwe zone, telkens om 9 uur, 11 uur, 13 uur en 16 uur. Op 
vrijdagvoormiddag, die logischerwijs het drukst bezet is in kader van de markt, meten we een bezetting van 
76%. Wanneer we tellingen uitvoeren op een maandag hebben we slechts een bezettingsgraad van 30 %. 
De tellingen, die door de gemeente werden uitgevoerd, laten niet onmiddellijk uitschijnen dat er een nood is 
aan “shop & go plaatsen” binnen de blauwe zone. Deze gegevens kunnen wij u ook bezorgen. 
In het schepencollege van gisteren beslisten we het mobiliteitsplan, in navolging van de sneltoets, te laten 
herwerken. Het betreft een verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan gekoppeld aan een 
participatietraject. We behandelen en verdiepen in vier thema’s: 

 impact van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
 netwerken langzaam verkeer 
 netwerk gemotoriseerd verkeer 
 integraal parkeerbeleid 

We laten het parkeerbeleid onderzoeken, waaronder de vraag naar ‘shop and go’ parkeerplaatsen in de 
ruimere duurzame mobiliteitsvisie van het mobiliteitsplan. Pro’s en contra’s van shop & go plaatsen moeten 
daarin afgewogen worden tegenover het fietsvriendelijker maken van de kern. 
Het met ‘shop and go’ parkeerplaatsen nastreven dat er voor de deur van handelaars steeds vrije plaatsen 
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zijn, zou er mogelijk kunnen toe bijdragen dat mensen eerder zouden kiezen om hun wagen te nemen dan 
hun fiets. Mogelijk zal het studiewerk over het integraal parkeerbeleid en participatietraject van het 
mobiliteitsplan uitwijzen dat er in de buurt van de handelszaken beter meer fietsenstallingen komen die niet 
hinderlijk zijn voor de voetgangers en die bijvoorbeeld ook plaats bieden voor een bakfiets, eerder dan 
autogerichte ‘shop and go’-plaatsen. 
Gelet op het feit dat uit de eigen tellingen blijkt dat er geen acute nood is en het feit dat wij een integraal 
parkeerbeleid willen uitwerken in het mobiliteitsplan, zijn wij van mening dat het verantwoord is om op 
vandaag, nog geen ‘shop and go’-parkeerplaatsen te realiseren. 
Wij ontvangen eigenlijk geen signalen van handelaars, die per se “shop & go” plaatsen willen in de blauwe 
zone. Persoonlijk heb ik weet van 1 handelaar en deze is gelegen buiten de blauwe zone. Kunnen jullie ons 
misschien eens meedelen welke handelaars in het centrum hier zitten op te wachten? 
Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende punt op de 
agenda. 

WATER 
T3. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, per mail van 

18 februari 2021 over de waterkwaliteit en stroomgebiedbeheersplannen. 
De heer Voorzitter geeft het woord aan Enigo Vandendriessche, raadslid, die het volgende toelicht. 
 
Vlaanderen moet er van Europa voor zorgen dat al haar waterlopen proper zijn tegen 2027 en is, onder 
andere, daarom bezig met de opmaak van de zogenaamde stroomgebiedbeheersplannen. Aanvankelijk was 
het de bedoeling dat alle oppervlaktewaterlichamen tegen 2015 proper waren, maar dat is niet gelukt. In de 
plannen die Vlaanderen vandaag voorstelt, legt men er zich bij neer dat het ook tegen 2027 niet zal lukken. 
Sterker nog, voor heel veel waterlopen zal het zelfs tegen 2033 niet lukken. 
We hebben eens bekeken wat dat betekent voor Ingelmunster. De Mandel en het Kanaal Roeselare-Leie zijn 
onze belangrijkste waterlopen. Beide waterlopen zijn ingedeeld in klasse 6. Dat wil zeggen dat de ‘goede 
ecologische toestand’ zelfs niet zal gehaald worden tegen 2033. Nochtans geeft een rapport binnen dezelfde 
Vlaamse plannen aan dat het voor een groot deel van de Mandel én voor het kanaal in zijn geheel technisch 
wel mogelijk is om het water proper te krijgen tegen 2027. Vlaanderen is echter van oordeel dat de kosten 
hiervoor disproportioneel zijn. Met ander woorden: proper water kan, maar we gaan het niet doen, want het 
kost teveel. 
Onze fractie is van oordeel dat we ons hier niet zomaar moeten bij neerleggen. Op dit moment zijn de 
‘stroomgebiedbeheerplannen’ in openbaar onderzoek tot 14 maart. Als partij gaan wij in ieder geval bezwaar 
indienen. We willen graag weten wat het standpunt van het schepencollege is, en of het schepencollege ook 
bereid is om als gemeentebestuur bezwaar in te dienen tegen de plannen. 
De heer Jan Rosseel, schepen, antwoordt hierop het volgende. 
Net zoals iedere Ingelmunsternaar hopen wij dat de Mandel en het kanaal zo snel mogelijk opnieuw een 
goede waterkwaliteit zullen krijgen. Wij zijn ons ten volle bewust van de meerwaarde van deze blauwgroene 
aders die dwars door onze gemeente lopen en zelfs mee het ontstaan van onze gemeente hebben bepaald. 
Om een goede waterkwaliteit te bereiken zijn heel wat diverse inspanningen nodig. Bij een deel van deze 
inspanningen gaat het om maatregelen op Vlaams niveau of provinciaal niveau inzake bemesting, ecologisch 
herstel van waterlopen en waterbeheersing. Als gemeente zijn wij steeds bereid om hierin mee te werken, 
zonder daar zelf een specifieke taakstelling in het hebben. 
Voor de kwaliteit van het oppervlaktewater komt de gemeente wel in beeld inzake het rioleringsbeleid. 
Vanuit Vlaanderen werd een simulator opgemaakt die aangeeft wat de reductiedoelstelling voor stikstof en 
fosfor per waterlichaam per gemeente is. Daarbij wordt een totale reductiedoelstelling vooropgesteld alsook 
een minimale doelstelling. Omwille van de indeling in klasse 6 is de minimale doelstelling tegen 2027 om één 
derde van de totale reductiedoelstelling te halen. In de tabel zien jullie een afdruk uit de simulator met 
opgave van de totale gemeentelijke reductiedoelstelling. Verder is er een overzicht van de lopende en 
geplande rioleringswerken voor deze legislatuur alsook een overzicht van de geplande projecten voor de 
volgende legislatuur. Wanneer deze projecten worden ingevoerd in de simulator, dan wordt de voor 
Ingelmunster vooropgestelde totale reductiedoelstelling voor de Mandel gehaald. Naast de opgenomen 
projecten zullen ook nog privéprojecten uitgevoerd worden en zullen er mogelijk nog andere GUP-projecten 
(gebiedsdekkend uitvoeringsplan) gedeeltelijk kunnen gerealiseerd worden, zoals bijvoorbeeld de geplande 
werken in de Rozestraat. 
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Vermits we op basis van deze werken, die ook voor de bevolking een aanzienlijke impact zullen hebben 
(hinder werken), de vooropgestelde reductiedoelstelling halen tegen het einde van de volgende legislatuur, 
vinden we het niet wenselijk om een bezwaar in te dienen. 
Zoals in mijn inleiding reeds gezegd zijn er inspanningen nodig op heel wat fronten en zijn we zeker bereid 
om ons steentje daarin bij te dragen als dit van ons wordt verwacht. 
Anderzijds wat de inzet van de Vlaamse middelen op bovenlokaal niveau betreft, gaan wij er van uit dat dit 
op Vlaams en provinciaal niveau voldoende wordt bekeken en daar de nodige afwegingen worden gemaakt 
en dat iedereen daarbij best kan beginnen met voor eigen deur te vegen. 
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 meldt mevrouw Els 
Leysen, raadslid, klachten in de Gentstraat over doorgaand vrachtverkeer dat te snel rijdt. Kan daar iets aan 
gedaan worden? 
Trui Lambrecht, schepen, deelt mee dat de aanvullende signalisatie voor de uitgebreide tonnagebeperking 
worden geplaatst en dat aan de politie wordt gevraagd om daar de nodige handhaving op te doen. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad meldt de heer Jan 
Defreyne, raadslid, dat het zwaar verkeer nu door Zuidstraat en Kweekstraat wordt gestuurd. Dit kan toch 
niet de bedoeling zijn? 
Trui Lambrecht, schepen, beaamt dit en zal dit nakijken. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad herhaalt de heer Kurt 
Soenens, raadslid, zijn vraag naar een hogere omheining op T4 in het sportcentrum, eerder gesteld in 2019 
gesteld. Toen werd dit gezegd dat dit ging worden opgenomen in het masterplan. Maar hoeft dit te wachten 
op de resultaten van het masterplan om uitgevoerd te worden? 
Jan Rosseel, schepen, deelt mee dat een hogere afsluiten effectief in het masterplan is opgenomen en dat 
de plaatsing hiervan zal worden opgenomen in de uitvoeringsplanning volgend op het masterplan. 
 
De zitting werd afgerond om 21.20 uur. 
 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Steven De Maesschalck 
algemeen directeur voorzitter 
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REGLEMENT CONFORMITEITSATTESTEN 
 
 
Artikel 1 ‐ Doel 
 
Dit reglement regelt de geldigheidsduur van conformiteitsattesten die voor woningen op het grondgebied 
van de gemeente Ingelmunster worden afgeleverd. 
 
Artikel 2 ‐  Definities 
 
Voor de toepassing van het reglement worden de hierna gebruikte begrippen gebruikt: 

 Vlaamse Codex Wonen van 2021 (goedgekeurd op 17 juli 2020) 

 Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (goedgekeurd op 11 september 2020) 

 Woning: zoals omschreven in de Vlaamse Codex Wonen (zie bijlage) 

 Kamer: zoals omschreven in de Vlaamse Codex Wonen (zie bijlage) 

 Conformiteitsattest: zoals bedoeld in de Vlaamse Codex Wonen (zie bijlage) 
 

Artikel 3 – Geldigheidsduur van het conformiteitsattest 
 
Het conformiteitsattest heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Dit is van toepassing op conformiteitsattesten 
voor woningen en kamers  
De geldigheidsduur gaat in vanaf de afgiftedatum van het conformiteitsattest. De geldigheidsduur van 
eerder uitgereikte conformiteitsattesten blijft onveranderd. 
Het conformiteitsattest vervalt van rechtswege in de gevallen benoemd in artikel 3.9. van de Vlaamse 
Codex Wonen (zie bijlage). 
 
Artikel 4 – procedure 
 
Een aanvraag tot het afleveren van een conformiteitsattest dient aangevraagd te worden bij de 
Woondienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13 te 8870 Izegem. 
 
De controle van de woning met het oog op het afleveren van een conformiteitsattest zal gebeuren volgens 
de voorschriften van de Vlaamse Codex Wonen. 
 
Artikel 5 – Kostprijs   
 
Het afleveren van een conformiteitsattest is gratis vanaf de datum van inwerkingtreding van dit reglement. 
 
Artikel 6 – Overgangsmaatregel 
 
Indien de aanvraag tot afleveren van een conformiteitsattest gebeurt vóór 01/01/2023 voor woningen of 
kamers waarvan het buitenschrijnwerk in woonlokalen, keuken en badkamer voorzien is van enkele 
beglazing en waarvan de   (totale) energiescore voor het pand vastgesteld in het EPC hoger is dan 
onderstaande grenswaarden wordt de geldigheidsduur van het conformiteitsattest beperkt tot 
31/12/2022. Volgens type woning:  
 600 kWh/m² voor een open bebouwing 
 550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing  
 450 kWh/m² voor een gesloten bebouwing 
 400 kWh/m² voor een appartement 

                   
Artikel 6 – Inwerkingtreding 
 
Dit reglement treedt in werking op 23 februari 2021 en vervangt het reglement conformiteitsattesten op 
dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad van 19 november 2019. 
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BIJLAGE 
 
Definities uit het decreet houdende de Vlaamse Codex Wonen: 
 

 Woning (Art. 1.3, §1, eerste lid, 66): 
elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of 
alleenstaande 
 

 Kamer (Art. 1.3, §1, eerste lid, 22°): 
een woning waarin een toilet, een bad of douche of een kookgelegenheid ontbreken en waarvan de 
bewoners voor een of meer van die voorzieningen aangewezen zijn op de gemeenschappelijke ruimten 
in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt 
 

 Conformiteitsattest: 
De conformiteit van een woning die verhuurd wordt of te huur of ter beschikking gesteld wordt als 
hoofdverblijfplaats of voor de huisvesting van een of meer studenten, kan blijken uit het 
conformiteitsattest dat de burgemeester afgeeft op eigen initiatief of op verzoek. Het 
conformiteitsattest vermeldt de aanwezigheid van eventuele gebreken als vermeld in artikel 3.1, §1, 
derde lid, 1°,en de toegestane maximale woningbezetting volgens de normen die worden vastgesteld 
met toepassing van artikel 3.1, §1,vierde lid.De Vlaamse Regering stelt het model, de vergoeding voor 
de behandeling van een aanvraag tot afgifte en de regels voor de bekendmaking van het 
conformiteitsattest vast. 

 
 
Het conformiteitsattest vervalt van rechtswege in de gevallen benoemd in artikel 3.9. van de Vlaamse 
Codex Wonen: 
 
1° aan de woning werkzaamheden uitgevoerd worden als vermeld in artikel 18 van het Vlaams 
Woninghuurdecreet; 
2° de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt met toepassing van hoofdstuk III; 
3° de woning onbewoonbaar verklaard wordt met toepassing van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet; 
4° er voor de woning een proces‐verbaal als vermeld in artikel 3.37, opgesteld wordt; 
5° er een termijn van tien jaar of een termijn die vastgesteld wordt door de gemeenteraad, met een 
maximum van tien jaar, verstreken is na de afgifte van het conformiteitsattest. 

Vervolg zitting van 23 februari 2021

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 44 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 6686-1085-9114-0534.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/6686108591140534


Verbeteringspremie voor huurwoningen – GR 19 november 2019. 1 

 

Gemeentebestuur Ingelmunster  
Oostrozebekestraat 4 ‐ 8770 Ingelmunster  
Tel. 051 33 74 00 ‐ Fax 051 31 82 83 
 
 
 
 

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie 
voor huurwoningen 
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 november 2019. 

 
TITEL I: DOEL 
 
Artikel 1 
 
Om het aanbod aan kwalitatieve en betaalbare huurwoningen op peil te houden in de gemeente wordt 
binnen de perken van het daartoe op de gemeentelijke begroting voorziene krediet een premie 
toegekend aan de eigenaars-verhuurders die op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster 
overgaan tot verbeteringswerken aan een bestaand pand ouder dan 30 jaar. 
Indien het pand gesloopt wordt, kan een verbeteringspremie verkregen worden voor zover er een 
nieuwe woning gebouwd wordt (vernieuwbouw). De bouw van de nieuwe woning wordt in dit geval 
gelijkgesteld met renovatie van een bestaand pand. 
 
 
TITEL II: DEFINITIES 
 
Artikel 2:  
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
 
 Eigenaar-verhuurder: 

de (mede-)eigenaar handelend namens alle mede-eigenaars-verhuurders, zowel natuurlijke 
personen als rechtspersonen, die de woning na de voltooiing van de verbeteringswerken verhuurt 
voor een periode van minstens 9 jaar 
 

 Huurder: 
de natuurlijke persoon, die geen (mede-)eigenaar is van de woning waarop de premieaanvraag 
betrekking heeft, en die voor de woning waarvoor een premie wordt aangevraagd een 
huurovereenkomst heeft afgesloten met de eigenaar-verhuurder 

 
 Premieaanvrager: 

de eigenaar-verhuurder 
 
 Woning: 

het huis, appartement of studio, als hoofdverblijfplaats bestemd voor het huisvesten van één gezin 
 
 Aanvraagdatum: 

datum waarop het dossier ingediend wordt (datum vermeld op ontvangstbewijs) 
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Verbeteringspremie voor huurwoningen – GR 19 november 2019. 2 

TITEL III: VOORWAARDEN 
 
Artikel 3 
 
§1 
De premie kan aangevraagd worden door de eigenaar-verhuurder voor bestaande panden met 
bouwdatum ouder dan 30 jaar, waarvoor werken noodzakelijk zijn om te beantwoorden aan de 
vereisten die op het huidig ogenblik gesteld worden aan een gezonde, aangepaste, voldoende ruime 
energiezuinige huisvesting.  
 
§2 
Worden uitgesloten van de mogelijkheid om een premieaanvraag in te dienen:  
 de sociale woonorganisaties zoals bepaald in boek 4 van de Vlaamse Codex wonen van 2021. 
 de eigenaar-verhuurder die de woning na de voltooiing van de verbeteringswerken verhuurt aan 

een sociaal verhuurkantoor 
 
Artikel 4 
 
Kamers die vallen onder het reglement van kamers komen niet in aanmerking voor de toepassing van 
dit reglement. 
 
Artikel 5 
 
§1 
Het geheel van de kosten van de uit te voeren werken die voor subsidiëring in aanmerking komen, 
moet ten minste € 3 700 bedragen, BTW niet inbegrepen. 
 
§2 
Na renovatie dient de woning te voldoen aan kwaliteitsnormen vermeld in boek 3, deel 1 van de 

Vlaamse Codex Wonen van 2021, en Boek 3, deel 2 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 
2021, inzonderheid artikelen 3.2.  Tevens dient de woning te voldoen aan alle 
oppervlaktevoorwaarden zoals gesteld in de stedenbouwkundige verordening met het oog op het 
versterken van de woonkwaliteit, zoals aangenomen door de gemeenteraad d.d.  07.12.2009. De 
eigenaar-verhuurder moet vóór uitbetaling over een geldend conformiteitsattest beschikken. Het 
conformiteitsattest wordt opgemaakt door de WRI 

 
§3 
Na de werken dient de woning met een geregistreerde huurovereenkomst tussen eigenaar-verhuurder 
en huurder gedurende tenminste 9 jaar te worden verhuurd aan maximaal volgende prijzen: 
1°/ Voor een lopende huurovereenkomst mag een eventuele huurprijsherziening conform de huurwet 

maximum 5% hoger zijn dan de huurprijs vóór de werken. 
2°/ Voor een nieuwe huurovereenkomst afgesloten na uitvoering van de werken mag de huurprijs 

maximum 5% hoger zijn dan de laatst afgesloten huurovereenkomst voor die betreffende woning 
(gebaseerd op de huurprijs vermeld in de huurovereenkomst, plus eventuele indexering).  

3°/ Voor een eerste verhuring door de premieaanvrager gelden volgende maximum huurprijzen: 
- 475 euro voor een woning met 1 slaapkamer  
- 525 euro voor een woning met 2 slaapkamers  
- 575 euro voor een woning met 3 slaapkamers  
- 625 euro voor een woning met 4 of meer slaapkamers  

Worden eveneens als ‘eerste huurovereenkomst’ beschouwd: 
- de nieuwe huurovereenkomst die meer dan 5 jaar na de vorige huurovereenkomst wordt 

afgesloten. 
- de huurprijs in de vorige afgesloten huurovereenkomst ligt 50% lager dan de vastgestelde 

maximumprijzen in art. 5 §3, 3°/. 
- en als het een nieuwe eigenaar is die geen huurcontract moet overnemen. 

 
Een jaarlijkse indexering is toegestaan.  
 
§4 
Het bewijs van (eerste) verhuring en van de gevraagde huurprijs dient te gebeuren d.m.v. een kopie 
van de geregistreerde huurovereenkomst, bewijs van domiciliering en voor een nieuwe 
huurovereenkomst ook een kopie van de laatst afgesloten huurovereenkomst. Indien de laatste 
huurovereenkomst mondeling werd afgesloten, moeten betalingsbewijzen voorgelegd worden van de 
laatste drie maanden huur. Deze bewijsstukken moeten overgemaakt worden aan het College van 
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Burgemeester en Schepenen, Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster. Na de werken is het bewijs 
van verhuring noodzakelijk om de premie definitief te kunnen toekennen. 
 
§5 
Bij herverhuring tijdens de vermelde negenjarige periode dient de premieaanvrager een kopie van de 
nieuwe geregistreerde huurovereenkomst over te maken aan het College van Burgemeester en 
Schepenen, Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster, uiterlijk 3 maanden na het afsluiten van de 
nieuwe huurovereenkomst. 
 
§6 
De premieaanvrager moet de verbintenis aangaan de woning niet te verkopen binnen een periode van 
9 jaar na datum van de definitieve toekenning van de premie. 
 
 
TITEL IV: WERKEN 
 
Artikel 6 
 
De werken moeten een geheel van verschillende verbeteringswerken omvatten, die nodig en 
onontbeerlijk zijn om op doelmatige en grondige wijze de woonkwaliteit van de bestaande woning aan 
te passen en te verbeteren volgens de vereisten die op het huidig ogenblik gesteld worden aan een 
gezonde, aangepaste, voldoende ruime en energiezuinige huisvesting. Het College van Burgemeester 
en Schepenen oordeelt soeverein over de in aanmerking komende werken.  
 
§1  
Onder meer volgende structurele en functionele verbeteringswerken komen bij een berekening van de 
premie in aanmerking: 

 het weren van vocht uit muren d.m.v. inspuiting onder druk, onderkapping of onderzaging met 
plaatsing van een waterdicht membraan; 

 verbeteringswerken aan daken (enkel het hoofddak en/of andere daken boven lokalen dienstig 
voor bewoning komen in aanmerking voor betoelaging); 

 het plaatsen van sanitair met waterspoeling in de woning; 
 werken bedoeld om twee kleinere woningen om te bouwen tot een ééngezinswoning; 
 het creëren van een afzonderlijke toegang tot het gedeelte boven of achter de handelsruimte, met 

oog op bewoning van dit gedeelte. 
 Het vervangen van enkele beglazing in buitenschrijnwerk door hoogrendementsbeglazing met een 

U≤1.1W/m²K 

 Het vervangen van buitenschrijnwerk met enkele beglazing door schrijnwerk met 
hoogrendementsbeglazing met een U≤1.1W/m²K 

 Het vervangen van lichtstraten met enkele beglazing, enkelwandige dakkoepels of 
polycarbonaatplaten met een U>1.11W/m²K door lichtstraten met hoogrendementsbeglazing of 
polycarbonaatplaten met een U≤1.1W/m²K of drie wandige lichtkoepels. 

 

§2 
 Om in aanmerking te komen voor de premie moeten ramen met enkele beglazing na de werken 

steeds voorzien zijn van hoogrendementsbeglazing. 
 Voor ramen die vóór de premie aanvraag voorzien zijn van dubbele beglazing is het niet verplicht 

om over te schakelen naar hoogrendementsbeglazing.  
 

§3 
Komen NIET in aanmerking voor toekenning van de verbeteringspremie: 

 onderhoud-, herstelling- en verfraaiingwerken; 
 werken aan garages, bijgebouwen en veranda’s. 
 Het plaatsen van hoogrendementsbeglazing in garages, afhankelijkheden, bijgebouwen en 

veranda’s. 
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TITEL V: PREMIE 
 
Artikel 7 
 
§1 
De basispremie voor de werken aan de onder dit reglement bedoelde woning bedraagt 50% van de 
kostprijs van de uitgevoerde werken of uitrustingen, BTW niet-inbegrepen, met een maximum van 
€ 5000. 
 
§2 
Binnen een periode van 9 jaar, ingaande op de dag van de definitieve toekenning van de premie, kan 
per woning niet meer dan de onder dit reglement voorziene maximumtoelage verkregen worden. 
 
 
Artikel 8 
 
§1 
De premieaanvrager verbindt er zich toe de gewestelijke, de provinciale en enig andere premies aan te 
vragen, waarop hij recht zou hebben in verband met uit te voeren werken aan de onder dit reglement 
bedoelde woning, het bewijs van hun aanvraag voor te leggen en mededeling te geven van de 
beslissingen over de toegekende toelagen.  
 
§2 
De som van de gewestelijke, provinciale, gemeentelijke en enige andere premies die zouden bekomen 
zijn voor de uitvoering van betoelaagbare werken aan een woning mag niet meer bedragen dan 75% 
van de totale kostprijs, BTW niet-inbegrepen. Is dit wel het geval, dan wordt de gemeentelijke premie 
evenredig verminderd of niet meer uitbetaald. 
 
 
TITEL VI: PROCEDURE 
 
Artikel 9 
 
§1 
De aanvraag moet ten laatste 45 kalenderdagen vóór de aanvang van de werken of bij vernieuwbouw 
45 dagen vóór aanvang van de sloop van het oude pand, bij middel van het daartoe beschikbaar 
gesteld formulier, ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen, 
Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster. Wanneer de aanvraag voldoende volledig is, wordt er een 
ontvangstbewijs opgemaakt en afgeleverd. De datum op het ontvangstbewijs geldt als 
aanvraagdatum. 
 
§2 
De datum van de facturen van de werken die ingebracht worden voor het verkrijgen van de premie 
mag niet ouder zijn dan 5 jaar na de principiële goedkeuring van de premieaanvraag. 
 
Artikel 10 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd alle onderzoeken te doen of te laten doen, 
zowel voor, tijdens als na de werken, die nuttig of nodig geacht worden omtrent de vervulling van de 
voorwaarden tot het bekomen van de gemeentelijke premie. Weigering tot medewerking aan deze 
onderzoeken brengt verval van het recht op de premie mee. 
 
Artikel 11 
 
Het bedrag van de premie wordt vastgesteld en uitbetaald op voorlegging van kopies van de officiële 
facturen, op naam van de premieaanvrager, van de uitvoerende aannemers en/of van de 
aankoopfacturen van de aanvragers die de werken zelf uitvoeren, én op voorlegging van de 
geregistreerde huurovereenkomst. 
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TITEL VII: STRAFBEPALINGEN 
 
Artikel 12 
 
§1 
Indien aan de bepaling onder art.5, §3, §4 ,§5 en § 6 niet voldaan wordt, is de premie integraal terug 
te betalen door de eigenaar-verhuurder. Tevens wordt er een administratieve kost van € 250 bij 
gerekend. 
 
§2 
Op straffe van verval van de premie mogen de werken slechts uitgevoerd worden na het bekomen van 
de eventueel vereiste stedenbouwkundige vergunning. 
 
 
OVERIGE BEPALINGEN 
 
Artikel 13 
 
Alle ten aanzien van de gemeente Ingelmunster aangegane verbintenissen vervallen van rechtswege 
bij overlijden van de premieaanvrager, bij onteigening of volledige vernieling van de woning. 
 
Artikel 14 
 
Alle betwistingen over de toepassing van onderhavig reglement worden beslecht door het College van 
Burgemeester en Schepenen. 
Betwistingen moeten binnen een termijn van één maand na kennisgeving (briefdatum definitieve 
toekenning) aan de premieaanvrager en per aangetekend schrijven gericht worden aan het College van 
Burgemeester en Schepenen, Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster. 
 
Artikel 15 
 
Het gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor huurwoningen 
zoals aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 21 juni 2016, wordt opgeheven 
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RUIL  
 

Op,               tweeduizend 
éénentwintig,  
zijn voor mij, Lynn TIMMERMAN, Vlaamse commissaris bij de afdeling 
Vastgoedtransacties, verschenen: 
1) De heer VANKEIRSBILCK Marnix Géry, geboren te Izegem op 26 
juni 1961, (identiteitskaartnummer   , rijksregisternummer 
61.06.26-273.76), en zijn echtgenote mevrouw VANCOILLIE Marleen 
Maria, geboren te Izegem op 12 april 1963, (identiteitskaartnummer 
  , rijksregisternummer 63.04.12-220.92), samenwonende te 
8770 Ingelmunster, Bollewerpstraat 94.  
Zij verklaren gehuwd te zijn te Roeselare op 19 september 1981 onder 
het wettelijk stelsel bij gebrek aan een huwelijkscontract. 
Zij verklaren geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring 
aangaande hun huwelijkse voorwaarden verleden te hebben.   
    Hierna verder genoemd "comparant sub 1". 

2)  De gemeente INGELMUNSTER, met administratieve zetel te 
Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster, ondernemingsnummer 
0207.485.473, hier vertegenwoordigd door de instrumenterend 
ambtenaar, Vlaamse commissaris, krachtens: 
a.  Het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse 
Vastgoedcodex (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 
januari 2015), waarbij de bevoegdheid van de Vlaamse commissarissen  
werd vastgelegd tot het uitvoeren van bepaalde vermogensrechtelijke 
verrichtingen in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest, de 
Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse gemeenschaps- en 
gewestinstellingen en bepaalde entiteiten; 
b.  Het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 
houdende de uitvoering van het decreet van 19 december 2014 
houdende de Vlaamse Vastgoedcodex (bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 16 januari 2015), houdende machtiging tot aanwijzing 
van de Vlaamse commissarissen en tot regeling van de werkwijze van 
het decreet van 19 december 2014; 
c.  Het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Begroting, 
Financiën en Energie van 12 januari 2015, tot aanwijzing van de 
Vlaamse Commissarissen, vermeld in het decreet van 19 december 
2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex. 
Hier optredende ter uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van # 
waarvan bevestigd wordt dat dit besluit uitvoerbaar is ingevolge het 
verstrijken van de termijn waarbinnen het door de toezichthoudende 
overheden kan worden vernietigd. 
Hier optredende ter uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van * 
waarvan bevestigd wordt dat dit besluit uitvoerbaar is ingevolge het 

 
Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 10863-001  
Repertoriumnr.: 
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verstrijken van de termijn waarbinnen het door de toezichthoudende 
overheid kan worden vernietigd. 
  
    Hierna verder genoemd "comparant sub 2". 

De comparanten hebben vooreerst gedaan volgende 
  
 
 VOORAFGAANDE UITEENZETTING 
A. De comparant gemeld sub 1, verklaart eigenaar te zijn van het hierna 
beschreven onroerend goed sub A: 

AANDUIDING VAN HET GOED SUB A 
1. Geografische en kadastrale beschrijving 
GEMEENTE INGELMUNSTER  - enige afdeling 
1) Een deel grond met eventuele aanhorigheden en opstanden met een 
opgemeten oppervlakte van tien are veertig centiare (10a 40ca), 
gelegen Lenteakkershoek, te nemen uit een perceel, gekadastreerd als 
een perceel bouwland, sectie B nummer 818E P0000 met een totale 
oppervlakte volgens kadaster van zevenendertig are vijfennegentig 
centiare (37a 95ca). 
Gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer 1737B 
P0000.  
2) Een perceel grond, gekadastreerd als een perceel weiland, sectie B 
nummer 819C P0000 met een totale oppervlakte volgens meting van 
zeven aren achtendertig centiaren (7a38ca) en volgens kadaster van 
zes are negenennegentig centiare (6a 99ca). 
3) Een deel grond met eventuele aanhorigheden en opstanden met een 
opgemeten oppervlakte van twee are vijfentachtig centiare (2a 85ca), 
gelegen Lenteakkershoek,  te nemen uit een perceel, gekadastreerd als 
een weg, sectie B  nummer 812E2 P0000  met een totale oppervlakte 
volgens kadaster van negen are veertig centiare (9a 40ca). 
Gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer 1737A 
P0000.  

 Hierna genoemd “Het goed sub A”. 
Opmetingsplan 
Dit goed staat afgebeeld als loten nummers 2, 3 en 4 op het 
opmetingsplan met referentie ‘uitbreiding parking sportcentrum’, 
opgemaakt op 17 januari 2020 door Infrabureau Demey, plan waarvan 
de comparanten verklaren kennis te hebben genomen. 
Er wordt toepassing gevraagd van artikel 1, vierde lid, van de 
Hypotheekwet. Dit plan is opgenomen in de databank van plannen van 
afbakening van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie onder referte 36007-10724. Dit plan en de 
referte zijn tot op heden ongewijzigd gebleven. 
2. Eigendomstitel 
-Het goed 818E P0000 behoort voor de geheelheid in volle eigendom 
toe aan de overdrager om het verkregen te hebben jegens mevrouw 
Van Walleghem Helena bij akte aankoop verleden voor notaris Francis 
Vlegels te Ingelmunster op 5 juni 1998, overgeschreven op het tweede 
hypotheekkantoor te Kortrijk op 30 juni daarna, boek 5807 nummer 3.   
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-Het goed 819C P0000 behoort voor de geheelheid in volle eigendom 
toe aan de overdrager om het verkregen te hebben jegens het Vlaams 
Gewest bij akte aankoop verleden voor commissaris Xavier Marescaux 
van het Aankoopcomité op 24 juni 1998, overgeschreven op het tweede 
hypotheekkantoor te Kortrijk op 12 augustus 1998, boek 5840 nummer 
2.  
-Het goed 812E/2 P0000 behoort voor de geheelheid in volle eigendom 
aan de overdrager om het verkregen te hebben ingevolge een titel van 
meer dan dertig jaar geleden, akte aankoop verleden voor notaris 
Vlegels te Ingelmunster op 19 februari 1987, overgeschreven op het 
tweede hypotheekkantoor te Kortrijk, op 20 maart 1987, boek 3196 
nummer 21. 
De comparant sub 2 stelt zich met deze oorsprong van eigendom 
tevreden en vraagt van de comparant sub 1 geen andere titels dan een 
uitgifte van deze akte. 
B. De comparant gemeld sub 2), verklaart eigenaar te zijn van het hierna 
beschreven onroerend goed sub B: 

AANDUIDING VAN HET GOED SUB B 
1. Geografische en kadastrale beschrijving 
GEMEENTE INGELMUNSTER – enige afdeling  
1) Een deel grond met eventuele aanhorigheden en opstanden met een 
opgemeten oppervlakte van vijf are eenentwintig centiare (5a 21ca), 
gelegen Lenteakkershoek, te nemen uit een perceel, gekadastreerd als 
een perceel bouwland, sectie B nummer 806D P0000 met een totale 
oppervlakte volgens kadaster van achttien are zevenendertig centiare 
(18a 37ca). 
Gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer 1738B 
P0000.  
2) Een deel grond met eventuele aanhorigheden en opstanden met een 
opgemeten oppervlakte van zestien are twintig centiare (16a 20ca), 
gelegen Lenteakkershoek, te nemen uit een perceel, gekadastreerd als 
een perceel weiland, sectie B nummer 817C P0000 met een totale 
oppervlakte volgens kadaster van vierendertig are vijfenzestig centiare 
(34a 65ca). 
Gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer 1738A 
P0000.  

Hierna genoemd “Het goed sub B”. 
Opmetingsplan 
Dit goed staat afgebeeld als loten nummers 5 en 6 op het 
opmetingsplan met referentie ‘uitbreiding parking sportcentrum’, 
opgemaakt op 17 januari 2020 door Infrabureau Demey, plan waarvan 
de comparanten verklaren kennis te hebben genomen. 
Er wordt toepassing gevraagd van artikel 1, vierde lid, van de 
Hypotheekwet. Dit plan is opgenomen in de databank van plannen van 
afbakening van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie onder referte 36007-10724. Dit plan en de 
referte zijn tot op heden ongewijzigd gebleven. 
2. Eigendomstitel 
Het goed behoort voor de geheelheid in volle eigendom toe aan de 
overdrager om het verkregen te hebben jegens de heer Rottey Bart bij 
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akte verleden voor het Aankoopcomité te Kortrijk op 24 september 
1999, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Kortrijk, op 4 
november 1999 , boek 6245 nummer 5.  
De comparant sub 1 stelt zich met deze oorsprong van eigendom 
tevreden en vraagt van de comparant sub 2 geen andere titels dan een 
uitgifte van deze akte. 

RUILING 
De comparant gemeld sub 1), verklaart in ruil af te staan aan de 
comparant gemeld sub 2), die verklaart  te aanvaarden, het goed, 
hiervoor beschreven onder littera A. van de voorafgaande uiteenzetting. 
De comparant gemeld sub 2), verklaart in ruil af te staan aan de 
comparant gemeld sub 1), die verklaart te aanvaarden, het goed, hiervoor 
beschreven onder littera B. van de voorafgaande uiteenzetting. 

DOEL VAN DE RUIL 
De ruil geschiedt om openbaar nut en meer in het bepaald voor de 
uitbreiding van de parking van het sportcentrum te Ingelmunster. 

VOORWAARDEN 
Deze ruiling wordt verder gedaan en aanvaard onder de volgende 
voorwaarden: 
1. Hypothecaire toestand 
Voormelde goederen sub A en sub B worden geruild voor vrij, zuiver en 
niet bezwaard met enige schuld, hypotheek, voorrecht, in- of 
bezwarende overschrijvingen en andere bezwarende kantmeldingen,. 
Pandwet 
Na ingelicht te zijn geweest door de instrumenterende ambtenaar over 
de Pandwet van 11 juli 2013, verklaart elke comparant dat: 
- er zich in of op het door hem overgedragen goed geen roerende 
goederen bevinden die deel uitmaken van deze ruil en die belast zijn 
met een pandrecht of die het voorwerp uitmaken van een 
eigendomsvoorbehoud; 
- er evenmin goederen werden geïncorporeerd in het door hem 
overgedragen  goed, die belast zijn met een pandrecht of die het 
voorwerp uitmaken van een eigendomsvoorbehoud. 
2. Gebreken - Oppervlakte 
Elke verkrijger zal het goed nemen in zijn huidige staat zonder 
aanspraak te kunnen maken jegens de overdrager op enige vergoeding 
of vermindering van de hierna vastgestelde prijs, noch wegens 
gebreken aan de grond of aan de ondergrond (dit alles onverminderd 
hetgeen hierna vermeld onder de rubriek "Bodemdecreet"), noch 
wegens afwijking in de hoger aangeduide oppervlakte. Elk verschil 
tussen deze oppervlakte en de werkelijke, al overtrof het één twintigste, 
zal ten voordele of ten nadele van de verkrijger blijven, zonder verhaal 
tegen de overdrager.  
De goederen sub A en sub B worden geruild met al hun zichtbare en 
verborgen gebreken, zonder dat de overdrager tot vrijwaring zou 
gehouden zijn.  
De verkrijger zal geen enkele vergoeding mogen eisen wegens 
vergissing in benaming, beschrijving en ligging.  
 
3. Erfdienstbaarheden 
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De goederen sub A en sub B worden geruild met al hun lijdende en 
heersende, voortdurende en niet voortdurende, zicht- en niet zichtbare 
erfdienstbaarheden, waarmee ze belast of bevoordeeld zouden kunnen 
zijn en met alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het 
bestaan van boven- en ondergrondse leidingen. Het staat de verkrijger 
vrij zich tegen de nadelige te verzetten en de voordelige in zijn voordeel 
te doen gelden, doch dit alles voor eigen rekening en op eigen risico, 
zonder tussenkomst van de overdrager te kunnen eisen.  
De comparanten sub 1 en sub 2 verklaren zelf geen erfdienstbaarheden 
te hebben gevestigd in het voor- of nadeel van de voorschreven 
goederen sub A en sub B en geen kennis te hebben van 
erfdienstbaarheden, andere dan de wettelijke, met uitzondering van:  
a) betreffende voormeld goed sub A: de erfdienstbaarheden 
opgenomen in de akte verleden voor notaris Vlegels Carlos te 
Waregem op 19 februari 1987 waarvan sprake in de 
eigendomsoorsprong, en hierna letterlijk weergegeven:  
“I.Voormelde akte van notaris C.Vlegels van 23 februari 1900- zeven en 
zeventig bevat volgende bijzondere voorwaarden hier letterlijk 
overgenomen: 
Tussen partijen wordt uitdrukkelijk bedongen en overeengekomen dat 
ten titel van erfdienstbaarheid: 
1. De hierboven beschreven goederen, thans voor de geheelheid volle 
eigendom toebehorende aan heer Germain Van Walleghem, eeuwig en 
onvergeld, recht van uitweg zullen krijgen over het deel van 780 A 
(gedeelte liggende vóór de hofplaats) toebehorende aan Mevrouwen 
Maria, Germaine en Helena Van Walleghem ingevolge akte afstand 
verleden voor ondergetekende notaris en verder over de uitweg 
leidende naar de Bollewerpstraat. 
2. Het goed bekend onder nummer 806B toebehorende aan 
mevrouwen Maria, Germaine en Helena Van Walleghem ingevolge akte 
afstand heden verleden voor ondergetekende notaris, eeuwig en 
onvergeld recht van uitweg zal hebben over een deel van het goed 
bekend onder nummers 816 en 815/C (eigendom van de heer Germain 
Van Walleghem) om aldus over de bestaande uitweg te geraken aan de 
Bollewerpstraat. 
II Voormelde akte verleden voor notaris Defaux te Waregem dd 
.tweeëntwintig januari negentienhonderd eenentachtig bevat volgende 
erfdienstbaarheid hier letterlijk overgenomen: 
ERFDIENSTBAARHEID 
Er wordt alhier bedongen ten titel van erfdienstbaarheid, in voordeel 
van de alhier verkochte percelen, en ten laste van de uitweg nog 
toebehorend aan de verkoopsters, bekend ten kadaster Sectie B, deel 
van nummer 812D, dat bij deze verkochte percelen recht van doorgang, 
van en naar de Bollewerpstraat over de uitweg van de verkoopsters, 
bekend ten kadaster Sectie B deel van 812D, zoals deze uitweg 
aangeduid is in stippellijn op het hieraangehecht metingsplan.  
Voormelde uitweg mag niet gebruikt worden voor het uitvoeren van 
werken op het land, zoals bijvoorbeeld draaien met 
landbouwwerktuigen. 
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Deze erfdienstbaarheden zullen eeuwig en onvergeld worden 
uitgeoefend.  
3. Tussen partijen wordt hier uitdrukkelijk overeengekomen en bepaald 
dat de uitweg over de percelen 816 en 813D,-in voordeel van perceel nr 
817 a, om te geraken aan 780b, een breedte zal hebben van vijf 
meters, -doch dat deze erfdienstbaarheid van uitweg zal komen op te 
houden en te vervallen vanaf het ogenblik dat perceel 817a uitweg zal 
kunnen nemen langs de geplande ringlaan. 
4. Tussen partijen wordt alhier overeengekomen en bepaald dat de 
percelen der Sectie B nummers 781/A, 783, 782/A en 810 
(toebehorende aan Mw Helena Van Walleghem te Waregem dd. 10 
november 1980) ook uitweg zullen blijven genieten, al over de hierbij 
verkochte uitweg naar de Bollewerpstraat, alsook over het perceel nr 
780/B.” 
b) betreffende voormeld goed sub A/sub B: de erfdienstbaarheid van 
openbaar nut opgenomen in het inlichtingenformulier van de gemeente 
Ingelmunster van 30 september 2020, waarin is opgenomen hetgeen 
volgt: 
“Erfdienstbare strook langs waterlopen 3e categorie: Meusbroekbeek.” 
“Voet en jaagpaden (buurtwegen): Kouterstraetje (Sentier n°47)”. 
Deze erfdienstbaarheid van openbaar nut is ook aangeduid op het 
hierboven vermeld metingsplan de dato 17 januari 2020.  
De verkrijger wordt gesubrogeerd in de rechten en verplichtingen vervat 
in hogervermelde bepalingen, voor zover deze nog van toepassing zijn 
en betrekking hebben op het voorschreven goed onder $, zonder dat 
onderhavige clausule meer rechten kan verlenen aan derden dan deze 
die voortspruiten uit regelmatige en niet-verjaarde titels of uit de wet. 
4. Boven- en ondergrondse leidingen 
De aandacht van elke verkrijger wordt erop gevestigd dat zich 
allerhande leidingen en installaties die toebehoren aan verschillende 
nutsmaatschappijen op bij deze akte geruilde goederen kunnen 
bevinden. Alle installaties en leidingen die zich thans in de goederen 
zouden bevinden, en aan geen van de overdragers in deze toebehoren, 
maken geen deel uit van deze ruil en worden voorbehouden aan wie er 
recht zou op hebben. In voorkomend geval treedt elke verkrijger in alle 
rechten en verplichtingen voortspruitend uit deze toelatingen of 
vergunningen. De respectievelijke verkrijger dient zich te verstaan met 
de maatschappijen of besturen die eigenaar zijn van deze leidingen en 
installaties, indien een verplaatsing ervan noodzakelijk is. De 
overdrager kan in geen geval aangesproken worden voor de onkosten, 
schadeloosstellingen en verplichtingen die zouden voortvloeien uit de 
verplaatsing of wegneming. 
De instrumenterende ambtenaar wijst elke verkrijger erop dat bij 
eventueel uit te voeren werken hij de website https://klim-cicc.be/login 
kan consulteren mbt ligging bepaalde boven- en ondergrondse 
leidingen. 
5. Afsluitingen op grenslijn  
De goederen sub A en sub B worden tevens geruild met alle rechten en 
verplichtingen inzake eventuele gemene muren, hagen of andere 
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afsluitingen, die de scheiding uitmaken tussen de voorschreven 
goederen sub A en sub B en de aanpalende eigendommen.  
6. Stedenbouw – Ruimtelijke Ordening 
Voor het goed sub A 
Uit a) de stedenbouwkundige uittreksels en de inlichtingenformulieren 
afgeleverd minder dan een jaar vanaf heden, door de gemeente 
Ingelmunster van 30 september 2020, die de comparant sub 2 erkent 
voorafgaandelijk dezer te hebben ontvangen, b) de verklaringen van de 
comparant sub 1 c) het hypothecair getuigschrift en d) de raadpleging 
van het e-voorkooploket, blijkt het volgende:  
1) Het goed is gelegen in het gewestplan ‘Roeselare-Tielt’, 
goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 17 december 1979, met als 
bestemming ‘agrarische gebieden’, gedeeltelijk gewijzigd op 15 
december 1998. 
Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Afbakening regionaal stedelijk gebied Roeselare’, goedgekeurd bij 
Besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2008. 
Het goed is gelegen in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Solitaire vakantiewoningen Midden-West-Vlaanderen’, goedgekeurd op 
21 november 2008. 
2) Voor het goed werd een omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige  handelingen of stedenbouwkundige vergunning 
uitgereikt op 12 december 2019 met als onderwerp “uitbreiding parking 
sportcentrum” (OMV_2019093329).  
3) Het goed maakt niet het voorwerp uit van een maatregel als vermeld 
in titel VI, hoofdstuk III en IV van de Vlaamse codex Ruimtelijke 
Ordening, en er geen procedure voor het opleggen van een dergelijke 
maatregel hangende is. 
4) Op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel 2.4.1 en 
volgende van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening of artikel 34 van 
het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten van 
toepassing. 
5) Op het goed is geen omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden van toepassing.  
6) Het goed maakt niet het voorwerp uit van een voorkeursbesluit of 
een projectbesluit.  
De comparant sub 1 verklaart dat het voorschreven goed onder littera A 
bij zijn weten niet valt onder de wetgeving op de ruilverkaveling, niet het 
voorwerp uitmaakt van een geplande onteigening of van een 
planbatenheffing. 
De comparant sub 1 verklaart geen kennis te hebben van enige 
stedenbouwkundige overtreding met betrekking tot het voorschreven 
goed, en voor alle constructies door hem opgericht, een 
stedenbouwkundige vergunning te hebben bekomen en dat al deze 
constructies conform die vergunning werden opgericht. 
Ondergetekende instrumenterende ambtenaar deelt mee dat geen 
constructies, werken of handelingen vermeld in artikel 4.2.1 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, mogen worden opgericht of 
uitgevoerd op voorschreven goed zolang er geen stedenbouwkundige 
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vergunning is verkregen; in bepaalde gevallen is de vergunningsplicht 
vervangen door een meldingsplicht.  
De comparant sub 1 verklaart bij gebrek aan een stedenbouwkundige 
vergunning of een stedenbouwkundig attest dat laat voorzien dat 
dergelijke vergunning zou kunnen verkregen worden, geen zekerheid te 
kunnen geven omtrent de mogelijkheid om op de niet bebouwde delen 
van het goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare 
inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt. 
Voor zover niet zou voldaan geweest zijn aan de 
informatieverplichtingen van de Codex verklaart de comparant sub 2 
uitdrukkelijk te verzaken aan iedere vordering wegens miskenning 
hiervan. 
Voor het goed sub littera B 
Uit a) de stedenbouwkundige uittreksels en de inlichtingenformulieren 
afgeleverd minder dan een jaar vanaf heden, door de gemeente 
Ingelmunster van 30 september 2020, die de comparant sub 2 erkent 
voorafgaandelijk dezer te hebben ontvangen, b) de verklaringen van de 
comparant sub 1 c) het hypothecair getuigschrift en d) de raadpleging 
van het e-voorkooploket, blijkt het volgende:  
1) Het goed is gelegen in het gewestplan ‘Roeselare-Tielt’, 
goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 17 december 1979, met als 
bestemming ‘agrarische gebieden’, gedeeltelijk gewijzigd op 15 
december 1998. 
Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Afbakening regionaal stedelijk gebied Roeselare’, goedgekeurd bij 
Besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2008. 
Het goed is gelegen in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Solitaire vakantiewoningen Midden-West-Vlaanderen’, goedgekeurd op 
21 november 2008. 
2) Voor het goed werd een omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige  handelingen of stedenbouwkundige vergunning 
uitgereikt op 12 december 2019 met als onderwerp “uitbreiding parking 
sportcentrum” (OMV_2019093329).  
3) Het goed maakt niet het voorwerp uit van een maatregel als vermeld 
in titel VI, hoofdstuk III en IV van de Vlaamse codex Ruimtelijke 
Ordening, en er geen procedure voor het opleggen van een dergelijke 
maatregel hangende is. 
4) Op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel 2.4.1 en 
volgende van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening of artikel 34 van 
het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten van 
toepassing. 
5) Op het goed is geen omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden van toepassing.  
6) Het goed maakt niet het voorwerp uit van een voorkeursbesluit of 
een projectbesluit.  
De comparant sub 2 verklaart dat het voorschreven goed onder littera B 
bij zijn weten niet valt onder de wetgeving op de ruilverkaveling, niet het 
voorwerp uitmaken van een geplande onteigening of van een 
planbatenheffing. 
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De comparant sub 2 verklaart geen kennis te hebben van enige 
stedenbouwkundige overtreding met betrekking tot het voorschreven 
goed, en voor alle constructies door hem opgericht, een 
stedenbouwkundige vergunning te hebben bekomen en dat al deze 
constructies conform die vergunning werden opgericht. 
Ondergetekende instrumenterende ambtenaar deelt mee dat geen 
constructies, werken of handelingen vermeld in artikel 4.2.1 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, mogen worden opgericht of 
uitgevoerd op voorschreven goed] zolang er geen stedenbouwkundige 
vergunning is verkregen; in bepaalde gevallen is de vergunningsplicht 
vervangen door een meldingsplicht.  
De comparant sub 2 verklaart bij gebrek aan een stedenbouwkundige 
vergunning of een stedenbouwkundig attest dat laat voorzien dat 
dergelijke vergunning zou kunnen verkregen worden, geen zekerheid te 
kunnen geven omtrent de mogelijk om op de niet bebouwde delen van 
het goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op 
te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt. 
Voor zover niet zou voldaan geweest zijn aan de 
informatieverplichtingen van de Codex verklaart de comparant sub 1 
uitdrukkelijk te verzaken aan iedere vordering wegens miskenning 
hiervan. 
7. Erfgoed 
De comparanten sub 1 en sub 2 verklaren dat de goederen onder sub A 
en sub B 
- niet voorkomen op een (voor)ontwerplijst van voor bescherming 

vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen of 
archeologische patrimonia, noch het voorwerp zijn van een dergelijk 
voorlopig of definitief beschermingsbesluit en zij terzake geen 
bericht hebben ontvangen.  

- niet opgenomen zijn op een vastgestelde inventaris en zij terzake 
geen bericht hebben ontvangen.  

8. Bodemdecreet   
Voor het goed sub littera A 
1) De comparant sub 1) verklaart dat, bij zijn weten, het goed geen 
risicogrond is, zoals bedoeld in het Bodemdecreet. De 
instrumenterende ambtenaar bevestigt dat uit een schrijven van 30 
september 2020 van de gemeente Ingelmunster blijkt dat zover bekend: 
- er met betrekking tot het goed geen omgevingsvergunningen voor 
milieu inrichtingen of activiteiten noch milieuvergunningen afgeleverd 
werden en geen omgevingsmeldingen voor milieu inrichtingen of 
activiteiten noch milieumeldingen ontvangen werden; 
- er op het goed geen overtredingen op 
milieuvergunningreglementeringen werden vastgesteld inzake niet 
gemelde of vergunde inrichtingen; 
- er geen inrichting gevestigd is of was met risico voor 
bodemverontreiniging (inrichtingen opgenomen in bijlage 1 bij 
VLAREBO en bijlage 1 van Vlarem II (kolom 8)). 
2) De comparant sub 1) verklaart dat de comparant sub 2) vóór het 
verlijden van deze authentieke akte op de hoogte is gebracht van de 
inhoud van de bodemattesten afgeleverd door de OVAM 
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overeenkomstig artikel 101 van genoemd Decreet, en dat hij in het bezit 
werd gesteld van bedoelde attesten. 
3) De inhoud van de bodemattesten, die door de OVAM werden 
afgeleverd op 3 juli 2020, luidt telkens als volgt: 
 “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.” 
4) De comparant sub 2) verzaakt uitdrukkelijk aan het recht de 
nietigheid van deze overeenkomst te vorderen op grond van artikel 116, 
paragraaf 1 van het bodemdecreet, indien hiertoe aanleiding zou 
kunnen bestaan. 
5) De comparant sub 1) verklaart met betrekking tot het voorschreven 
goed zelf geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade 
kan berokkenen aan de comparant sub 2) of aan derden, of die 
aanleiding kan geven tot saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen 
of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. 
Voor zover voorgaande verklaring door de comparant sub 1) te goeder 
trouw afgelegd werd, neemt de comparant sub 2) de risico's van 
eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die 
daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de comparant 
sub 1) hiervoor tot geen vrijwaring zal gehouden zijn.  
Voor het goed sub littera B 
1) De comparant sub 2) verklaart dat, bij zijn weten, het goed geen 
risicogrond is, zoals bedoeld in het Bodemdecreet. De 
instrumenterende ambtenaar bevestigt dat uit een schrijven van 30 
september 2020 van de gemeente Ingelmunster blijkt dat zover bekend: 
- er met betrekking tot het goed geen omgevingsvergunningen voor 
milieu inrichtingen of activiteiten noch milieuvergunningen afgeleverd 
werden en geen omgevingsmeldingen voor milieu inrichtingen of 
activiteiten noch milieuvermeldingen ontvangen werden; 
- er op het goed geen overtredingen op 
milieuvergunningreglementeringen werden vastgesteld inzake niet 
gemelde of vergunde inrichtingen; 
- er geen inrichting gevestigd is of was met risico voor 
bodemverontreiniging (inrichtingen opgenomen in bijlage 1 bij 
VLAREBO en bijlage 1 van Vlarem II (kolom 8)). 
2) De comparant sub 2) verklaart dat de comparant sub 1) vóór het 
verlijden van deze authentieke akte op de hoogte is gebracht van de 
inhoud van de bodemattesten afgeleverd door de OVAM 
overeenkomstig artikel 101 van genoemd Decreet, en dat hij in het bezit 
werd gesteld van bedoelde attesten. 
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3) De inhoud van de bodemattesten, die door de OVAM werden 
afgeleverd op 3 juli 2020 luidt telkens als volgt:  
“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.” 
4) De comparant sub 1) verzaakt uitdrukkelijk aan het recht de 
nietigheid van deze overeenkomst te vorderen op grond van artikel 116, 
paragraaf 1 van het bodemdecreet, indien hiertoe aanleiding zou 
kunnen bestaan. 
5) De comparant sub 2) verklaart met betrekking tot het voorschreven 
goed zelf geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade 
kan berokkenen aan de comparant sub 1) of aan derden, of die 
aanleiding kan geven tot saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen 
of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. 
Voor zover voorgaande verklaring door de comparant sub 2) te goeder 
trouw afgelegd werd, neemt de comparant sub 1) de risico's van 
eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die 
daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de comparant 
sub 2) hiervoor tot geen vrijwaring zal gehouden zijn.  
Ondergetekende instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de 
verplichtingen door het bodemdecreet opgelegd met betrekking tot het 
verlijden van de authentieke akte werden nageleefd, waarbij de 
comparanten worden gewezen op het feit dat de voorliggende 
bodemattesten geen enkele garantie inhouden met betrekking tot het al 
dan niet zuiver zijn van de bodem en dat de regels inzake het 
grondverzet onverminderd van toepassing blijven. 
9. Voorkoop- of voorkeurrecht - Recht van wederinkoop  
De comparanten verklaren dat voorschreven goederen sub A en sub B 
niet het voorwerp uitmaken van een conventioneel voorkoop- of 
voorkeurrecht, of recht van wederinkoop. 
Het wettelijk recht van voorkoop is niet van toepassing bij de ruiling van 
onroerende goederen, en dient bijgevolg niet te worden aangeboden. 
10. Bosdecreet 
Na voorlezing door de ondergetekende instrumenterende ambtenaar 
van artikel 3 van het Bosdecreet, hebben de comparanten bevestigd 
dat de bij deze geruilde goederen niet onder de voorschriften vallen van 
het Bosdecreet van 13 juni 1990, meermaals gewijzigd. 
11. Watertoets - risicozone voor overstromingen 
Voor wat betreft voormelde goederen sub A en B: 
a)Integraal waterbeleid 
Overeenkomstig artikel 1.3.3.3.2 van het decreet van 18 juli 2003 
betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018  
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en na opzoekingen op de door de overheid ter beschikking gestelde 
digitale kaarten deelt de instrumenterende ambtenaar mee en verklaren 
de comparanten dat, bij hun weten, de geruilde goederen: 
* sub A 
- niet volledig of gedeeltelijk gelegen zijn in mogelijk 
overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse 
Regering; 
- niet volledig of gedeeltelijk gelegen zijn in een afgebakend 
overstromingsgebied of afgebakende oeverzone.  
* Sub B 
- gedeeltelijk gelegen zijn in mogelijk overstromingsgevoelig gebied 
zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering; 
- niet volledig of gedeeltelijk gelegen zijn in een afgebakend 
overstromingsgebied of afgebakende oeverzone.  
b) Wet betreffende de verzekeringen 
Overeenkomstig artikel 129 van de wet van 4 april 2014 betreffende de 
verzekeringen, verklaart de instrumenterende ambtenaar dat: 
Het goed sub A niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in een risicozone 
voor overstromingen. 
Het goed sub B niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in een risicozone 
voor overstromingen. 

 
EIGENDOM – GENOT – BELASTINGEN 

1. Eigendom - Genot 
Zowel de comparant sub 1 als de comparant sub 2 hebben de volle 
eigendom en het genot van de voorschreven goederen die hen 
ingevolge onderhavige ruil toekomen, vanaf heden. 
De comparanten verklaren, elk voor de door hen geruilde goederen, dat 
de voorschreven goederen niet verhuurd zijn en dat derden hierop geen 
gebruiksrecht kunnen doen gelden. 
2. Lasten 
De comparanten zullen de onroerende voorheffing en de andere 
belastingen die betrekking hebben op de door hen respectievelijk 
ingevolge onderhavige ruil verkregen goed te hunnen laste nemen 
vanaf één januari aanstaande. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen 
dat elke comparant de volledige onroerende voorheffing zal dragen en 
betalen met betrekking tot het goed door hem in ruil gegeven, voor wat 
betreft het lopende jaar, en dat hij zich ervan zal onthouden er 
teruggave van te vragen om welke reden ook. 
De comparanten verklaren elk afzonderlijk geen achterstallige 
gemeentebelastingen en/of verhaalbelastingen te hebben.  
3. Uitwinning 
Overeenkomstig artikel 1705 van het Burgerlijk Wetboek hebben de 
comparanten, indien zij de zaak die zij in ruil ontvangen hebben, 
verliezen door uitwinning, de keuze om ofwel schadevergoeding, ofwel 
de teruggave van hun zaak te vorderen. 
Te dien einde verklaren de comparanten dat, in geval van uitwinning 
van één van de hoger beschreven goederen, deze ruil van rechtswege 
zal ontbonden worden. Deze ontbinding zal vastgesteld worden bij 
exploot van een gerechtsdeurwaarder, en openbaar gemaakt worden 
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door de inschrijving van het exploot in de rand van de overschrijving 
van deze akte.  

BIJZONDERE VOORWAARDEN 
De plaatsing van de afsluiting en haag (soort Robin Red) ter hoogte van 
de nieuwe eigendomsgrens dient samen met of onmiddellijk 
aansluitend op de aanlegwerken te worden uitgevoerd op kosten van 
de gemeente.  
 

OPLEG 
Er is geen opleg verschuldigd naar aanleiding van deze ruil. 
 

FISCALE VERKLARINGEN 
REGISTRATIE 
Verklaring pro fisco 
Voor de registratieheffing verklaren de comparanten de waarde van 
ieder van de geruilde goederen te waarderen op: 
- voor wat betreft goed sub A: zestienduizend tweehonderd 

zevenennegentig euro zeventig cent (16.297,70 EUR ).  
-  Voor wat betreft goed sub B: zestienduizend negenhonderd 

dertienduizend euro en negentig cent (16.913,90 EUR);  
De comparant sub 2 is een openbare instelling en bevestigt dat de 
ruiling van openbaar nut is, zoals hierboven is vermeld. 
Zij verzoekt om toepassing van artikel 2.9.6.0.3, eerste lid, 1° van de 
Vlaamse Codex Fiscaliteit. 

SLOTBEPALINGEN 
1. Het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie wordt bij deze uitdrukkelijk ontslagen enige 
ambtshalve inschrijving te nemen, om gelijk welke reden, bij de 
overschrijving van een uitgifte van deze akte. 
2. Alle kosten van deze akte zijn voor rekening van de comparant sub 
$. 
3. Voor de uitvoering van deze akte, doen partijen keuze van woonst op 
hun zetel respectievelijk adres. 
4. De instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de identiteit van de 
partijen hem werd aangetoond aan de hand van stukken door de wet 
vereist. 
De instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de naam, voornamen, 
plaats en datum van geboorte van de partijen overeenstemmen met de 
vermeldingen ervan in navolgend stuk, waarvan hij kennis heeft 
genomen:  identiteitskaarten: 
5. Alle partijen verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en dus: 
- geen bijstand nodig te hebben van een bewindvoerder, gerechtelijk 
raadsman of curator; 
- niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve 
schuldenregeling; 
- niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of 
onbekwaamheid te verkeren. 
6. De partijen bevestigen dat de instrumenterende ambtenaar hen naar 
behoren heeft ingelicht over de rechten, plichten en lasten die uit 
onderhavige akte voortvloeien en hen op onpartijdige wijze raad heeft 
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verstrekt. Zij verklaren deze akte met alle eraan verbonden rechten en 
verplichtingen voor evenwichtig te houden en uitdrukkelijk te 
aanvaarden. 
7. De partijen erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte 
ontvangen te hebben minstens vijf werkdagen voor het verlijden van de 
akte. De akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de 
vermeldingen aangaande de identiteitsgegevens van de 
instrumenterende ambtenaar en de partijen, de datum en plaats van het 
verlijden van de akte en van de wijzigingen die werden aangebracht 
aan het vooraf meegedeelde ontwerp. De gehele akte werd door de 
instrumenterende ambtenaar ten behoeve van de verschijners 
toegelicht. Partijen verklaren na gemelde voorlezing en toelichting de 
akte volledig en grondig begrepen te hebben en er geen verdere uitleg 
meer over te wensen. 
WAARVAN AKTE 
Verleden te $         op datum zoals hierboven vermeld. 
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de partijen 
getekend met ons, instrumenterend ambtenaar. 
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BELASTING OP WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN  
ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR 

 
 
 
Artikel 1: Algemene bepalingen 
1.1. Definities 
1.2. Belastbare grondslag 
Artikel 2: Belastingplichtige 
 2.1. Belastingplichtige 
 2.2. Overdracht van zakelijk recht 
Artikel 3: Berekening van de belasting 
Artikel 4: Vrijstellingen 
Artikel 5: Inkohiering 
 5.1. Inkohiering 
 5.2. Bezwaar tegen de belasting 

 
 
 
Artikel 1. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
1.1. Definities 
 
De volgende begrippen worden gebruikt: 
 
1. Administratie:  

De gemeentelijke administratieve eenheid en/of intergemeentelijke administratieve eenheid,  die 
door het gemeentebestuur wordt belast met de uitvoering van dit reglement. 

2. Gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen: de inventaris vermeld 
in artikel 26 van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 1996. 

3. Inventarisatiedatum:  
De datum waarop het gebouw en/of woning voor de eerste maal in de inventaris wordt 
opgenomen. 

4. Ongeschikte woning: een woning, die niet beantwoordt aan de veiligheid-, gezondheid- of 
kwaliteitsnormen, zoals vermeld in artikel 1.3.§1, 35° van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. 

5. Onbewoonbare woning: een woning, die niet beantwoordt aan de veiligheid-, gezondheid- of 
kwaliteitsnormen, zoals vermeld in artikel 1.3.§1, 33° van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. 

6. Renovatienota:  
Een nota, die bestaat uit  

a) een overzicht van welke niet vergunningplichtige werken worden uitgevoerd met het oog 
op het wegwerken van de vastgestelde gebreken; 

b) een gedetailleerd tijdschema, waarin wordt aangegeven binnen welke periode de werken 
zullen worden uitgevoerd; 

c) een kopie van de offertes of facturen, waaruit blijkt dat de werken uitgevoerd zijn of 
uitgevoerd zullen worden; 

d) Plan of schets en enkele foto’s van de bestaande toestand van het te renoveren gedeelte. 
7. Woning:  

Elk onroerend goed of deel ervan, dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin 
of alleenstaande, zoals vermeld in artikel 1.3.§1 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. 

 
 
1.2. Belastbare grondslag 
 
Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op 
woningen, die voorkomen op de Gewestelijke inventaris. 
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Artikel 2. BELASTINGSPLICHTIGE 
 
2.1. Belastingplichtige 
 
§1. 
Als belastingplichtige wordt beschouwd de houder van één van de hierna vermelde zakelijke rechten 
met betrekking tot een woning op het ogenblik van de opname in de gewestelijke inventaris: 
 de volle eigendom; 
 het recht van opstal of van erfpacht; 
 het vruchtgebruik. 
 Het recht van bewoning 

 
In geval van overdracht onder levenden wordt de hoedanigheid van eigenaar beoordeeld op de datum 
van de authentieke akte van de overdracht.  
 
Indien er een erfpacht of opstalrecht bestaat, is de belasting verschuldigd door de erfpachter of 
opstalhouder. In geval van vruchtgebruik is de vruchtgebruiker belastingplichtige. In geval van recht 
van bewoning is de rechthebbende belastingplichtige. 
 
§2 
Zolang de woning niet is geschrapt uit de gewestelijke inventaris, wordt de houder van een zakelijk 
recht, bedoeld in §1, op het ogenblik dat een nieuwe termijn van 12 maanden verstrijkt als 
belastingplichtige van de nieuwe belasting beschouwd. 
 
§3 
Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de 
totale belastingsschuld. Ingeval er meerdere andere houders zijn van het zakelijk recht, zijn deze 
eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingsschuld 
 
2.2. Overdracht van zakelijk recht 
 
§1 
Degene, die een zakelijk recht, zoals bedoeld in 2.1. §1, overdraagt, moet de verkrijger ervan uiterlijk 
op het ogenblik van de overdracht van het zakelijk recht via een aangetekend schrijven en/of tegen 
ontvangstbewijs in kennis stellen van de opname van het de woning in de gewestelijke inventaris. 
 
§2 
Degene, die het zakelijk recht overdraagt bezorgt binnen de maand na het verlijden van de notariële 
akte aan de administratie een kopie van de authentieke akte of een ingevuld en ondertekend formulier 
“Kennisgeving van de overdracht van het zakelijk recht op een geïnventariseerd pand”. 
 
 
Artikel 3. BEREKENING VAN DE BELASTING 
 
De belasting wordt berekend als volgt : 
 opname in de inventaris :      1.500 euro; 
 eerste verjaardag van de inventarisatiedatum:  2.250 euro; 
 tweede verjaardag van de inventarisatiedatum: 3.000 euro; 
 derde verjaardag van de inventarisatiedaum: 3750 euro; 
 vierde verjaardag van de inventarisatiedatum:  4.500euro; 
 vijfde verjaardag van de inventarisatiedatum:  5.250 euro; 
 … 
Op elke nieuwe verjaardag van de inventarisatiedatum wordt de heffing verhoogd met 750 euro. 
De jaarlijkse belasting kan evenwel niet hoger zijn dan 20.250 euro. De belasting is ondeelbaar 
verschuldigd per inventarisjaar. 
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Artikel 4. VRIJSTELLINGEN 
 
De houder van een zakelijk recht, bedoeld in artikel 2, wordt vrijgesteld van belasting: 
 
1°  
Indien hij de woning volledig en uitsluitend gebruikt als zijn hoofdverblijfplaats en hij over geen andere 
woning beschikt. Deze vrijstelling geldt gedurende twee opeenvolgende jaren, op voorwaarde dat die 
enige eigendom ook door de eigenaar zelf effectief wordt bewoond. Deze vrijstelling gaat in op de 
inventarisatiedatum.  
Voor woningen die vóór 1/1/2020 opgenomen werden op de gewestelijke inventaris gaat deze 
vrijstelling van 2 jaar in op de eerstvolgende verjaardag van de inventarisatiedatum. 
 
2°  
Indien de woning minder dan twee jaar in zijn bezit is, gedurende een periode van twee 
opeenvolgende jaren volgend op de datum van de feitelijke eigendomsoverdracht (geregeld via 
authentieke akte of desgevallend via een verkoopsovereenkomst die meteen de volledige 
eigendomsoverdracht regelt). 
Deze vrijstelling geldt niet   
 voor overdrachten aan vennootschappen die door de overdrager rechtstreeks of onrechtstreeks in 

rechten of feiten gecontroleerd worden 
 als gevolg van een fusie, splitsing of andere overgang ten algemene titel  
 
3° 
Er wordt  in een periode van 10 jaar aan de belastingplichtige eenmalig een vrijstelling van maximaal 4 
opeenvolgende jaren verleend voor de renovatie van een woning. 
 
De renovatiewerken dienen aangetoond te worden aan de hand van ofwel een niet-vervallen 
omgevingsvergunning (in geval van vergunningsplichtige werken), ofwel een renovatienota. 
Zowel omgevingsvergunning als renovatienota dienen aangevuld te worden met een gedetailleerd 
tijdschema, waarin de fasering der werken wordt toegelicht. 
Uit die documenten moet duidelijk blijken dat de problematische toestand van de woning ten gronde 
zal worden aangepakt. 
De vrijstelling wordt verleend in schijven van één jaar op voorwaarde dat de werken ook effectief 
worden uitgevoerd. 
De eerste schijf van één jaar vangt aan op datum van ontvangst van de aanvraag van de vrijstelling.  
Indien de niet-vervallen omgevingsvergunning dateert van voor de inventarisatiedatum, zal de eerste 
éénjarige periode van vrijstelling aanvangen op de inventarisatiedatum. 
De aanvraag van de tweede, derde en vierde schijf dient via een schriftelijk en gemotiveerd verzoek 
aan de administratie te gebeuren met opgave van een gedetailleerde stand van zaken der 
werkzaamheden, onder meer gestaafd aan de hand van foto’s . De aanvraag moet door de 
administratie ontvangen worden minstens 2 maanden voor het verstrijkende van de lopende 
vrijstelling. 
 
De administratie doet uitspraak over de een mogelijke verlenging van de vrijstelling binnen een termijn 
van 3 maanden na ontvangst van het vrijstellingsverzoek 
De administratie kan een plaatsbezoek eisen alvorens te beslissen. Indien dit plaatsbezoek geweigerd 
of verhinderd wordt of indien aan de administratie geen toegang tot het pand wordt verleend, zal de 
aanvraag geweigerd worden. 
 
4° 
Er wordt een éénmalige vrijstelling van 1 jaar verleend voor de sloop van een woning.  
De voorgenomen sloop dient aangetoond te worden aan de hand van een niet-vervallen vergunning,  
Indien de niet-vervallen (sloop)vergunning  dateert van voor de inventarisatiedatum, dan zal de 
éénjarige periode van vrijstelling aanvangen op de inventarisatiedatum. In het andere geval is de 
aanvangsdatum die van de (sloop)vergunning. 
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5° 
Indien: 
a) de woningen binnen de grenzen liggen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd 

onteigeningsplan of waarvoor geen omgevingsvergunning meer wordt afgeleverd omdat een 
onteigeningsplan wordt voorbereid; 

b) de woningen, die krachtens het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en 
stads - en dorpsgezichten zijn beschermd als monument en waarvoor bij de bevoegde overheid 
een ontvankelijk verklaard restauratiepremiedossier is ingediend, gedurende de termijn van 
behandeling; 

c) de gebouwen en/of woningen, die getroffen zijn door een ramp en die zich heeft voorgedaan 
buiten de wil van de belastingsplichtige, gedurende een periode van 2 jaar volgend op de datum 
van de ramp;  

d) de gebouwen en/of woningen, die onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kunnen worden omwille van 
een verzegeling of betredingsverbod in het kader van een strafrechterlijk onderzoek of omwille 
van een expertise in het kader van een gerechtelijke procedure, met dien verstande dat deze 
vrijstelling slechts geldt tot één jaar na het aflopen van de verzegeling of het betredingsverbod.  

 
6°  
Er wordt een vrijstelling van maximaal 5 opeenvolgende jaren verleend aan sociale 
huisvestingsmaatschappijen op voorwaarde dat ze aantonen dat ze een volledig renovatiedossier voor 
de geïnventariseerde woningen hebben ingediend bij de VMSW. 
Voor woningen die vóór 1/1/2020 opgenomen werden op de gewestelijke inventaris gaat deze 
vrijstelling in op de eerstvolgende verjaardag van de inventarisatiedatum. 

 
 

Artikel 5. INKOHIERING 
 
5.1. Inkohiering 

§1.  
De aanslag gebeurt op basis van de gegevens waarover het college van burgemeester en schepenen 
beschikt. 
 
§2.  
De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier, dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
 
§3.  
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

 
 

5.2. Bezwaar tegen de belasting 

§1.  
De belastingsschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen tegen 
de belasting volgens de modaliteiten vermeld in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij 
decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 
 
§2. 
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd  en ondertekend. De indiening kan 
gebeuren door verzending of door overhandiging.  
 

§3  
Deze indiening, moet op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de 
derde werkdag volgende op de datum van de verzending van het aanslagbiljet, waarop de 
bezwarentermijn vermeld staat.  
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