
 Raad voor maatschappelijk welzijn 
Zitting van 24 mei 2022 

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, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Nadine Verheye, 
Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart, Liesbeth Holvoet: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

Verontschuldigd: Els Leysen, Carine Geldhof: raadsleden 
 
De zitting vangt aan om 20.40 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.  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; 
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn geen bevoegdheid heeft om een 

erfdienstbaarheid te vestigen op percelen die geen eigendom zijn van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster, dient de beslissing bij agendapunt 3 – Goedkeuren van een 
ontwerpakte voor vestiging van een erfdienstbaarheid, door de raad te worden ingetrokken en bijgevolg uit 
de notulen te worden verwijderd; 

Overwegende dat de beslissing van 19 april 2022 nog geen rechtsgevolgen heeft doen ontstaan; 
Overwegende dat de vestiging van de bedoelde erfdienstbaarheid zal gebeuren door de 

gemeenteraad die in dit geval het bevoegde orgaan is; 
Op voorstel van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De beslissing bij agendapunt 3 - Goedkeuren van een ontwerpakte voor vestiging van een 

erfdienstbaarheid wordt ingetrokken. 
Artikel 2 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd, mits schrapping van agendapunt 3. 
Artikel 3 – 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 verkoop 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 hoeve met aanhorigheden betreft op en met grond gelegen Rozestraat 71, 

8770 Ingelmunster met kadastrale legger sectie D nummer 110E met een oppervlakte volgens kadaster van 
22 are 80 centiare; 

Overwegende dat het een perceel weiland met aanhorigheden betreft op en met grond gelegen 
Rozestraat, 8770 Ingelmunster, met kadastrale legger sectie D nummer 112E met een oppervlakte volgens 
kadaster van 16a 68ca; 

Overwegende dat het een perceel grond betreft met uitsluiting van de er opstaande constructies, 
gelegen Rozestraat 71+, met kadastrale legger als bebouwde oppervlakte gewoon, sectie D nummer 112F, 
met een oppervlakte volgens kadaster van 3a 43ca; 

Overwegende dat het een perceel grond betreft met uitsluiting van de er opstaande constructies, 
gelegen Rozestraat 71+, met kadastrale legger als bebouwde oppervlakte gewoon, sectie D nummer 112H, 
met een oppervlakte volgens kadaster van 17a 8ca; 

Overwegende dat het een perceel grond betreft met uitsluiting van de er opstaande constructies, 
gelegen Rozestraat 71+, met kadastrale legger als bebouwde oppervlakte gewoon, sectie D nummer 110F, 
met een oppervlakte volgens kadaster van 3a 75ca; 

Overwegende dat de hoeve verkocht wordt gezien het beheer van dergelijke eigendom niet tot de 
kerntaken van een lokaal bestuur behoort; 

Overwegende dat aan de hoeve, in het bijzonder aan de woning, grote kosten zijn inzake onderhouds-
en herstellingswerken; 

Overwegende dat wordt geopteerd om de hoeve om bovenstaande redenen te verkopen; 
Overwegende dat er niet wordt gekozen voor een openbare verkoop omdat er tussen de pachter en 

het bestuur een onderling akkoord is om alle pachten die nog lopende zijn in zijn geheel stop te zetten, dit 
biedt het bestuur het voordeel om met de vrijgekomen gronden een grondbeleid te voeren in het kader van 
haar openruimtebeleid; 

Overwegende dat bij verkoop of grondruil landbouwgronden zonder pacht een grotere economische 
waarde hebben; 

Overwegende dat met landbouwgronden zonder pacht het bestuur over meer mogelijkheden beschikt 
om deze aan te wenden; 

Overwegende dat het bestuur hierdoor, rekening houdend met de beleidsdoelstellingen, de 
economisch meest voordelige keuze vooropstelt; 

Overwegende dat de verkoop wordt toegestaan en aanvaard voor en mits de prijs van 300.000,00 
euro; 

Overwegende dat er een boetebeding bij vervreemding of aanvraag zonevreemde functiewijziging 
werd opgenomen in de akte; 

Overwegende dat alle kosten van de akte voor rekening zijn van de verkrijger; 
Op voorstel van het bevoegd lid van het vast bureau; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Het ontwerp van akte van verkoop 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  

D 110 E 22a 80ca 

D 112 E 16a 68ca 

D 112 F 3a 43ca 

D 112 H 17a 8ca 

D 110 F 3a 75ca 
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AKTE VERKOOP ONROEREND GOED 
 
Op $    tweeduizend tweeëntwintig, zijn voor mij, $, 
Vlaamse commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties,  optredend 
als authentificerende derde, krachtens: 
a) Het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse 
Vastgoedcodex (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 
januari 2015), waarbij volgens artikelen 14 en 16 de bevoegdheid van 
de Vlaamse commissarissen werd vastgelegd om op te treden als 
authentificerende derde, authenticiteit te verlenen aan de akten, de 
dagtekening ervan te verzekeren, ze in bewaring te houden en er 
grossen en uitgiften van af te geven; 
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, en alle wijzigingsbesluiten vermeld in het 
decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex. 
Zijn 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: 
- De heer Steven De Maesschalck, rijksregisternummer 73.03.15-
307.21 met woonplaats te Izegemstraat 6, 8770 Ingelmunster, 
handelend in de hoedanigheid van Voorzitter. 
- De heer Dominik Ronse, rijksregisternummer 67.01.09-115.59, met 
woonplaats te Kweekstraat 12, 8770 Ingelmunster, handelend in de 
hoedanigheid van Secretaris. 
Hier optredende ter uitvoering van de beslissing van de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn van $ waarvan een éénsluidend uittreksel 
hieraan gehecht zal blijven, en die de ondergetekende Vlaamse 
commissaris bevestigen dat dit besluit uitvoerbaar is ingevolge het 
verstrijken van de termijn waarbinnen het door de toezichthoudende 
overheden kan worden geschorst of vernietigd. 

    Hierna verder genoemd "de overdrager". 
2)  De heer VERDURE Frans Ghislain, geboren te Kortrijk op 24 juli 
1952, (rijksregisternummer 52.07.24-273.51), en zijn echtgenote 
mevrouw VLAMYNCK Gisèle Helena Maria, geboren te Tielt op 13 

 
 
Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 12699-001  
Repertoriumnr.: 
Voorziene registratiebelasting: 24.410,25 euro 
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september 1954, (rijksregisternummer 54.09.13-266.56), samen 
wonende te 8770 Ingelmunster, Rozestraat 71.  
Zij verklaren gehuwd te zijn te Ingelmunster op 6 mei 1977 onder het 
wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Carlos 
Vlegels te Ingelmunster op 20 april 1977, gewijzigd (doch zonder 
wijziging van het stelsel zelf) ingevolge akte voor notaris Antoon 
Dusselier, destijds te Meulebeke van 19 oktober 1981 en in ingevolge 
akte voor notaris Antoon Dusselier, destijds te Meulebeke van 7 oktober 
2011. 
Zij verklaren verder geen enkele akte van wijziging, vereffening of 
verklaring aangaande hun huwelijkse voorwaarden verleden te hebben.   

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 hoeve met aanhorigheden op en met grond, gelegen Rozestraat 
71, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, 
sectie D nummer 110 E P0000 met een oppervlakte volgens kadaster 
van tweeëntwintig are tachtig centiare (22a 80ca).  
- Een perceel weiland met aanhorigheden op en met grond, gelegen 
Rozestraat, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale 
legger, sectie D nummer 112 E P0000 met een oppervlakte volgens 
kadaster van zestien are achtenzestig centiare (16a 68ca). 
- Een perceel grond met uitsluiting van de er opstaande constructies, 
gelegen Rozestraat 71+, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de 
kadastrale legger als beb.opp. gewoon, sectie D nummer 112 F P0000 
met een oppervlakte volgens kadaster van drie are drieënveertig 
centiare (3a 43ca). 
- Een perceel grond met uitsluiting van de er opstaande constructies, 
gelegen Rozestraat 71+, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de 
kadastrale legger als beb. opp. gewoon, sectie D nummer 112 H P0000 
met een oppervlakte volgens kadaster van zeventien are acht centiare 
(17a 8ca).  
- Een perceel grond met uitsluiting van de er opstaande constructies, 
gelegen Rozestraat 71+, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de 
kadastrale legger als beb. opp. gewoon, sectie D nummer 110 F P0000 
met een oppervlakte volgens kadaster van drie are vijfenzeventig 
centiare (3a 75ca). 

Hierna genoemd “het goed”. 
2. Eigendomstitel 
Voor het goed met kadastraal nummer 112 F P0000, 112 H P0000 en 
110 F P0000: 
De grond met uitsluiting van de erop staande constructies van 
voorschreven goed behoort voor de geheelheid in volle eigendom toe 
aan de overdrager om er sedert meer dan 30 jaar eigenaar van te zijn.  
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De gebouwen gelegen op deze gronden en kadastraal gekend onder 
Ingelmunster, sectie D, nummers 112 F P0001, 112 H P0001 en 110 F 
P0001 werden door de heer VERDURE Frans en zijn echtgenote 
mevrouw VLAMYNCK Gisèle, volledig op hun eigen kosten, ingevolge 
toelatingen tot bouwen, blijkens de notulen en goedkeuring van de 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn van zittingen van 2 december 1980, 
17 december 1990 en 3 oktober 1994. Deze toelatingen tot bouwen 
werden nadien ter registratie aangeboden op het bevoegde 
registratiekantoor.  
Voor het goed met kadastraal nummer 112 E P0000 en 110 E P0000: 
Het goed behoort voor de geheelheid in volle eigendom toe aan de 
overdrager om er sedert meer dan 30 jaar eigenaar van te zijn. 
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 
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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. 
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 20 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 gewestplan ‘Roeselare-Tielt’, 
goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 17 december 1979, met als 
bestemming ‘agrarische gebieden’. 
Het goed is gelegen in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Solitaire vakantiewoningen – Midden West-Vlaanderen’, goedgekeurd 
bij Besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2017. 
2) Voor het goed werden volgende omgevingsvergunningen voor 
stedenbouwkundige handelingen en/of stedenbouwkundige 
vergunningen uitgereikt: 
Voor het goed met kadastraal nummer 112 F P0000, 112 H P0000 en 
112 E P0000: 
- Voor het bouwen van een mestkippenstal, vergund op 20 maart 1981 
met dossiernummer 36007/1539/B/1981/19; 
- Voor het slopen en herbouwen van een vleeskippenstal + bouwen 
waterput, vergund op 9 maart 1995 met dossiernummer 
36007/1539/B/1995/9; 
Voor het goed met kadastraal nummer 110 E P0000 en 110 F P0000: 
- Voor de onderhouds- en herstellingswerken aan bestaande afdak 
zonder volumevermeerdering, vergund op 28 februari 1986 met 
dossiernummer 36007/1539/B/1986/25; 
- Voor het bouwen van een loods na afbraak van bouwvallige 
gebouwen, vergund op 16 mei 1986 met dossiernummer 
36007/1539/B/1986/32; 
- Voor het bouwen van een loods voor berging landbouwmaterialen, 
vergund op 23 november 1990 met dossiernummer 
36007/1539/B/1990/142; 
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- voor de onderhouds- en herstellingswerken aan de bestaande 
vergunde woning, vergund op 11 maart 1993 met dossiernummer 
36007/1539/B/1993/36. 
3) Het goed is gelegen in de zuiveringszone ‘centraal gebied’. 
4) 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. 
5) 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. 
6) Op het goed is geen omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden  of verkavelingsvergunning van toepassing. 
7) Het goed maakt niet het voorwerp uit van een voorkeursbesluit of 
een projectbesluit. 
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. 
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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 20 juli 2021 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, met uitzondering 
van: 
Voor het goed met kadastraal nummer 112 F P0000, 112 H P0000, 112 
E P0000, 110 E P0000 en 110 F P0000: 
a) ARAB-vergunning 36007/57/1/A/1 met als omschrijving 
‘landbouwbedrijf – pluimveehouderij’, vergund op 28 september 1990; 
- Melding nieuwe exploitatie klasse 3 36007/57/1/E/1 van 4 maart 1993 
met omschrijving ‘kippenkwekerij’; 
b) Melding verandering van de exploitatie klasse 2 36007/57/1/E/2 van 
27 oktober 1994 met omschrijving ‘landbouwbedrijf – pluimveehouderij’; 
c) Aanvraag nieuwe vergunning klasse 2 36007/57/1/E/3 met 
omschrijving ‘pluimveehouderij’, vergund op 2 maart 1995; 
d) Beroep tegen nieuwe exploitatie klasse 2 36007/57/1/E/3/B met 
omschrijving ‘pluimveehouderij’; 
e) Wijzigen en/of aanvullen exploitatievoorwaarden 36007/57/1/E/4 van 
15 juni 1995 met omschrijving ‘pluimveehouderij’; 
f) Nieuwe vergunning klasse 2 36007/57/1/E/5 met omschrijving 
‘pluimveehouderij en groententeeltbedrijf’, vergund op 4 april 2016. 
Voor het goed met kadastraal nummer 112 F P0000, 112 H P0000 en 
112 E P0000: 
a) grondwaterwinning vergunning 36007/57/1/G/1 met als omschrijving 
‘landbouwbedrijf: kippenkwekerij categorie A’, vergund op 9 februari 
1995. 
- 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 3 augustus 2021, luidt 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. 
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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. 
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 
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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 
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 17 maart 2022 werd door VINCOTTE (ref. 
GEN/15/61073077/00/NL/000) 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 
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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 TOEBAERT Andy Omer (erkenningscode 
EP14102), van 15 maart 2022 met certificaatnummer 20220315-
0002564267-RES-1. 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 
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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 er op dat iedereen 

die grondwerken uitvoert kan nagaan via 

https://overheid.vlaanderen.be/help/node/253#vraag3 of hij een 

planaanvraag dient in te dienen bij de website van het Kabel- en 

Leidinginformatieportaal (KLIP)    https://klip.vlaanderen.be/public. 

EIGENDOM – GENOT – BELASTINGEN 
1. Eigendom - Genot 
De verkrijger zal het eigendom van voorschreven goed hebben vanaf 
heden. 
Vanaf heden bekomt de verkrijger eveneens het genot door de vrije 
beschikking van het voorschreven goed. 
De overdrager verklaart dat het voorschreven goed thans reeds in 
gebruik is door de verkrijger en dat derden op het voorschreven goed 
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 
DRIEHONDERDDUIZEND EURO NUL CENT (€ 300.000,00). 
De overdrager bevestigt de prijs ontvangen te hebben vóór de 
ondertekening van deze akte door middel van een overschrijving op de 
rekening nummer BE83 0910 0022 1715 op naam van de verkoper. 
Is hier tussengekomen, mevrouw Tine Dhont wonende te Ginstestraat 
4, 8790 Waregem in haar hoedanigheid van financieel directeur van de 
gemeente Ingelmunster, die bevestigt dat voormelde prijs werd betaald. 
De overdrager bevestigt voormelde betaling te hebben ontvangen, 
waarvan kwijting. 
Op vraag van de instrumenterende ambtenaar verklaart de koper dat de 
betaling werd uitgevoerd via het debiteren van de financiële rekening 
nummer $ op naam van de verkrijger. 

FISCALE VERKLARINGEN 
Prijsbewimpeling   
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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.”  
Registratiebelasting 
Voor de registratiebelasting wordt meegedeeld dat de percelen grond 
met uitsluiting van de er opstaande constructies worden begroot op een 
bedrag van tweeënveertigduizend vierhonderdvijftig euro nul cent                      
(€ 42.450,00). Deze worden niet beschouwd als een normale 
bijhorigheid, gezien de er opstaande constructies kaderen in een 
economische activiteit. Hiervoor wordt het standaardtarief gevraagd van 
12% in Vlaanderen. 
Voor de registratiebelasting voor de aankoop van de hoeve en normale 
bijhorigheid wordt het volgende verklaard: 
- de heer Frans VERDURE 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 goed te 
zullen voldoen (inschrijving binnen de 3 jaar vanaf heden).  
- mevrouw Gisèle VLAMYNCK 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, 
gezien zij een verhinderend onroerend goed in bezit heeft.  
Boetebeding bij vervreemding of aanvraag zonevreemde 
functiewijziging 
Vanaf ondertekening van huidige overeenkomst tot 31 december 2031 
mogen de kopers de onroerende goederen die onderdeel uitmaken van 
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onderhavige overeenkomst niet vervreemden in volle eigendom of een 
definitieve functiewijziging naar residentieel wonen bekomen.  
De kopers verbinden er zich toe om het onroerend goed zelf te 
exploiteren en de bedrijfswoning zelf te bewonen.  
Het is kopers wel toegestaan om een schenking te doen van de blote 
eigendom naar erfgenamen, onder voorwaarde dat de kopers het 
vruchtgebruik ter hunnen persoonlijke titel behouden en zo de 
persoonlijke exploitatie garanderen. 
Bij overtreding van dit vervreemdingsverbod en dit verbod tot het 
bekomen van een zonevreemde functie, dienen de kopers in huidige 
overeenkomst een boete te betalen van 100.000,00 euro aan de 
verkopers in huidige overeenkomst. De kosten verbonden aan deze 
boete komen ten laste van de kopers. 
Dit boetebeding vindt een einde op 31 december 2031, bij het overlijden 
van de kopers of bij de vernietiging van de onroerende goederen door 
externe oorzaak, waardoor de huidige landbouwexploitatie niet verder 
geëxploiteerd kan worden als landbouwexploitatie.” 
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 partijen verklaren van oordeel te zijn dat er geen noodzaak 
bestaat tot het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de 
overschrijving van deze akte. Zij ontslaan de Algemene Administratie 
van de Patrimoniumdocumentatie bij deze dan ook uitdrukkelijk tot het 
nemen van een ambtshalve inschrijving bij 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: de 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 
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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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3.  Goedkeuren van een ontwerpakte houdende pachtbeëindiging 
De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 

Gelet op artikel 78 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het ontwerp van akte houdende pachtbeëindiging; 
Overwegende dat de pachter en verpachter verklaren in onderlinge overeenstemming een einde te 

maken aan de pacht van de hierna vermelde goederen; 
Overwegende dat het een perceel bouwland betreft gelegen Vierbundermolen, 8770 Ingelmunster 

met kadastrale legger sectie D nummer 104C met een oppervlakte volgens kadaster van 9 a 44 ca; 
Overwegende dat het een perceel bouwland betreft gelegen Vierbundermolen, 8770 Ingelmunster, 

met kadastrale legger sectie D nummer 105B met een oppervlakte volgens kadaster van 21a 25ca; 
Overwegende dat het een perceel weiland betreft, gelegen Roosestraat, met kadastrale legger sectie 

D nummer 186, met een oppervlakte volgens kadaster van 33a 90ca; 
Overwegende dat het een perceel bouwland betreft, gelegen Roosestraat, met kadastrale legger, 

sectie D nummer 60, met een oppervlakte volgens kadaster van 1ha 33a 50ca; 
Overwegende dat het een perceel bouwland betreft, gelegen Roosestraat, met kadastrale legger, 

sectie D nummer 59, met een oppervlakte volgens kadaster van 64a 30ca; 
Overwegende dat het een perceel bouwland betreft, gelegen Roosestraat, met kadastrale legger, 

sectie D nummer 67, met een oppervlakte volgens kadaster van 47a 10ca; 
Overwegende dat het een perceel bouwland betreft, gelegen Duikerstraat, met kadastrale legger, 

sectie D nummer 91A, met een oppervlakte volgens kadaster van 50a 55ca; 
Overwegende dat de pachter het goed zal verlaten en ter vrije beschikking zal stellen van de 

verpachter uiterlijk op 31 oktober 2022; 
Overwegende dat alle kosten van de akte voor rekening zijn van de verpachter; 
Overwegende dat de pachter erkent dat de geplande verwerving van het goed door de verpachter is 

gebeurd voor doeleinden van algemeen belang en dat bijgevolg conform artikel 52, 3° van de pachtwet het 
recht van voorkoop van de pachter niet toepasselijk is; 

Op voorstel van het bevoegd lid van het vast bureau; 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Het ontwerp van akte houdende pachtbeëindiging van volgende percelen door het OCMW, wordt 

goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing: 

Kadastrale gegevens Oppervlakte 

Sectie Nummer  

D 104C 9a 44ca 

D 105B 21a 25ca 

D 186 33a 90ca 

D 60 1ha 33a 50ca 

D 59 64a 30ca 

D 67 47a 10ca 

D 91A 50a 55ca 
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AKTE HOUDENDE PACHTBEËINDIGING. 
 
Op $    tweeduizend tweeëntwintig, zijn voor mij, Timothy 
Van Belle, Vlaamse commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties,  
optredend als authentificerende derde, krachtens: 
a) Het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse 
Vastgoedcodex (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 
januari 2015), waarbij volgens artikelen 14 en 16 de bevoegdheid van 
de Vlaamse commissarissen werd vastgelegd om op te treden als 
authentificerende derde, authenticiteit te verlenen aan de akten, de 
dagtekening ervan te verzekeren, ze in bewaring te houden en er 
grossen en uitgiften van af te geven; 
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, en alle wijzigingsbesluiten vermeld in het 
decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex. 
Zijn verschenen: 
1) De heer VERDURE Frans Ghislain, geboren te Kortrijk op 24 juli 
1952, (rijksregisternummer 52.07.24-273.51), en zijn echtgenote 
mevrouw VLAMYNCK Gisèle Helena Maria, geboren te Tielt op 13 
september 1954, (rijksregisternummer 54.09.13-266.56), samen 
wonende te 8770 Ingelmunster, Rozestraat 71.  
Zij verklaren gehuwd te zijn te Ingelmunster op 6 mei 1977 onder het 
wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Carlos 
Vlegels te Ingelmunster op 20 april 1977, gewijzigd (doch zonder 
wijziging van het stelsel zelf) ingevolge akte voor notaris Antoon 
Dusselier, destijds te Meulebeke van 19 oktober 1981 en in ingevolge 
akte voor notaris Antoon Dusselier, destijds te Meulebeke van 7 oktober 
2011. 
Zij verklaren verder geen enkele akte van wijziging, vereffening of 
verklaring aangaande hun huwelijkse voorwaarden verleden te hebben.   

    Hierna verder genoemd "de pachter". 
2)  Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN TE INGELMUNSTER, met administratieve zetel te 
Oostrozebekestraat 6, 8770 Ingelmunster, met ondernemingsnummer 
0212.221.845, hier vertegenwoordigd door: 

 
 
Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 12699-001A  
Repertoriumnr.: 
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- De heer Steven De Maesschalck, rijksregisternummer 73.03.15-
307.21 met woonplaats te Izegemstraat 6, 8770 Ingelmunster, 
handelend in de hoedanigheid van Voorzitter. 
- De heer Dominik Ronse, rijksregisternummer 67.01.09-115.59, met 
woonplaats te Kweekstraat 12, 8770 Ingelmunster, handelend in de 
hoedanigheid van Secretaris. 
Hier optredende ter uitvoering van de beslissing van de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn van $ waarvan een éénsluidend uittreksel 
hieraan gehecht zal blijven, en die de ondergetekende Vlaamse 
commissaris bevestigen dat dit besluit uitvoerbaar is ingevolge het 
verstrijken van de termijn waarbinnen het door de toezichthoudende 
overheden kan worden geschorst of vernietigd. 

Hierna verder genoemd “de verpachter".  
Partijen hebben vooreerst gedaan volgende 

VOORAFGAANDE UITEENZETTING 
De verpachter verklaart eigenaar te zijn van het hierna beschreven 
goed om er sedert meer dan 30 jaar eigenaar van te zijn.  
De pachter en de verpachter verklaren dat het hierna beschreven 
onroerend goed verpacht is aan de pachter ingevolge overeenkomst 
pachtoverdracht goedgekeurd op 17 mei 1977 voor de raad van 
maatschappelijk welzijn met ingang van 1 januari 1977. 

VERKLARING INZAKE HET VOORKOOPRECHT 
De pachter erkent dat de geplande verwerving van het goed door de 
verpachter is gebeurd voor doeleinden van algemeen belang en dat 
bijgevolg conform artikel 52,3° van de pachtwet het recht van voorkoop 
van de pachter niet toepasselijk is. 

PACHTBEËINDIGING 
De pachter en de verpachter verklaren in onderlinge overeenstemming 
en onder de hierna vermelde voorwaarden en lasten een einde te 
maken aan de pacht van het hierna vermeld goed. 

AANDUIDING VAN HET GOED 
Geografische en kadastrale beschrijving 
GEMEENTE INGELMUNSTER  
- Een perceel bouwland, gelegen Vierbundermolen, gekadastreerd 
volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie D nummer 104 
C P0000 met een oppervlakte volgens kadaster van negen are 
vierenveertig centiare (9a 44ca). 
- Een perceel bouwland, gelegen Vierbundermolen, gekadastreerd 
volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie D nummer 105 
B P0000 met een oppervlakte volgens kadaster van eenentwintig are 
vijfentwintig centiare (21a 25ca).  
- Een perceel weiland, gelegen Roosestraat, gekadastreerd volgens 
recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie D nummer 186 P0000 
met een oppervlakte volgens kadaster van drieëndertig are negentig 
centiare (33a 90ca).  
- Een perceel bouwland, gelegen Roosestraat, gekadastreerd volgens 
recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie D nummer 60 P0000 
met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare drieëndertig are 
vijftig centiare (1ha 33a 50ca).  
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- Een perceel bouwland, gelegen Rosestraat, gekadastreerd volgens 
recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie D nummer 59 P0000 
met een oppervlakte volgens kadaster van vierenzestig are dertig 
centiare (64a 30ca).  
- Een perceel bouwland, gelegen Roosestraat, gekadastreerd volgens 
recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie D nummer 67 P0000 
met een oppervlakte volgens kadaster van zevenenveertig are tien 
centiare (47a 10ca).  
- Een perceel bouwland, gelegen Duikerstraat, gekadastreerd volgens 
recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie D nummer 91 A P0000 
met een oppervlakte volgens kadaster van vijftig are vijfenvijftig centiare 
(50a 55ca).  

Hierna genoemd “het goed”. 
VOORWAARDEN 

Deze pachtbeëindiging wordt verder gedaan onder de volgende 
voorwaarden: 
De pachter zal het goed verlaten en ter vrije beschikking stellen van de 
verpachter uiterlijk op $. 
De pachter verbindt zich er toe de bestaande afsluitingen en door hem 
opgerichte gebouwen niet te verwijderen. 

SLOTBEPALINGEN 
1. Alle kosten van deze akte zijn voor rekening van de verpachter. 
2. Voor de uitvoering van deze akte, doen partijen keuze van woonst op 
hun zetel respectievelijk adres. 
3. 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: de identiteitskaart. 
4. 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. 
5. 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. 
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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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Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze raad voor maatschappelijk welzijn vraagt 
de heer Jan Defreyne, raadslid, aan de algemeen directeur wat de toekomst brengt voor het OCMW en de 
raad voor maatschappelijk welzijn na de inkanteling. 
Dominik Ronse, algemeen directeur, antwoordt dat, een toekomstvoorspelling niet zo evident is, maar dat 
het wellicht voorlopig een status quo blijft, aangezien Wallonië ook akkoord moet gaan met een verdere 
evolutie en dat al niet deed met de voorbije inkanteling die enkel voor Vlaamse bevoegdheden van tel was. 
Nu met de inkanteling het OCMW als rechtspersoon is blijven bestaan, blijven alle thema’s die rechtstreeks 
op de rechtspersoon slaan (personeel, financiën en patrimonium) de bevoegdheid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 
 
De zitting werd afgerond om 20.45 uur. 
 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Steven De Maesschalck 
algemeen directeur voorzitter 
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