
 Raad voor maatschappelijk welzijn 
Zitting van 19 oktober 2021, 

uitgesteld naar 26 oktober 2021 
Notule 

 
Aanwezig: Steven De Maesschalck: voorzitter; 

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

 
Gelet op het besluit van de Burgemeester van 19 oktober 2021 houdende het verdagen van de raden van 19 
oktober 2021 naar 26 oktober 2021 en gelet op het besluit van de Burgemeester van 25 oktober 2021 
houdende het organiseren van de raden van 26 oktober 2021 in digitale zitting, vindt de gemeenteraad 
plaats via een digitale vergadering met MS-Teams. 
Deze digitale zitting kon via een livestream op een Youtube-kanaal worden gevolgd door pers en publiek. De 
link naar dit kanaal werd voorafgaandelijk ter beschikking gesteld aan de bevolking. 
 
De zitting vangt aan om 20.55 uur. 
De heer voorzitter meldt dat mevrouw Carine Geldhof, raadslid, verontschuldigd is. 
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 audiovisuele opname van de zitting. Deze zitting zal samen met de notulen gepubliceerd 
worden overeenkomstig 286 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald artikel 74; 
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 raad voor maatschappelijk welzijn. 
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Beslissingen 

PATRIMONIUM 

2.  Goedkeuren van een ontwerpakte voor overdracht van onroerende goederen  
De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 

Gelet op artikel 78 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het ontwerp van akte tot verkoop van een onroerend goed; 
Overwegende dat het een huis met aanhorigheden betreft op en met grond, gelegen Stationsstraat 

42, 8770 Ingelmunster met kadastrale legger sectie D nummer 241A3 met een oppervlakte volgens kadaster 
van twee are tweeënvijftig centiare; 

Overwegende dat het een huis met aanhorigheden betreft op en met grond, gelegen Stationsstraat 
40, 8770 Ingelmunster met kadastrale legger sectie D nummer 241A4 met een oppervlakte volgens kadaster 
van twee are eenentwintig centiare; 

Overwegende dat het een dubbele autostaanplaats betreft in een onroerend complex, genaamd 
‘Artemis’, gelegen Stationsstraat 36, 8770 Ingelmunster met kadastrale legger sectie D nummer 241B4 
P0033; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het ontwerp van akte van overdracht van volgend onroerend goed door het OCMW, wordt 

goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing: 

Kadastrale gegevens Oppervlakte 

Sectie Nummer  

D 241A3 2a 52ca 

D 241A4 2a 21ca 

D 241B4 P0033 - 

 

3.  Goedkeuren van een ontwerpakte voor overdracht van onroerende goederen  
De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 

Gelet op artikel 78 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het ontwerp van akte tot verkoop van een onroerend goed; 
Overwegende dat het een huis met garage, aanhorigheden op en met grond betreft gelegen 

Stationsplein 41, 8770 Ingelmunster met kadastrale legger sectie C nummer 790W3 met een oppervlakte 
volgens kadaster van één are vijfenzeventig centiare; 

Overwegende dat het een garage met aanhorigheden betreft op en met grond, gelegen Gentstraat 
9+, 8770 Ingelmunster met kadastrale legger sectie C nummer 789X5 met een oppervlakte volgens kadaster 
van twintig centiare; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het ontwerp van akte van overdracht van volgend onroerend goed door het OCMW, wordt 

goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing: 
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Kadastrale gegevens Oppervlakte 

Sectie Nummer  

C 790W3 1a 75ca 

C 789X5 20ca 

 
 
De zitting werd afgerond om 21.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Steven De Maesschalck 
algemeen directeur voorzitter 
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 burgemeester 
19 oktober 2021 

Beslissing 
 
 

 

GEZONDHEID 

Besluit tot het verdagen van de raden van 19 oktober 2021 naar 26 oktober 2021 
De BURGEMEESTER, 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 28; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder de artikelen 134,§1 en 135, § 2; 
Overwegend dat de burgemeester op grond van de artikelen 134 §1 en 135 §2 van de nieuwe gemeentewet 

een gemotiveerd besluit kan nemen inzake bijeenkomsten, waaronder, bijvoorbeeld, de gemeenteraad; 
Gelet op het feit dat een lid van het college van burgemeester en schepenen, op 18 oktober 2021 een 

positieve coronatest aflegde; 
Overwegende dat de betrokken schepen voorafgaandelijk had deelgenomen aan de zitting van het college 

van burgemeester en schepenen op 18 oktober 2021; 
Overwegende dat alle aanwezigen op de zitting van het schepencollege daarom, minstens, als laagrisico-

contact beschouwd moeten worden; 
Overwegende dat de tijd te kort is om de raden op digitale wijze in te richten; 
Overwegende dat uit redenen van voorzorg de zitting van de raden op 19 oktober 2021 wordt geannuleerd 

en verdaagd naar 26 oktober 2021; 
Overwegende dat, in functie van de ontwikkelingen in de komende dagen met betrekking tot eventuele 

bijkomende besmettingen, zal beslist worden of de raden fysiek of digitaal zullen worden georganiseerd op 26 
oktober 2021; 

Om deze redenen; 
BESLUIT:  
Artikel 1 – De raden van 19 oktober 2021 worden verdaagd naar 26 oktober 2021. 
 
Ingelmunster, 19 oktober 2021 
De burgemeester, De algemeen directeur, voor medeondertekening 
Kurt Windels ir. Dominik Ronse 
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 burgemeester 
25 oktober 2021 

Beslissing 
 
 

 

ALGEMEEN BESTUUR 

Besluit tot het organiseren van de raden van 26 oktober 2021 in digitale zitting 
De BURGEMEESTER, 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 133, §2 en 135, §2 Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 

december 2017, artikel 28 § 1, 2°; 
Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 

van het coronavirus COVID19 te beperken en latere wijzigingen; 
Overwegend dat de burgemeester op grond van de artikelen 134, §1 en 135, §2 van de nieuwe 

gemeentewet een gemotiveerd besluit kan nemen inzake bijeenkomsten, waaronder, bijvoorbeeld, de 
gemeenteraad; 

Gelet op het feit dat verschillende leden van het college van burgemeester en schepenen een positieve 
coronatest aflegden, waardoor zij zich in quarantaine bevinden; 

Overwegende dat, teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 maximaal te beperken, 
het, gelet op de ernstige huidige situatie, noodzakelijk is om geen fysieke bijeenkomst van de raden te laten 
doorgaan; 

Overwegende dat de nodige maatregelen werden genomen om, in overeenstemming met de richtlijnen van 
het Agentschap Binnenlands Bestuur, de raden in digitale zitting te laten plaatsvinden; 

Overwegende dat de zittingen openbaar zullen verlopen via een audiovisuele livestream; 
Overwegende dat er geen geheime stemming is voorzien; 
Om deze redenen; 

BESLUIT:  
Artikel 1 – De raden van 26 oktober 2021 zullen doorgaan in digitale zitting. 
 
Ingelmunster, 19 oktober 2021 
De burgemeester, De algemeen directeur, voor medeondertekening 
Kurt Windels ir. Dominik Ronse 
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Blad 1 van 8 – verkoop – 12626-001 
 

 
 

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED 
 
Op $      tweeduizend eenentwintig, zijn voor mij, 
Timothy Van Belle, Vlaamse commissaris bij de afdeling 
Vastgoedtransacties, verschenen: 
1) Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN TE INGELMUNSTER, met administratieve zetel te 
Oostrozebekestraat 6, 8770 Ingelmunster, met ondernemingsnummer 
0212.221.845,hier vertegenwoordigd door Timothy Van Belle, 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 raadsbesluit van $ waarvan 
bevestigd wordt dat dit besluit uitvoerbaar is ingevolge het verstrijken 
van de termijn waarbinnen het door de toezichthoudende overheid kan 
worden vernietigd. 

    Hierna verder genoemd "de overdrager". 
2)  $  

Hierna verder genoemd “de verkrijger".  
VERKOOP 

De overdrager verklaart het hierna beschreven goed te verkopen tegen 
de hierna vermelde voorwaarden, aan de verkrijger die aanvaardt: 

AANDUIDING VAN HET GOED 
1. Geografische en kadastrale beschrijving 
GEMEENTE INGELMUNSTER (36007) 
1/ Een huis met aanhorigheden op en met grond, gelegen 
Stationsstraat 42, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de 
kadastrale legger sectie D nummer 241A3 P0000 met een oppervlakte 
volgens kadaster van twee are tweeënvijftig centiare (2a 52ca).   
KI: vierhonderdzeventig euro (€ 470,00)  

 
 
Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 12626-001   
Repertoriumnr.: 
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2/ Een huis met aanhorigheden op en met grond, gelegen 
Stationsstraat 40, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de 
kadastrale legger sectie D nummer 241A4 P0000 met een oppervlakte 
volgens kadaster van twee are eenentwintig centiare (2a 21ca).   
KI: driehonderdtweeënvijftig euro (€ 352,00)  
3/ In een onroerend complex, genaamd “ARTEMIS”, gelegen 
Stationsstraat 36 te 8770 Ingelmunster, bekend ten kadaster volgens 
titel onder Ingelmunster, sectie D, nummer 241/B/4 en volgens huidig 
kadaster onder Ingelmunster, sectie D, nummer 0241B4P0001, met 
een oppervlakte volgens titel en kadaster van vier are negenenvijftig 
centiare (4a 59ca): 
IN DE GARAGE GEHEEL DRIE (gemerkt “Garage 3”) 
De dubbele autostaanplaats dragende de nummers 13 en 14, en 
omvattende: 
- in privatieve en uitsluitende eigendom: 
De staanplaats zelf. 
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 
Vijf en twintig / duizendsten (25/1.000sten) in de grond en in de totale 
constructie van het gebouw. 
Kadastraal bekend onder Ingelmunster, sectie D, nummer 
0241B4P0033. 
Zoals deze dubbele autostaanplaats beschreven is in de basisakte 
verleden voor notaris Denys te Avelgem op 18 september 2012, 
overgeschreven op het bevoegde kantoor te Kortrijk met als formaliteit 
65-T-21/09/2012-10867, en gewijzigd bij akte verleden voor zelfde 
notaris op 15 januari 2013, overgeschreven op het bevoegde kantoor te 
Kortrijk met als formaliteit 65-T-17/01/2013-00666.   
Hierna genoemd ofwel samen als “het goed” ofwel afzonderlijk als 
“goed sub 1/, goed sub 2/, goed sub 3/”. 
2. Eigendomstitel 
Het goed behoort voor de geheelheid in volle eigendom toe aan de 
overdrager om het verkregen te hebben als volgt: 
- het goed sub 1/: jegens de consoorten VROMAN, DE BLAUWE, 
DEMASURE, COUCKE, VANAVERBEKE, bij akte verleden vóór de 
heer Depaepe Rudy, commissaris bij het Aankoopcomité Kortrijk, op 7 
oktober 1994, overgeschreven op het bevoegde kantoor te Kortrijk op $ 
boek $ nummer $. 
- het goed sub 2/: jegens a) de heer BOUCKHOUT Daniel en b) 
mevrouw BIESBROUCK Ria, bij akte verleden voor de heer Ides 
Andries, commissaris bij het Aankoopcomité te Kortrijk, op 3 december 
2002, overgeschreven op het bevoegde kantoor te Kortrijk met als 
formaliteit 065-T06/01/2003-00155. Deze verkopende partij was er 
eigenaar van elk voor de helft in volle eigendom, ingevolge aankoop, 
jegens mevrouw Pauwels Marguerite, bij akte verleden voor notaris 
Vlegels te Ingelmunster op zesentwintig maart negentienhonderd 
zevenennegentig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te 
Kortrijk op negenentwintig april negentienhonderd zevenennegentig, 
boek 5461, nummer 7. 
- het goed sub 3/: jegens a) IMMO STONE en b) STONE-QUALITY bij 
akte verleden voor notaris Denys te Avelgem op 18 februari 2014, 
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Blad 2 van 8 – verkoop – 12626-001 
 

overgeschreven op het bevoegde kantoor te Kortrijk met als formaliteit 
$. 
De verkrijger stelt zich met deze oorsprong van eigendom tevreden en 
vraagt van de overdrager geen andere titels dan een uitgifte van deze 
akte. 

VOORWAARDEN 
Deze verkoop wordt verder gedaan en aanvaard onder de volgende 
voorwaarden: 
1. Hypothecaire toestand 
Het goed wordt overgedragen 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 de overdrager dat: 
- er zich in of op het verkochte goed geen roerende goederen bevinden 
die deel uitmaken van deze verkoop en die belast zijn met een 
pandrecht of die het voorwerp uitmaken van een 
eigendomsvoorbehoud; 
- er evenmin goederen werden geïncorporeerd in het verkochte goed, 
die belast zijn met een pandrecht of die het voorwerp uitmaken van een 
eigendomsvoorbehoud. 
2. Gebreken - Oppervlakte 
De verkrijger zal het goed nemen in zijn huidige staat zonder aanspraak 
te kunnen maken jegens de overdrager op enige vergoeding of vermin-
dering 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.  
Het goed wordt verkocht met al zijn 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 
Het goed wordt verkocht met al zijn lijdende en heersende, 
voortdurende en niet voortdurende, zicht- en niet zichtbare 
erfdienstbaarheden, waarmee het belast of bevoordeeld zou 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 overdrager verklaart zelf geen erfdienstbaarheden te hebben 
gevestigd in het voor- of nadeel van het voorschreven goed en geen 
kennis te hebben van erfdienstbaarheden, andere dan de wettelijke, 
behoudens, voor wat betreft goed sub 3/, hetgeen in de voormelde 
basisakte is opgenomen. 
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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, 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. Afsluitingen op grenslijn  
Het goed wordt tevens verkocht met alle rechten en verplichtingen 
inzake eventuele gemene muren, hagen of andere afsluitingen, die de 
scheiding uitmaken tussen het voorschreven goed en de aanpalende 
eigendommen.  
5. Stedenbouw – Ruimtelijke Ordening 
Uit a) de stedenbouwkundige uittreksels en een inlichtingenformulier 
afgeleverd minder dan een jaar vanaf heden, door de gemeente 
Ingelmunster van 16 juni 2021 en 26 juli 2021, die de verkrijger erkent 
voorafgaandelijk dezer te hebben ontvangen, b) de verklaringen van de 
overdrager c) het hypothecair getuigschrift en d) de raadpleging van het 
e-voorkooploket, blijkt het volgende:  
1) Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Afbakening regionaal stedelijk gebied Roeselare’, goedgekeurd bij 
Besluit van 21 november 2008. 
Het goed is gelegen in het Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan 
‘GRUP Waterstraat’, goedgekeurd bij Besluit van 18 juni 2013, met als 
bestemming ‘art. 2: zone voor aaneengesloten bebouwing’. 
Het goed sub 3/ is begrepen in een rooilijnplan ‘Waterstraat’. 
2) Voor het goed werden geen omgevingsvergunningen voor 
stedenbouwkundige  handelingen of stedenbouwkundige vergunning 
uitgereikt, behoudens voor het goed sub 3/ waar volgende 
stedenbouwkundige vergunning is voor afgeleverd: 
- 36007/5603/B/2012/74, voor het slopen van bestaande woning en 
bouwen van een appartementsgebouw, vergund op 27 juli 2012; 
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  of verkavelingsvergunning van toepassing. 
6) Het goed maakt niet het voorwerp uit van een voorkeursbesluit of 
een projectbesluit.   
7) Het goed is gelegen in de zuiveringszone ‘Collectief te optimaliseren 
buitengebied’. 
8) Het goed is opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed: 
- betreft ‘Samenstel van stadswoningen’, status : bewaard, meer 
informatie : https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/51265).  
Opmerking: het perceel of gebouw is niet beschermd. 
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De overdrager verklaart dat het voorschreven goed bij zijn weten niet 
valt onder de wetgeving op de ruilverkaveling, niet het voorwerp 
uitmaakt van een geplande onteigening of van een planbatenheffing.  
De overdrager 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 overdrager 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 verkrijger 
uitdrukkelijk te verzaken aan iedere vordering wegens miskenning 
hiervan.  
6. Erfgoed 
De overdrager verklaart dat het goed: 
- niet voorkomt op een (voor)ontwerplijst van voor bescherming 

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

- niet opgenomen is op een vastgestelde inventaris en hij terzake 
geen bericht heeft ontvangen.  

Met uitzondering van: 
Voor het goed sub 1/ en sub 2/: 
Inventaris 
1. Het bij deze voorschreven goed staat vermeld in een vastgestelde 
inventaris, zijnde Vastgesteld Bouwkundig Erfgoed op grond van Besluit 
van de Administrateur Generaal van 28 november 2014, bij uittreksel 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 december 2014 onder 
nummer 332 (Samenstel van stadswoningen: 
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/71652, besluiten: 
https://id.erfgoed.net/besluiten/5825), beschrijving, samenstel van 
rijwoningen uit de jaren 1920 met lichte art-deco-inslag. 
Voor het goed sub 3/: 
Inventaris 
1. Het bij deze voorschreven goed staat vermeld in een vastgestelde 
inventaris, zijnde Bouwkundig Erfgoed op grond van Besluit van de 
Administrateur Generaal van 28 november 2014, bij uittreksel 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 december 2014 onder 
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nummer 332 (Samenstel van burgerhuizen: 
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/27507, besluiten: 
https://id.erfgoed.net/besluiten/5825), 
2. De voorschreven goederen zijn bijgevolg onderworpen aan alle 
voorschriften en verplichtingen opgelegd door of krachtens het decreet 
van 12 juli 2013 betreffende het Onroerend Erfgoed meer bepaald 
hoofdstuk 4 en erbij horende wijzigingen en uitvoeringsbesluiten. 
3.. De verkrijger verklaart alle verplichtingen die op heden verbonden 
zijn aan het bijzonder statuut van een goed ingeschreven op de 
vastgestelde inventaris Bouwkundig Erfgoed wel te kennen aan de 
hand van de door hem ingewonnen informatie en aan de hand van de 
toelichtingen die hem door de instrumenterende ambtenaar werden 
verstrekt.  
Hij verklaart het voorschreven goed te aanvaarden met alle eraan 
verbonden lasten en erfdienstbaarheden als gevolg van voormelde 
opname in de vastgestelde inventaris Bouwkundig Erfgoed. 
7. Bodemdecreet   
1) De overdrager verklaart dat, bij zijn weten, het goed geen risicogrond 
is, zoals bedoeld in het Bodemdecreet. De instrumenterende 
ambtenaar bevestigt dat uit een schrijven van de gemeente 
Ingelmunster van 16 juni 2021 (voor het goed sub 1/ en sub 2/) en 
van 16 juli 2021 (voor het goed sub 3/) 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 milieuvergunningreglemen-
teringen werden vastgesteld inzake niet gemelde of vergunde 
inrichtingen; 
- er geen inrichting gevestigd is of was met risico voor bodemver-
ontreiniging (inrichtingen opgenomen in bijlage 1 bij VLAREBO en in 
bijlage 1 van Vlarem II (kolom 8)). 
2) De overdrager verklaart dat de verkrijger 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. 
3) De inhoud van de bodemattesten, die door de OVAM werden 
afgeleverd op 15 juni 2021 (voor het goed sub 1/ en sub 2/) en op 6 
juli 2021 (voor het goed sub 3/), 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. 
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Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.” 
4) De verkrijger 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 overdrager verklaart met betrekking tot het voorschreven goed 
zelf geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan 
berokkenen aan de verkrijger 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 overdrager te goeder trouw 
afgelegd werd, neemt de verkrijger de risico's van eventuele 
bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit 
kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de overdrager hiervoor 
tot geen vrijwaring zal gehouden zijn.  
6) Ondergetekende instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de 
verplichtingen door het bodemdecreet opgelegd met betrekking tot het 
verlijden van de authentieke akte werden nageleefd, waarbij de 
verkrijger wordt 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.  
8. Voorkoop- of voorkeurrecht - Recht van wederinkoop  
De overdrager verklaart dat voorschreven goed niet het voorwerp 
uitmaakt van een conventioneel voorkoop- of voorkeurrecht, of recht 
van wederinkoop. 
De overdrager verklaart dat het goed niet onderworpen is aan enig 
wettelijk recht van voorkoop of recht van wederinkoop. 
9. Bosdecreet en Natuurdecreet 
Bosdecreet 
Na voorlezing door de ondergetekende instrumenterende ambtenaar 
van artikel 3 van het Bosdecreet, hebben partijen bevestigd dat het bij 
deze overgedragen goed niet onder de voorschriften valt van het 
Bosdecreet van 13 juni 1990, meermaals gewijzigd. 
Natuurdecreet 
De overdrager verklaart dat het goed niet is gelegen binnen: 
- een Vlaams ecologisch netwerk (VEN); 
- een natuurreservaat en zijn uitbreidingsperimeter gelegen binnen de 
groen- en bosgebieden, de bosuitbreidingsgebieden en de met al deze 
gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de 
plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in 
de ruimtelijke ordening, of het Vlaams ecologisch netwerk; 
- een door de Vlaamse regering afgebakende perimeter binnen de 
groen- en bosgebieden en de bosuitbreidingsgebieden en de al met 
deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de 
plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in 
de ruimtelijke ordening gelegen binnen het integraal verwervings- en 
ondersteunend netwerk (IVON); 
- de afbakening van een natuurinrichtingsproject. 
10. Watertoets - risicozone voor overstromingen 
a) Integraal waterbeleid 
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Overeenkomstig artikel 1.3.3.3.2 van het decreet van 18 juli 2003 
betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018  
en na opzoekingen op de door de overheid ter beschikking gestelde 
digitale kaarten deelt de instrumenterende ambtenaar mee en verklaart 
de overdrager dat, bij zijn weten, het verkochte goed: 
- wel volledig of gedeeltelijk gelegen is in effectief 
overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse 
Regering; 
- niet volledig of gedeeltelijk gelegen is 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 
niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in een risicozone voor 
overstromingen. 
11. Postinterventiedossier 
Op vraag van de instrumenterende ambtenaar of er voor het bij deze 
verkochte goed sub 1 en goed sub 2 een postinterventiedossier werd 
opgesteld antwoordt de overdrager ontkennend en bevestigt dat er aan 
dit goed sedert 1 mei 2001 geen werken werden uitgevoerd door één of 
meerdere aannemers waarvoor dergelijk dossier diende te worden 
opgesteld.  
Het postinterventiedossier van de gemene delen van het goed sub 3/ 
ligt ter inzage bij de syndicus <navraag per mail op 30 augustus 2021 >  
12. Stookolietank 
De overdrager verklaart dat in het verkochte goed sub 1 en goed sub 2 
noch een ondergrondse noch een bovengrondse stookolietank 
aanwezig is. 
De overdrager verklaart dat in de gemeenschappelijke delen van het 
goed sub 3 noch een ondergrondse noch een bovengrondse 
stookolietank aanwezig is, hetgeen bevestigd wordt door nagemeld 
schrijven van de syndicus <navraag per mail op 30 augustus 2021 >  
13. Elektrische installatie  
Voor het goed sub 1/ en sub 2/ : 
De overdrager verklaart dat het voorwerp van deze overdracht onder 
andere een wooneenheid is in de zin van hoofdstuk 8.4., afdeling 8.4.2. 
van Boek 1 van 8 september 2019 van het Algemeen Reglement op de 
Elektrische Installaties (AREI) en op basis van het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 19 september 2008 voor voorzieningen voor 
kinderopvang, waarvan de elektrische installatie niet het voorwerp is 
geweest van een volledig controleonderzoek overeenkomstig het oud 
AREI voorafgaandelijk de ingebruikname van de installatie. Bij proces-
verbaal van 4 oktober 2012 werd door Vincotte vzw vastgesteld dat de 
installatie voldoet aan de voorschriften van het Reglement. De aandacht 
van de verkrijger wordt erop gevestigd dat de installatie binnen 25 jaar na 
4 oktober 2012 terug dient gekeurd te worden door een erkend organisme 
overeenkomstig hoofdstuk 6.5., afdelingen 6.5.1. en 6.5.2. van Boek 1 
van het Algemeen Reglement. De verkrijger erkent een exemplaar van 
het proces-verbaal uit handen van de overdrager ontvangen te hebben. 
Voor het goed sub 3/ : 
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De verkoper verklaart dat het voorwerp van deze verkoop geen 
wooneenheid is in de zin van hoofdstuk 8.4., afdeling 8.4.2. van Boek 1 
van 8 september 2019 van het Algemeen Reglement op de Elektrische 
Installaties (AREI). 
14. Energieprestatiecertificaat 
Voor het goed sub 1/ en sub 2/ : 
Beide partijen verklaren dat voor het verlijden van huidige akte de 
overdrager de verkrijger op de hoogte heeft gebracht van het bestaan 
en de inhoud van de energieprestatiecertificaten, opgesteld door 
energiedeskundige Andy Omer Toebaert (erkenningscode EP14102), 
van 30 juni 2021 met certificaatnummers 20210630-0002435862-RES-
1 en 20210630-0002435879-RES-1. De verkrijger bevestigt dat de 
overdrager hem de voormelde EPC’s heeft overhandigd. 
Voor het goed sub 3/ : 
De verkoper verklaart dat voor het bij deze verkochte goed geen 
energieprestatiecertificaat werd opgemaakt omdat het niet valt onder het 
toepassingsgebied van artikel 9.1.1. en volgende van het Energiebesluit 
van negentien november tweeduizend en tien in uitvoering van het 
Energiedecreet van acht mei tweeduizend en negen. 
15. Leegstand, ongeschiktheid, verwaarloosde en onbewoonbare 
gebouwen, woningen en bedrijfsruimten 
De overdrager verklaart dat het goed niet opgenomen is in het 
leegstandsregister, de inventaris van de leegstaande bedrijfsruimten of 
de inventaris bestaande uit de lijst van ongeschikte en/of 
onbewoonbare woningen en de lijst van verwaarloosde gebouwen en/of 
woningen. 
Hij verklaart tevens dat hij geen enkele waarschuwing daaromtrent 
ontvangen heeft. 
16. Woningkwaliteitsbewaking – consultatie register van 
herstelvorderingen 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.51 van de Vlaamse Codex 
Wonen, consulteerde de instrumenterend ambtenaar het register van 
herstelvorderingen, vermeld in artikel 3.44, §1, derde lid van de 
Vlaamse Codex Wonen.  
Het register van herstelvorderingen bevat geen informatie over het 
goed.  
17. Verzekeringen 
De risico’s met betrekking tot het goed gaan over op de verkrijger vanaf 
heden. 
De verkrijger zal vanaf heden alle nodige maatregelen treffen om 
voorschreven goed te verzekeren tegen brand en andere risico's, indien 
hij wenst verzekerd te zijn, en is ervan op de hoogte dat de overdrager 
zijn polis vanaf heden mag opzeggen. 
18. Nutsvoorzieningen 
De verkrijger is vrij alle eventuele bestaande contracten betreffende 
water-, gas- of elektriciteitsvoorziening of enige andere distributiedienst 
over te nemen, dan wel nieuwe aan te gaan. Hij stelt deze diensten op 
de hoogte van zijn aankoop. 
19. Voorbehoud 
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Alle meters en leidingen die zich thans in voorschreven goed zouden 
bevinden en die niet aan de overdrager toebehoren, maken geen deel 
uit van deze verkoop en worden voorbehouden aan wie er recht op zou 
hebben. 
De aandacht van de verkrijger wordt erop gevestigd dat zich allerhande 
leidingen en installaties die toebehoren aan verschillende 
nutsmaatschappijen op het verkochte goed kunnen bevinden. Alle 
installaties en leidingen die zich thans in het goed zouden bevinden en 
aan de overdrager niet toebehoren maken geen deel uit van deze 
verkoop en worden voorbehouden aan wie er recht zou op hebben. In 
voorkomend geval treedt de verkrijger in alle rechten en verplichtingen 
voortspruitend uit deze toelatingen of vergunningen. De 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 de verkrijger erop dat bij 
eventueel uit te voeren werken hij de website https://klim-cicc.be/login 
kan consulteren m.b.t. ligging bepaalde boven- en ondergrondse 
leidingen. 
$ De gemeente Ingelmunster heeft dd. 16 september 2021 laten weten 
dat er melding werd ontvangen vanwege nutsmaatschappij Fluvius dat 
voor de woningen Stationsstraat 40-42, de afkoppeling van het 
rioleringsnet niet correct werd uitgevoerd. De gemeente heeft hier geen 
verdere vaststelling laten doen, gezien de verkoop van het onroerend 
goed en er momenteel geen bewoning is. 
Voor wat betreft het goed sub 3/  
20. Appartementsmede-eigendom 
1. De koper dient zich te schikken naar de bepalingen vervat in de 
hierboven ingeroepen basisakte met reglement van mede-eigendom, 
waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben (en welke akte geacht 
worden één geheel uit te maken met onderhavige akte van verkoop), 
alsook naar de regelmatig genomen of te nemen besluiten van de 
algemene vergadering der mede-eigenaars. De koper verklaart een 
kopie van voormelde basisakte met reglement van mede-eigendom van 
de overdrager te hebben ontvangen. 
Alle rechten en verplichtingen die uit deze akte voortvloeien verbinden 
op hoofdelijke en ondeelbare wijze de koper en zijn rechthebbenden. 
Alle akten van overdracht of eigendomsaanwijzing, zelfs van verhuring, 
gebruik of genot, zullen de uitdrukkelijke vermelding moeten bevatten 
dat de nieuwe titularis van een recht van eigendom of genot, kennis 
heeft genomen van de basisakte, de aanvullende basisakte,  hun 
aanhangsels, dat hij in de plaats is gesteld van de voorgaande 
eigenaars voor alle rechten en verplichtingen die eruit voortspruiten, en 
dat hij zich verbindt die na te leven, evenals de regelmatig genomen of 
te nemen besluiten van de algemene vergadering van de mede-
eigenaars.  Dit geldt ook voor de huurovereenkomsten waarbij de 
huurders er zich eveneens moeten toe verbinden bedoelde bepalingen 
na te leven, inzonderheid het reglement van mede-eigendom. 
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2. Overeenkomstig artikel 3.94 van het burgerlijk wetboek werd door 
ondergetekende instrumenterende ambtenaar op 30 augustus 2021 
een kostenstaat opgevraagd bij de syndicus Buro Claerhout te Izegem.  
De koper verklaart een kopie te hebben ontvangen van het antwoord 
van de syndicus de dato $.  
3. De partijen verklaren ervan op de hoogte te zijn dat, overeenkomstig 
artikel 3.94 van het Burgerlijk Wetboek, de koper, ten aanzien van de 
vereniging van mede-eigenaars, slechts gehouden is tot het betalen 
van de volgende kosten : 
a) het bedrag van de uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en 
vernieuwing waartoe de algemene vergadering of de syndicus vòòr de 
vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar 
waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht; 
b) een staat van de oproepen tot kapitaalinbreng die door de algemene 
vergadering van de mede-eigenaars zijn goedgekeurd vòòr de vaste 
datum van de eigendomsoverdracht, alsook de kostprijs van de 
dringende werkzaamheden waarvan de syndicus pas na die datum om 
betaling heeft verzocht; 
c) een staat van de kosten verbonden aan het verkrijgen van 
gemeenschappelijke delen, waartoe de algemene vergadering vòòr de 
vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar 
waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht; 
d) een staat van de door de vereniging van mede-eigenaars 
vaststaande verschuldigde bedragen, ten gevolge van geschillen 
ontstaan vòòr de vaste datum van de eigendomsoverdracht, maar 
waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht. 
Ondergetekende instrumenterende ambtenaar wijst partijen erop dat er 
slechts sprake is van de overdracht van de privatieve kavel indien 
voldaan is aan twee vereisten.  Enerzijds dient het eigendomsrecht te 
zijn overgedragen.  Anderzijds dient de overeenkomst vaste datum te 
hebben verkregen. 
De kosten die de koper, ten aanzien van de vereniging van mede-
eigenaars, overeenkomstig artikel 3.94 van het Burgerlijk Wetboek, 
gehouden is te betalen, zijn bij de koper bekend ingevolge het 
voorafgaandelijk dezer ontvangen van een kostenstaat opgemaakt door 
de syndicus. De partijen hebben dientengevolge besloten van de 
wettelijke gehoudenheid tot het betalen van die kosten in hun 
onderlinge verhouding alleszins niet af te wijken. 
De kosten waarover beslist werd of eventueel nog zal beslist worden 
voor het verlijden van de notariële akte en die pas daarna opeisbaar 
worden gesteld zijn ten laste van de koper.  
4. De partijen verklaren bovendien ervan op de hoogte te zijn dat : 
- overeenkomstig artikel 3.94 van het Burgerlijk Wetboek, de koper, ten 
aanzien van de vereniging van mede-eigenaars, gehouden is tot het 
betalen van de periodieke kosten, vanaf de dag waarop hij effectief 
gebruik heeft gemaakt van de gemeenschappelijke delen; 
- overeenkomstig artikel 3.94 van het Burgerlijk Wetboek, de 
overdrager, met betrekking tot het werkkapitaal van de vereniging van 
mede-eigenaars, recht heeft op de terugbetaling van het gedeelte van 
zijn aandeel daarin overeenstemmend met de periode tijdens dewelke 
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hij juridisch geen gebruik meer kon maken van de gemeenschappelijke 
gedeelten. 
De partijen verklaren dat de koper heden het gebruik en het genot 
verkrijgt van het bij deze overgedragen goed. 
5. De partijen verklaren bovendien ervan op de hoogte te zijn dat 
overeenkomstig artikel 3.94 van het Burgerlijk Wetboek, het aandeel in 
het reservekapitaal van de vereniging van mede-eigenaars wordt 
beschouwd als bijzaak van de kavel, onafscheidelijk daarmee 
overgedragen op de koper, zodat de overdrager daarop geen enkel 
recht kan doen gelden, noch ten aanzien van de vereniging van mede-
eigenaars, noch ten aanzien van de koper.   
6. De overdrager heeft geen weet van enige kost, die de syndicus nog 
dient op te vragen aan de mede-eigenaars, die zou verschuldigd zijn 
aan de vereniging van mede-eigenaars. 

EIGENDOM – GENOT – BELASTINGEN 
1. Eigendom - Genot 
Voor het goed sub 1/ en sub 2/: 
De verkrijger heeft de volle eigendom en het genot van het 
voorschreven goed vanaf heden. 
De overdrager verklaart dat het voorschreven goed niet verhuurd is en 
dat derden hierop geen gebruiksrecht kunnen doen gelden. 
Voor het goed sub 3/:  
De verkrijger heeft de volle eigendom en het genot van het 
voorschreven goed vanaf heden. 
De overdrager verklaart dat voorschreven goed verhuurd is aan de heer 
Holvoet Norbert (Weststraat 55 te Ingelmunster) tegen voorwaarden 
goed gekend door de verkrijger, hetgeen deze laatste beaamt. De 
overdrager verklaart uitdrukkelijk dat deze verhuring niet valt onder de 
bepalingen van de Pachtwet. De partijen stellen de instrumenterende 
ambtenaar vrij hiervan een nadere omschrijving te geven. 
De verkrijger treedt dienaangaande in alle rechten en verplichtingen 
van de overdrager. De verkrijger verklaart een kopie van de 
gebruiksovereenkomst te hebben ontvangen. 
2. Lasten 
De verkrijger zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen 
die betrekking hebben op het goed te zijnen laste nemen vanaf heden. 
Het aandeel pro rata van de onroerende voorheffing voor het lopende 
jaar, zal door de overdrager berekend worden op basis van het 
ontvangen aanslagbiljet. 
De verkrijger verbindt zich ertoe deze betaling van het pro rata aandeel 
onroerende voorheffing te volbrengen op eerste aanvraag van de 
overdrager. 
De overdrager verklaart geen achterstallige gemeentebelastingen en/of 
verhaalbelastingen te hebben.  

PRIJS 
De verkoop wordt toegestaan en aanvaard voor en mits de prijs van $. 
De overdrager bevestigt de prijs ontvangen te hebben vóór de 
ondertekening van deze akte door middel van een overschrijving op de 
rekening nummer BE68 0910 0092 2034 op naam van de overdrager, 
zoals bevestigd door mevrouw DHONT Tine Ivan Liliane, geboren te 
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Waregem op 21 mei 1980, met als nationaal nummer 80.05.21-016.02, 
Financieel Directeur, die tussenkomt in huidige akte en verklaart de 
prijs ontvangen te hebben. Waarvan kwijting, kwijting die dubbel 
gebruik uitmaakt met alle andere kwijtingen die voor hetzelfde voorwerp 
zouden afgeleverd geweest zijn. 

FISCALE VERKLARINGEN 
Registratie 
Prijsbewimpeling   
De instrumenterende ambtenaar wijst de partijen op artikel 3.4.7.0.6 en 
artikel 3.18.0.0.14 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit die respectievelijk 
als volgt luiden:  
"Inzake de registratiebelasting worden de aanvullende rechten die 
ingevolge een tekortschatting of om een andere reden betaald zijn, 
aangerekend op de aanvullende rechten die ingevolge prijsbewimpeling 
verschuldigd zijn.”  
“Een belastingverhoging van 100% van de aanvullende rechten inzake 
de registratiebelasting is in de volgende gevallen verschuldigd door elk 
van de contracterende partijen:  
1° in geval van bewimpeling over de prijs en de lasten of de 
overeengekomen waarde;  
2° als de overeenkomst, vastgesteld in een akte, niet diegene is die 
door de partijen is gesloten, of als de akte betreffende een 
overeenkomst, vermeld in artikel 19, eerste lid, 2° of 5°, van het 
federale Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, 
onvolledig of onjuist is, met dien verstande dat ze al de bestanddelen 
van de overeenkomst niet weergeeft.  
Voor de gevallen, vermeld in het eerste lid, zijn de partijen hoofdelijk 
gehouden tot de betaling van de belastingverhoging.”  
$Verlaagd tarief van 6% voor de aankoop van een gezinswoning  
De verkrijger vraagt om toepassing van het verlaagde tarief van artikel 
2.9.4.2.11. VCF (aankoop woning) en verklaart dat de voorwaarden 
vervuld zijn, te weten:  
1° de zuivere aankoop van een woning;  
2° de verkrijging door een of meer natuurlijke personen samen en 
gelijktijdig van de geheelheid volle eigendom van dit goed;  
3° geen verhinderend actueel onroerend bezit (andere woning of 
bouwgrond in België of in het buitenland).  
Tot behoud van het verlaagde tarief verbindt hij zich ertoe om aan de 
inschrijvingsplicht op het adres van het verkregen onroerend te zullen 
voldoen (inschrijving binnen de 3 jaar vanaf heden).  
$Verlaagd tarief van 5% ingrijpende energetische renovatiewerken 
De verkrijger vraagt om toepassing van het verlaagde tarief van artikel 
2.9.4.2.12. VCF en verklaart dat de voorwaarden vervuld zijn, te weten : 
1° de zuivere aankoop van een woning; 
2° de verkrijging door een of meer natuurlijke personen samen en 
gelijktijdig van de geheelheid volle eigendom van dit goed; 
3° geen verhinderend actueel onroerend bezit (andere woning of 
bouwgrond in België of in het buitenland). 
Tot behoud van het verlaagde tarief verbindt hij zich ertoe: 
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1° aan de inschrijvingsplicht op het adres van het verkregen onroerend 
te zullen voldoen (inschrijving binnen de 5 jaar vanaf heden); 
2° een ingrijpende energetische renovatie uit te voeren als vermeld in 
artikel 1.1.1, §2, 50° van het Energiebesluit van 19 november 2010; 
De verkrijger verklaart te weten dat binnen een termijn van 5 jaar vanaf 
heden een energieprestatiecertificaat bouw, vermeld in artikel 9.2.11 
van het Energiebesluit van 19 november 2010, moet worden bekomen 
waaruit blijkt dat de renovatiewerken die aan het onroerend goed 
uitgevoerd zijn, betrekking hebben op werken als vermeld in punt 2°. 
$Bijkomende rechtenvermindering  
De verkrijger vraagt eveneens om toepassing van de 
rechtenvermindering voorzien in artikel 2.9.5.0.5. VCF en verklaart dat 
de voorwaarde vervuld is, te weten:  
1° de belastbare grondslag niet hoger is dan tweehonderdduizend euro 
(€ 200.000,00).  
$Verlaagd van tarief 7% met oog op verhuur aan sociaal 
verhuurkantoor  
De verkrijger vraagt om toepassing van het verlaagde tarief van artikel 
2.9.4.2.13. VCF en verklaart dat de voorwaarden vervuld zijn, te weten:  
1° de zuivere aankoop van een woning;  
2° de verkrijging door een of meer natuurlijke personen samen en 
gelijktijdig van de geheelheid volle eigendom van dit goed.  
Tot behoud van het verlaagde tarief verbindt hij zich ertoe:  
1° om binnen een termijn van 3 jaar vanaf heden een 
huurovereenkomst met een minimumduur van 9 jaar af te sluiten met 
een erkend sociaal verhuurkantoor met toepassing van en in 
overeenstemming met de voorwaarden, vermeld in artikel 2 en 3 van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende 
bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale 
verhuurkantoren;  
De koper verklaart te weten dat hij binnen een termijn van 3 jaar en 6 
maanden een kopie van de geregistreerde huurovereenkomst, vermeld 
in 1°, moet indienen bij Vlabel.  
$Aankoop door beroepspersoon  
De verkrijger vraagt de vermindering als beroepspersoon van artikel 
2.9.4.2.4., §1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.  
Hij verklaart:  
a) dat hij een beroepsverklaring heeft ingediend te $, op $, onder 
nummer $.  
b) dat hij de nodige zekerheid heeft gesteld met toepassing van artikel 
3.10.5.1.3, eerste lid VCF.  
$Geen recht op enige vermindering  
De verkrijger verklaart geen aanspraak te kunnen maken op 
vermindering van registratiebelasting zoals bepaald in de artikelen 
2.9.4.2.11 en volgende van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.  
$Meeneembaarheid van eerder betaalde registratierechten  
De verkrijger verklaart geen beroep te doen op enige 
meeneembaarheid zoals voorzien in artikel 2.9.5.0.1, artikel 3.12.3.0.1, 
§1,4° en artikel 3.6.0.0.6, §3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.  
Geen teruggave  
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De overdrager verklaart geen aanspraak te kunnen maken op 
teruggave van registratiebelasting zoals bepaald in artikel 3.6.0.0.6, §2 
van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. 

SLOTBEPALINGEN 
1. De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt 
bij deze uitdrukkelijk ontslagen enige ambtshalve inschrijving te nemen, 
om gelijk welke reden, bij de overschrijving van deze akte. 
2. Alle kosten van deze akte zijn voor rekening van de verkrijger. 
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: identiteitskaart. 
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 
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 Ingelmunster op datum zoals hierboven vermeld. 
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de partijen 
getekend met ons, instrumenterend ambtenaar.  
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AKTE VERKOOP ONROEREND GOED 
 
Op $      tweeduizend eenentwintig, zijn voor mij, 
Timothy Van Belle, Vlaamse commissaris bij de afdeling 
Vastgoedtransacties, verschenen: 
1) Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN (OCMW) TE INGELMUNSTER, met administratieve zetel te 
Oostrozebekestraat 6, 8770 Ingelmunster, met ondernemingsnummer 
0212.221.845,hier vertegenwoordigd door Timothy Van Belle, 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 raadsbesluit van $ waarvan 
bevestigd wordt dat dit besluit uitvoerbaar is ingevolge het verstrijken 
van de termijn waarbinnen het door de toezichthoudende overheid kan 
worden vernietigd. 

    Hierna verder genoemd "de overdrager". 
2)  $  

Hierna verder genoemd “de verkrijger".  
VERKOOP 

De overdrager verklaart het hierna beschreven goed te verkopen tegen 
de hierna vermelde voorwaarden, aan de verkrijger die aanvaardt: 

AANDUIDING VAN HET GOED 
1. Geografische en kadastrale beschrijving 
GEMEENTE INGELMUNSTER  
- Een garage met aanhorigheden op en met grond, gelegen Gentstraat 
9+, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger  
sectie C nummer 789X5 P0000 met een oppervlakte volgens kadaster 
van twintig centiare (20ca).  
KI: tweeënveertig euro (€ 42,00) 

 
 
Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 12625-001  
Repertoriumnr.: 
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- Een huis met garage, aanhorigheden op en met grond, gelegen 
Stationsplein 41, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de 
kadastrale legger sectie C nummer 790W3 P0000 met een oppervlakte 
volgens kadaster van één are vijfenzeventig centiare (1a 75ca).  
KI: zeshonderdveertien euro (€ 614,00)  

Hierna genoemd “het goed”. 
2. Eigendomstitel 
Het goed behoort voor de geheelheid in volle eigendom toe aan de 
overdrager om het verkregen te hebben jegens de heer DEJAGERE 
Davy en zijn echtgenote, mevrouw DEBIE Evy, te Durbuy, bij akte 
verleden vóór de heer Bram Peene, Vlaamse commissaris, op 23 
november 2017, overgeschreven op het bevoegde kantoor onder de 
formaliteit 65-T-07/12/2017-14601. 
De verkrijger stelt zich met deze oorsprong van eigendom tevreden en 
vraagt van de overdrager geen andere titels dan een uitgifte van deze 
akte. 

VOORWAARDEN 
Deze verkoop wordt verder gedaan en aanvaard onder de volgende 
voorwaarden: 
1. Hypothecaire toestand 
Het goed wordt overgedragen 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 de overdrager dat: 
- er zich in of op het verkochte goed geen roerende goederen bevinden 
die deel uitmaken van deze verkoop en die belast zijn met een 
pandrecht of die het voorwerp uitmaken van een 
eigendomsvoorbehoud; 
- er evenmin goederen werden geïncorporeerd in het verkochte goed, 
die belast zijn met een pandrecht of die het voorwerp uitmaken van een 
eigendomsvoorbehoud. 
2. Gebreken - Oppervlakte 
De verkrijger zal het goed nemen in zijn huidige staat zonder aanspraak 
te kunnen maken jegens de overdrager op enige vergoeding of vermin-
dering 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.  
Het goed wordt verkocht met al zijn 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 
Het goed wordt verkocht met al zijn lijdende en heersende, 
voortdurende en niet voortdurende, zicht- en niet zichtbare 
erfdienstbaarheden, waarmee het belast of bevoordeeld zou kunnen 
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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 overdrager verklaart zelf geen erfdienstbaarheden te hebben 
gevestigd in het voor- of nadeel van het voorschreven goed en geen 
kennis te hebben van erfdienstbaarheden, andere dan de wettelijke, 
met uitzondering van de erfdienstbaarheid opgenomen in de akte 
verleden voor Bram Peene, Vlaamse commissaris, op 23 november 
2017 waarvan sprake in de eigendomsoorsprong, en hierna letterlijk 
weergegeven:  
“In de voormelde aankoopakte van 20 juli 2011 staat vermeld: 
De koper verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben van en zich te zullen 
schikken naar de bijzondere bepalingen en/of erfdienstbaarheden 
aangehaald in de voormelde akte verleden voor notaris Carlos Vlegels 
destijds te Ingelmunster op twee februari negentienhonderd 
zesenzeventig, overgeschreven zoals voormeld, en alhier letterlijk 
overgenomen als volgt: 
De komparanten verklaren ten titel van erfdienstbaarheid eeuwig en 
onvergeld recht van overgang te vestigen over hun respektievelijke 
eigendommen, afgebeeld op nagemeld plan, en deel uitmakende van 
de onder de hoofding “Voorafgaande Opmerkingen” beschreven 
goederen, teneinde het in-en uitrijden te vergemakkelijken. 
Deze beide stroken grond moeten steeds vrij blijven, zodat het in-en 
uitrijden mogelijk blijft. Derhalve zal er op deze grond niet mogen 
geparkeerd of gestationneerd worden, en zal hij niet als stapelplaats 
mogen gebruikt worden. 
Deze beide goederen  werden uitgemeten en staan afgebeeld op een 
grondplan opgemaakt door Landmeter-Expert Victor Pipeleers te 
Kortrijk in datum van vier oktober negentienhonderd vijfenzeventig, welk 
plan samen met deze akte zal geregistreerd worden.” 
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, 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. Afsluitingen op grenslijn  
Het goed wordt tevens verkocht met alle rechten en verplichtingen 
inzake eventuele gemene muren, hagen of andere afsluitingen, die de 
scheiding uitmaken tussen het voorschreven goed en de aanpalende 
eigendommen.  
5. Stedenbouw – Ruimtelijke Ordening 
Uit a) de stedenbouwkundige uittreksels en een inlichtingenformulier 
afgeleverd minder dan een jaar vanaf heden, door de gemeente 
Ingelmunster van 16 juni 2021 en 16 juli 2021, die de verkrijger erkent 
voorafgaandelijk dezer te hebben ontvangen, b) de verklaringen van de 
overdrager c) het hypothecair getuigschrift en d) de raadpleging van het 
e-voorkooploket, blijkt het volgende:  
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1) Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Afbakening regionaal stedelijk gebied Roeselare’, goedgekeurd bij 
Besluit van 21 november 2008. 
Het goed is gelegen in het Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan 
‘GRUP Gentstraat Noord’, goedgekeurd bij Besluit van 24 maart 2010, 
met als bestemming ‘zone 2 zone voor aaneengesloten bebouwing met 
inbegrip van meergezinswoningen’ en ‘zone 5A zone voor bestaande 
bedrijfsactiviteiten’. 
Het goed is begrepen in een rooilijnplan ‘Gentstraat Noord’. 
2) Voor het goed werden volgende omgevingsvergunningen voor 
stedenbouwkundige  handelingen of stedenbouwkundige vergunning 
uitgereikt: 
- 36007/1731/B/2001/16 voor het plaatsen van 2 reclamepanelen aan 
bestaande winkel, vergund op 16 maart 2001; 
- 36007/1731/B/2012/118: voor de bouw van een garage, vergund op 
24 augustus 2012; 
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  of verkavelingsvergunning van toepassing. 
6) Het goed maakt niet het voorwerp uit van een voorkeursbesluit of 
een projectbesluit.   
7) Het goed is gelegen in de zuiveringszone ‘Centraal gebied’. 
De overdrager verklaart dat het voorschreven goed bij zijn weten niet 
valt onder de wetgeving op de ruilverkaveling, niet het voorwerp 
uitmaakt van een geplande onteigening of van een planbatenheffing.  
De overdrager 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 overdrager 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. 
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Voor zover niet zou voldaan geweest zijn aan de 
informatieverplichtingen van de Codex verklaart de verkrijger 
uitdrukkelijk te verzaken aan iedere vordering wegens miskenning 
hiervan.  
6. Erfgoed 
De overdrager verklaart dat het goed: 
- niet voorkomt op een (voor)ontwerplijst van voor bescherming 

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

- niet opgenomen is op een vastgestelde inventaris en hij terzake 
geen bericht heeft ontvangen.  

7. Bodemdecreet   
1) De overdrager verklaart dat, bij zijn weten, het goed geen risicogrond 
is, zoals bedoeld in het Bodemdecreet. De instrumenterende 
ambtenaar bevestigt dat uit een schrijven van de gemeente 
Ingelmunster van 16 juni en 16 juli 2021 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 milieuvergunningreglemen-
teringen werden vastgesteld inzake niet gemelde of vergunde 
inrichtingen; 
- er geen inrichting gevestigd is of was met risico voor bodemver-
ontreiniging (inrichtingen opgenomen in bijlage 1 bij VLAREBO en in 
bijlage 1 van Vlarem II (kolom 8)). 
2) De overdrager verklaart dat de verkrijger 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. 
3) De inhoud van de bodemattesten, die door de OVAM werden 
afgeleverd op 15 juni 2021 en 6 juli 2021, 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 verkrijger 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. 
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5) De overdrager verklaart met betrekking tot het voorschreven goed 
zelf geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan 
berokkenen aan de verkrijger 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 overdrager te goeder trouw 
afgelegd werd, neemt de verkrijger de risico's van eventuele 
bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit 
kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de overdrager hiervoor 
tot geen vrijwaring zal gehouden zijn.  
6) Ondergetekende instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de 
verplichtingen door het bodemdecreet opgelegd met betrekking tot het 
verlijden van de authentieke akte werden nageleefd, waarbij de 
verkrijger wordt 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.  
8. Voorkoop- of voorkeurrecht - Recht van wederinkoop  
De overdrager verklaart dat voorschreven goed niet het voorwerp 
uitmaakt van een conventioneel voorkoop- of voorkeurrecht, of recht 
van wederinkoop. 
De overdrager verklaart dat het goed niet onderworpen is aan enig 
wettelijk recht van voorkoop of recht van wederinkoop. 
9. Bosdecreet en Natuurdecreet 
Bosdecreet 
Na voorlezing door de ondergetekende instrumenterende ambtenaar 
van artikel 3 van het Bosdecreet, hebben partijen bevestigd dat het bij 
deze overgedragen goed niet onder de voorschriften valt van het 
Bosdecreet van 13 juni 1990, meermaals gewijzigd. 
Natuurdecreet 
De overdrager verklaart dat het goed niet is gelegen binnen: 
- een Vlaams ecologisch netwerk (VEN); 
- een natuurreservaat en zijn uitbreidingsperimeter gelegen binnen de 
groen- en bosgebieden, de bosuitbreidingsgebieden en de met al deze 
gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de 
plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in 
de ruimtelijke ordening, of het Vlaams ecologisch netwerk; 
- een door de Vlaamse regering afgebakende perimeter binnen de 
groen- en bosgebieden en de bosuitbreidingsgebieden en de al met 
deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de 
plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in 
de ruimtelijke ordening gelegen binnen het integraal verwervings- en 
ondersteunend netwerk (IVON); 
- de afbakening van een natuurinrichtingsproject. 
10. Watertoets - risicozone voor overstromingen 
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  
en na opzoekingen op de door de overheid ter beschikking gestelde 
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digitale kaarten deelt de instrumenterende ambtenaar mee en verklaart 
de overdrager dat, bij zijn weten, het verkochte goed: 
- niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in mogelijk en/of effectief 
overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse 
Regering; 
- niet volledig of gedeeltelijk gelegen is 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 
niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in een risicozone voor 
overstromingen. 
11. Postinterventiedossier 
Op vraag van de instrumenterende ambtenaar of er voor het bij deze 
verkochte goed een postinterventiedossier werd opgesteld antwoordt de 
overdrager ontkennend en bevestigt dat er aan dit goed sedert 1 mei 
2001 geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere 
aannemers waarvoor dergelijk dossier diende te worden opgesteld.   
12. Stookolietank 
De overdrager verklaart dat in het verkochte goed noch een 
ondergrondse noch een bovengrondse stookolietank aanwezig is. 
13. Elektrische installatie  
De overdrager verklaart dat het voorwerp van deze overdracht een 
wooneenheid is in de zin van hoofdstuk 8.4., afdeling 8.4.2. van Boek 1 
van 8 september 2019 van het Algemeen Reglement op de Elektrische 
Installaties (AREI), waarvan de elektrische installatie niet het voorwerp is 
geweest van een volledig controleonderzoek overeenkomstig het oud 
AREI voorafgaandelijk de ingebruikname van de installatie. Bij proces-
verbaal van 6 augustus 2021 werd door Vincotte vzw vastgesteld dat de 
installatie niet voldoet aan de voorschriften van dit Reglement. Na afloop 
van een termijn van 18 maanden vanaf heden zal vastgesteld moeten 
worden of de overtredingen verdwenen zijn. De verkrijger is verplicht zijn 
identiteit en de datum van deze akte mee te delen aan voornoemd erkend 
organisme dat de controle heeft uitgevoerd. De verkrijger behoud 
evenwel de vrijheid om na deze mededeling vrij een ander erkend 
organisme aan te stellen om de keuring in de toekomst te verrichten. De 
verkrijger erkent door de instrumenterende ambtenaar op de hoogte 
gesteld te zijn van zowel de sancties voorzien in het Algemeen 
Reglement alsook de gevaren en aansprakelijkheden bij het gebruik van 
een installatie die niet voldoet aan de vereisten van dit Reglement, alsook 
het feit dat de kosten van herkeuring door het organisme aan hem zullen 
aangerekend worden. De verkrijger erkent een exemplaar van het proces-
verbaal uit handen van de overdrager ontvangen te hebben. 
14. Energieprestatiecertificaat  
Beide partijen verklaren dat voor het verlijden van huidige akte de 
overdrager de verkrijger op de hoogte heeft gebracht van het bestaan 
en de inhoud van het energieprestatiecertificaat, opgesteld door 
energiedeskundige Andy Omer Toebaert (erkenningscode EP14102), 
van 30 juni 2021 met certificaatnummer 20210630-0002435816-RES-1. 
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De verkrijger bevestigt dat de overdrager hem het voormelde EPC heeft 
overhandigd. 
15. Leegstand, ongeschiktheid, verwaarloosde en onbewoonbare 
gebouwen, woningen en bedrijfsruimten 
De overdrager verklaart dat het goed niet opgenomen is in het 
leegstandsregister, de inventaris van de leegstaande bedrijfsruimten of 
de inventaris bestaande uit de lijst van ongeschikte en/of 
onbewoonbare woningen en de lijst van verwaarloosde gebouwen en/of 
woningen. 
Hij verklaart tevens dat hij geen enkele waarschuwing daaromtrent 
ontvangen heeft. 
16. Woningkwaliteitsbewaking – consultatie register van 
herstelvorderingen 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.51 van de Vlaamse Codex 
Wonen, consulteerde de instrumenterend ambtenaar het register van 
herstelvorderingen, vermeld in artikel 3.44, §1, derde lid van de 
Vlaamse Codex Wonen.  
Het register van herstelvorderingen bevat geen informatie over het 
goed.  
17. Verzekeringen 
De risico’s met betrekking tot het goed gaan over op de verkrijger vanaf 
heden. 
De verkrijger zal vanaf heden alle nodige maatregelen treffen om 
voorschreven goed te verzekeren tegen brand en andere risico's, indien 
hij wenst verzekerd te zijn, en is ervan op de hoogte dat de overdrager 
zijn polis vanaf heden mag opzeggen. 
18. Nutsvoorzieningen 
De verkrijger is vrij alle eventuele bestaande contracten betreffende 
water-, gas- of elektriciteitsvoorziening of enige andere distributiedienst 
over te nemen, dan wel nieuwe aan te gaan. Hij stelt deze diensten op 
de hoogte van zijn aankoop. 
19. Voorbehoud 
Alle meters en leidingen die zich thans in voorschreven goed zouden 
bevinden en die niet aan de overdrager toebehoren, maken geen deel 
uit van deze verkoop en worden voorbehouden aan wie er recht op zou 
hebben. 
De aandacht van de verkrijger wordt erop gevestigd dat zich allerhande 
leidingen en installaties die toebehoren aan verschillende 
nutsmaatschappijen op het verkochte goed kunnen bevinden. Alle 
installaties en leidingen die zich thans in het goed zouden bevinden en 
aan de overdrager niet toebehoren maken geen deel uit van deze 
verkoop en worden voorbehouden aan wie er recht zou op hebben. In 
voorkomend geval treedt de verkrijger in alle rechten en verplichtingen 
voortspruitend uit deze toelatingen of vergunningen. De 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. 
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De instrumenterende ambtenaar wijst de verkrijger erop dat bij 
eventueel uit te voeren werken hij de website https://klim-cicc.be/login 
kan consulteren m.b.t. ligging bepaalde boven- en ondergrondse 
leidingen. 

EIGENDOM – GENOT – BELASTINGEN 
1. Eigendom - Genot 
De verkrijger heeft de volle eigendom en het genot van het 
voorschreven goed vanaf heden. 
De overdrager verklaart dat het voorschreven goed niet verhuurd is en 
dat derden hierop geen gebruiksrecht kunnen doen gelden. 
2. Lasten 
De verkrijger zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen 
die betrekking hebben op het goed te zijnen laste nemen vanaf heden. 
Het aandeel pro rata van de onroerende voorheffing voor het lopende 
jaar, zal door de overdrager berekend worden op basis van het 
ontvangen aanslagbiljet. 
De verkrijger verbindt zich ertoe deze betaling van het pro rata aandeel 
onroerende voorheffing te volbrengen op eerste aanvraag van de 
overdrager. 
De overdrager verklaart geen achterstallige gemeentebelastingen en/of 
verhaalbelastingen te hebben.  

PRIJS 
De verkoop wordt toegestaan en aanvaard voor en mits de prijs van $. 
De overdrager bevestigt de prijs ontvangen te hebben vóór de 
ondertekening van deze akte door middel van een overschrijving op de 
rekening nummer BE68 0910 0092 2034 op naam van de overdrager, 
zoals bevestigd door mevrouw DHONT Tine Ivan Liliane, geboren te 
Waregem op 21 mei 1980, met als nationaal nummer 80.05.21-016.02, 
Financieel Directeur, die tussenkomt in huidige akte en verklaart de 
prijs ontvangen te hebben. Waarvan kwijting, kwijting die dubbel 
gebruik uitmaakt met alle andere kwijtingen die voor hetzelfde voorwerp 
zouden afgeleverd geweest zijn.  

FISCALE VERKLARINGEN 
Registratie 
Prijsbewimpeling   
De instrumenterende ambtenaar wijst de partijen op artikel 3.4.7.0.6 en 
artikel 3.18.0.0.14 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit die respectievelijk 
als volgt luiden:  
"Inzake de registratiebelasting worden de aanvullende rechten die 
ingevolge een tekortschatting of om een andere reden betaald zijn, 
aangerekend op de aanvullende rechten die ingevolge prijsbewimpeling 
verschuldigd zijn.”  
“Een belastingverhoging van 100% van de aanvullende rechten inzake 
de registratiebelasting is in de volgende gevallen verschuldigd door elk 
van de contracterende partijen:  
1° in geval van bewimpeling over de prijs en de lasten of de 
overeengekomen waarde;  
2° als de overeenkomst, vastgesteld in een akte, niet diegene is die 
door de partijen is gesloten, of als de akte betreffende een 
overeenkomst, vermeld in artikel 19, eerste lid, 2° of 5°, van het 
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federale Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, 
onvolledig of onjuist is, met dien verstande dat ze al de bestanddelen 
van de overeenkomst niet weergeeft.  
Voor de gevallen, vermeld in het eerste lid, zijn de partijen hoofdelijk 
gehouden tot de betaling van de belastingverhoging.”  
$Verlaagd tarief van 6% voor de aankoop van een gezinswoning  
De verkrijger vraagt om toepassing van het verlaagde tarief van artikel 
2.9.4.2.11. VCF (aankoop woning) en verklaart dat de voorwaarden 
vervuld zijn, te weten:  
1° de zuivere aankoop van een woning;  
2° de verkrijging door een of meer natuurlijke personen samen en 
gelijktijdig van de geheelheid volle eigendom van dit goed;  
3° geen verhinderend actueel onroerend bezit (andere woning of 
bouwgrond in België of in het buitenland).  
Tot behoud van het verlaagde tarief verbindt hij zich ertoe om aan de 
inschrijvingsplicht op het adres van het verkregen onroerend te zullen 
voldoen (inschrijving binnen de 3 jaar vanaf heden).  
$Verlaagd tarief van 5% ingrijpende energetische renovatiewerken 
De verkrijger vraagt om toepassing van het verlaagde tarief van artikel 
2.9.4.2.12. VCF en verklaart dat de voorwaarden vervuld zijn, te weten : 
1° de zuivere aankoop van een woning; 
2° de verkrijging door een of meer natuurlijke personen samen en 
gelijktijdig van de geheelheid volle eigendom van dit goed; 
3° geen verhinderend actueel onroerend bezit (andere woning of 
bouwgrond in België of in het buitenland). 
Tot behoud van het verlaagde tarief verbindt hij zich ertoe: 
1° aan de inschrijvingsplicht op het adres van het verkregen onroerend 
te zullen voldoen (inschrijving binnen de 5 jaar vanaf heden); 
2° een ingrijpende energetische renovatie uit te voeren als vermeld in 
artikel 1.1.1, §2, 50° van het Energiebesluit van 19 november 2010; 
De verkrijger verklaart te weten dat binnen een termijn van 5 jaar vanaf 
heden een energieprestatiecertificaat bouw, vermeld in artikel 9.2.11 
van het Energiebesluit van 19 november 2010, moet worden bekomen 
waaruit blijkt dat de renovatiewerken die aan het onroerend goed 
uitgevoerd zijn, betrekking hebben op werken als vermeld in punt 2°. 
$Bijkomende rechtenvermindering  
De verkrijger vraagt eveneens om toepassing van de 
rechtenvermindering voorzien in artikel 2.9.5.0.5. VCF en verklaart dat 
de voorwaarde vervuld is, te weten:  
1° de belastbare grondslag niet hoger is dan tweehonderdduizend euro 
(€ 200.000,00).  
$Verlaagd van tarief 7% met oog op verhuur aan sociaal 
verhuurkantoor  
De verkrijger vraagt om toepassing van het verlaagde tarief van artikel 
2.9.4.2.13. VCF en verklaart dat de voorwaarden vervuld zijn, te weten:  
1° de zuivere aankoop van een woning;  
2° de verkrijging door een of meer natuurlijke personen samen en 
gelijktijdig van de geheelheid volle eigendom van dit goed.  
Tot behoud van het verlaagde tarief verbindt hij zich ertoe:  
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1° om binnen een termijn van 3 jaar vanaf heden een 
huurovereenkomst met een minimumduur van 9 jaar af te sluiten met 
een erkend sociaal verhuurkantoor met toepassing van en in 
overeenstemming met de voorwaarden, vermeld in artikel 2 en 3 van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende 
bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale 
verhuurkantoren;  
De koper verklaart te weten dat hij binnen een termijn van 3 jaar en 6 
maanden een kopie van de geregistreerde huurovereenkomst, vermeld 
in 1°, moet indienen bij Vlabel.  
$Aankoop door beroepspersoon  
De verkrijger vraagt de vermindering als beroepspersoon van artikel 
2.9.4.2.4., §1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.  
Hij verklaart:  
a) dat hij een beroepsverklaring heeft ingediend te $, op $, onder 
nummer $.  
b) dat hij de nodige zekerheid heeft gesteld met toepassing van artikel 
3.10.5.1.3, eerste lid VCF.  
$Geen recht op enige vermindering  
De verkrijger verklaart geen aanspraak te kunnen maken op 
vermindering van registratiebelasting zoals bepaald in de artikelen 
2.9.4.2.11 en volgende van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.  
$Meeneembaarheid van eerder betaalde registratierechten  
De verkrijger verklaart geen beroep te doen op enige 
meeneembaarheid zoals voorzien in artikel 2.9.5.0.1, artikel 3.12.3.0.1, 
§1,4° en artikel 3.6.0.0.6, §3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.  
Geen teruggave  
De overdrager verklaart geen aanspraak te kunnen maken op 
teruggave van registratiebelasting zoals bepaald in artikel 3.6.0.0.6, §2 
van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. 

SLOTBEPALINGEN 
1. De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt 
bij deze uitdrukkelijk ontslagen enige ambtshalve inschrijving te nemen, 
om gelijk welke reden, bij de overschrijving van deze akte. 
2. Alle kosten van deze akte zijn voor rekening van de verkrijger. 
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: identiteitskaart. 
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; 
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- 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 
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 Ingelmunster op datum zoals hierboven vermeld. 
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de partijen 
getekend met ons, instrumenterend ambtenaar.  
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Handtekening(en)  
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