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NOTULEN GEMEENTERAAD 30 OKTOBER 2015 OM 20 UUR 
 

Aanwezig: Els Robeyns, burgemeester-voorzitter 
Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes en Albert Thijs, schepenen 
Eric Martens, Schepen/Voorzitter OCMW 
Chris Ramaekers, Marc Weeghmans, Frank Cornitensis, Luc Knuts, Herman 
Pipeleers, Ellen Punie, Mario Billen, Ilse Bosmans, Stijn Vandersmissen, Dirk 
Ottenburghs, Mario Vanvoorden, Marc Beertens en Shirley Schoels, 
raadsleden 
Mia Cuppens, secretaris 
 

Verontschuldigd: Sandra Jans, gemeenteraadslid 
 

 
Vanaf punt 8 vervoegt Eric Martens, schepen/voorzitter ocmw de zitting. 

 

 

 
 

OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 

PUNT 1: KENNISNAME LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN PERIODE JUNI TOT OKTOBER 2015 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Lijst van gegunde overheidsopdrachten tussen 22.06.2015 tot 05.10.2015  
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2004, gecoördineerd 
Wetgeving overheidsopdrachten 
 
Toelichting: 
Volgende overheidsopdrachten werden gegund: 

1) 22.06.2015 - afkoppeling oppervlaktewater te Ulbeek 
2) 22.06.2015 - aanpassing pleininrichting gemeenteplein en omlegging beek 
3) 26.06.2015 - leveren grasmaaier 
4) 10.08.2015 - leveren en plaatsen tijdsregistratiesysteem voor gemeente en OCMW 
5) 24.08.2015 - leveren en plaatsen van skatetoestellen op nieuw aangelegd skatepark Finse 

piste 
6) 21.09.2015 - leveren fruit gemeentepersoneel 
7) 05.10.2015 - N777 Wellen-Kortessem: aanleg fietspaden en semi-gescheiden riolering, 

herinrichting schoolomgeving - Lot 1: fietspaden Vloeiherkstraat - bestek nr. X70/N777 
 
BESLUIT:  
De gemeenteraad neemt kennis van: 
Er wordt kennis genomen van de gegunde overheidsopdrachten van 22.06.2015 tot en met 
05.10.2015. 
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II. ALGEMENE FINANCIERING 
 
PUNT 2: BUDGETWIJZIGING 2015 - VASTSTELLING 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Vaststellen budgetwijziging 2015 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet dd. 15 juli 2005, gecoördineerd 
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd door het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012. 
Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd door het 
Ministerieel Besluit van 26 november 2012.  
Omzendbrief BB 2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-
2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus (B.S.30/04/2013) 
Omzendbrief BB 2013/7 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus" 
(B.S.07/10/2013) 
Omzendbrief BB 2013/8  betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus 
(B.S.30/10/2013) 
Omzendbrief BZ 2012/3 betreffende de vermindering van de plan- en rapporteringsverplichtingen: 
bekendmaking van de Vlaamse beleidsprioriteiten 
Omzendbrief BZ 2014/4 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de 
budgetten 2015 
Decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale 
besturen kunnen worden opgelegd  
Beslissing gemeenteraad 27 december 2013 tot vaststellen van het meerjarenplan voor 
beleidsperiode 2014-2019  
Beslissing gemeenteraad 31 maart 2015 tot vaststelling van het budget 2015 
Besluit college burgemeester en schepenen 19 oktober 2015 tot vaststelling van het ontwerp van 
budgetwijziging 2015 
 
Toelichting (feiten en context) 
Er ligt een ontwerp van budgetwijziging 2015 voor ter vaststelling door de raad. 
 
Art. 28 van het BVR-BBC- besluit bepaalt als volgt: 
Het budget kan in de volgende gevallen niet door middel van een interne kredietaanpassing 
gewijzigd worden: 
1° wijzigingen waardoor het budget niet meer past in het meerjarenplan overeenkomstig artikel 27 
BVR  
    BBC; 
2° wijzigingen van het exploitatiebudget van een budgettaire entiteit, inclusief de laatste 
budgetwijziging, die, per beleidsdomein, een daling van het saldo tussen de ontvangsten en de 
uitgaven tot gevolg hebben; 
3° wijzigingen van een verbinteniskrediet van een investeringsenveloppe; 
4° wijzigingen per beleidsdomein van het totaal van de transactiekredieten, vermeld in artikel 23, 
eerste lid, 2°, van een budgettaire entiteit; 
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5° wijzigingen van het liquiditeitenbudget voor wat betreft de transactiekredieten, vermeld in 
artikel 24, eerste lid, 3°. 
Een budgetwijziging mag er niet toe leiden dat het nieuwe krediet lager is dan de overeenkomstig 
artikel 107, §1, vastgelegde verbintenissen of transacties. 
 
Art. 29 van het BVR-BBC- bepaalt als volgt: 
De verklarende nota bij een budgetwijziging bevat minstens: 
1° een motivering van de wijzigingen van het budget; 
2° de herziening van de onderdelen van de beleidsnota, vermeld in artikel16, 2° en 3°; 
3° in voorkomend geval, de wijziging van de onderdelen van de beleidsnota, vermeld in artikel 16, 
1° en 4° tot en met 6°. 
De financiële nota van een budgetwijziging bevat alle onderdelen van de financiële nota van het 
budget waarop de wijziging een weerslag heeft. […] 
(opheffing in tweede lid bij BVR van 23 november 2012, art. 6) 
 
De verklarende nota bij de huidig voorgestelde budgetwijziging 2015, omvat volgende 
onderdelen: 

• Motivering van de wijzigingen - via detaillering actieplan/registratiesleutel/reden wijziging 
+ toevoeging van een aparte bijlage:  "Budgetwijziging 2015:  Motivering wijzigingen" 

• Doelstellingennota (wijziging) 
• Doelstellingenbudget   

○ Doelstellingenbudget per beleidsdoelstelling (herziening BW - enkel wijzigingen) 
○ Doelstellingenbudget per beleidsdomein (herziening BW - enkel wijzigingen) 
○ Doelstellingenbudget per beleidsdomein (herziening BW - volledig) 

• Doelstellingenbudget schema B1 (herziening BW), zijnde het schema B1 o.b.v. van de 
nieuwe gegevens  na de wijziging 

• Financiële toestand (herziening BW) omvattende: 
het vergelijkend schema met de impact van de wijziging op het resultaat op kasbasis en de 
autofinancieringsmarge en een vergelijking met diezelfde kengetallen in het initiële budget 
en het meerjarenplan 

• lijst overheidsopdrachten - wijziging 
• lijst daden van beschikking - wijziging 
• lijst nominatieve subsidies - wijziging 

 
De financiële nota bevat alle onderdelen van de financiële nota van het budget 2015 waarop de 
wijziging een weerslag heeft. De wijzigingen worden weergegeven in de modelschema's die in het 
MB BBC zijn opgenomen.  
Concreet gaat het over volgende schema's: 

○ schema BW 1 - wijziging van het exploitatiebudget 
○ Schema BW 2 - wijziging van investeringsenveloppes 
○ Schema BW 3 - wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 
○ Schema BW 4 - Wijziging van het liquiditeitenbudget 

 
Uit deze documenten blijkt dat de voorgestelde budgetwijziging geen  aanpassing vereist van het 
meerjarenplan 2014-2019: 

• de budgetwijziging past in het meerjarenplan 2014-2019 
• het resultaat op kasbasis is groter dan of gelijk aan 0 en bedraagt 4.453.926 € 
• de autofinancieringsmarge 2015 in de budgetwijziging - zijnde 176.532 is groter dan de 

AFM 2015 in het initieel MJP zijnde 107.638  
• de doelstellingennota van de budgetwijziging 2015 bevat voor het financieel boekjaar 

2015 de beleidsdoelstellingen en actieplannen die ook in de strategische nota van het MJP 
zijn opgenomen. 



VERSLAG GEMEENTERAAD | 30 OKTOBER 2015 4/71 

Adviezen 
Verslag van het MAT dd. 2015-10-21 
 
Argumentatie 
Het ontwerp van budgetwijziging wordt besproken. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns:  

• dhr. Benny Maes zal de budgetwijziging toelichten. 
• alle informatie is tevens terug te vinden in uitgebreide documentatie. 

 
Dhr. Benny Maes: 

• hij licht de voornaamste wijzigingen toe: 
○ we hebben een aantal subsidies meer ontvangen (restauratie kerk, Aquafin) 
○ er zijn voetpaden voorzien langs Zonneveldweg - deze zijn volledig lastens de 

gemeente 
○ het budget t.o.v. het meerjarenplan is gunstig: autofinancieringsmarge is positiever 

dan t.o.v. het meerjarenplan 
 
BESLUIT: Vaststellen budgetwijziging 2015 

eenparig aangenomen 
Goedkeuren budgetwijziging 2015 
eenparig aangenomen 
 

Het raad beslist: 
 
Art. 1 De budgetwijziging 2015 t.o.v. het initiële budget 2015 wordt vastgesteld als volgt: 
 
Wijziging                                       Uitgaven                        Ontvangsten                               Saldo 
 
Exploitatiebudget                               -80 €                             68.814 €                                 68.894 €  
Investeringsbudget                    270.772 €                           278.020 €                                   7.248 €  
Liquiditeitenbudget                                                                            0 €                                           0 € 
 
Art.  2:  Vast te stellen dat o.b.v. het schema "Financiële toestand budget " de budgetwijziging  
past in het meerjarenplan, conform art. 27 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de 
BBC van de gemeenten, de provincies en de O.C.M.W's vermits: 

• het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar 2015 in de budgetwijziging groter is 
dan  nul en 4.453.926 bedraagt; 

• de AFM (AutoFinancieringsMarge) van het financiële boekjaar 2015 in de budgetwijziging - 
zijnde 176.532, groter is dan de AFM van hetzelfde financieel boekjaar 2015 in het MJP 
(MeerJarenPlan-Initieel budget 2015), zijnde 107.638; 

• de doelstellingennota van de budgetwijziging 2015 bevat voor het financieel boekjaar 2015 
de beleidsdoelstellingen en actieplannen die ook in de strategische nota van het MJP zijn 
opgenomen. 

 
Art. 3:  Binnen twintig dagen wordt aan de provinciegouverneur een kopie verzonden van dit besluit 
in  toepassing van art. 253 GD. 
 
 
PUNT 3: Bepaling van de opdrachten: 
- die nominatief in de budgetwijziging 2015 - met detail  voorzien zijn, en 
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- waarvoor het bepalen van de wijze en de voorwaarden van gunnen worden gedelegeerd naar 
het college. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Gelet op het raadsbesluit van 25 februari 2015 betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad die aan het college worden gedelegeerd: 
-  opdrachten, die betrekking hebben op het dagelijks bestuur van de gemeente; 
-  nominatief in het budget opgenomen werken, leveringen en diensten; 
-  daden van beheer van gemeentelijke inrichtingen en eigendommen; 
-  het verlenen van grafvergunningen op de gemeentelijke begraafplaatsen. 
  Vrijstelling van visum door de financieel beheerder. 
 
Gelet inzonderheid in het voornoemd raadsbesluit op de bepaling “nominatief in het budget 
opgenomen werken, leveringen en diensten opdrachten”; 
 
Gelet dat het voornoemd raadsbesluit het volgende bepaalt: 
 
“Artikel 2:  In aanvulling van art. 1 zal het college – als de gemeenteraad de voorwaarden en wijze 
van gunnen niet zelf heeft vastgelegd - de bevoegdheid krijgen tot vaststelling van de wijze en de 
voorwaarden van gunnen voor alle nominatief in het budget(wijzigingen) en haar bijlagen 
opgenomen werken, leveringen en diensten binnen de perken van de in het budget en haar 
bijlagen opgenomen kredieten en verder binnen de door de gemeenteraad n.a.v. de goedkeuring 
van het budget bepaalde krijtlijnen. 
Hiertoe zal de raad bij afzonderlijke beslissing de opdrachten bepalen:  
. die nominatief in het budget voorzien zijn en afzonderlijk omschreven in de toelichtende nota 
(beleidsnota) bij het budget en 
. waarvoor het bepalen van de wijze en de voorwaarden van gunnen worden gedelegeerd naar het 
college.” 
 
Juridische grondslag 
Het gemeentedecreet van 2005-07-15 en alle latere wijzigingen, inzonderheid op art. 43 §2 punt 
11a en b, alsook art. 57 §3 punt 5 en 6. 
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010   betreffende de beleids- en beheerscyclus 
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd 
door het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012. 
Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelstels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd door het 
Ministerieel Besluit van 26 november 2012.  
Omzendbrief BB 2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-
2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus (B.S.30/04/2013) 
Omzendbrief BB 2013/7 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus" 
(B.S.07/10/2013) 
Omzendbrief BB 2013/8 - De veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus 
(B.S.30/10/2013) 
Omzendbrief BZ 2012/3 betreffende de vermindering van de plan- en rapporteringsverplichtingen: 
bekendmaking van de Vlaamse beleidsprioriteiten 
Het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de 
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen 
aan lokale besturen kunnen worden opgelegd  
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Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
 
Toelichting (feiten en context) 
Gelet op het de budgetwijziging 2015,  
Gelet op de bijgevoegde nominatieve lijst:  
'Bepaling van de opdrachten:  

• die nominatief in het budget 2015 - na wijziging met detail  voorzien zijn , en 
• waarvoor het bepalen van de wijze en de voorwaarden van gunnen worden gedelegeerd 

naar het college ' 
Overwegende dat deze opdrachten (acties) bijgevolg als zijnde ’nominatief opgenomen in het 
vastgestelde budget’ beschouwd mogen worden;   
 
BESLUIT: 
Goedkeuren nominatieve lijst budgetwijziging 2015 eenparig aangenomen 
 
De Raad beslist: 
 
Art. 1 De opdrachten opgenomen in de bijgevoegde lijst:  
'Bepaling van de opdrachten:  

• die nominatief in het budget 2015 na wijziging met detail voorzien zijn, en  
• waarvoor het bepalen van de wijze en de voorwaarden van gunnen worden gedelegeerd 

naar het college' 
en dewelke acties omvatten die werden opgenomen in de beleidsnota en de doelstellingennota van 
het budget 2015 na wijziging; 
worden als zijnde nominatief opgenomen in het vastgestelde budget -na wijziging en afzonderlijk 
omschreven in de beleidsnota en doelstellingennota bij het budget-na wijziging beschouwd. 
Deze lijst maakt integrerend deel uit van dit besluit en bevat de acties die werden opgenomen in de 
beleidsnota en de doelstellingennota van de budgetwijziging 2015; 
 
Art. 2 Het bepalen van de wijze en de voorwaarde van gunnen van deze opdrachten wordt 
gedelegeerd naar het college van burgemeester en schepenen.  
 
 
PUNT 4: AANVULLENDE GEMEENTEBELASTING OP DE PERSONENBELASTING VAN DE STAAT - 
AANSLAGJAAR 2016 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen 
 
Juridische grondslag 
Artikel 465 tot en met 470bis van het Wetboek van Inkomstenbelastingen houdende aanvullende 
gemeentebelasting op de personenbelasting van de Staat; 
 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd en inzonderheid op artikel 252 en 253 van 
het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
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De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
Zoals voor alle gemeentebelastingen mag de gemeenteraad de aanvullende belasting op de 
personenbelasting ook voor meerdere jaren vaststellen.  Dat doet geen afbreuk aan de 
beleidsvrijheid van het nieuwe bestuur voor de komende jaren.  De raad kan namelijk jaarlijks de 
aanslagvoeten herzien en opnieuw vaststellen. 
Artikel 3 van de wet van 24 juli 2008 bepaalt dat de aanslagvoet van de aanvullende 
gemeentebelasting moet vastgesteld zijn in een gemeenteraadsbesluit dat uiterlijk op 31 januari 
van het aanslagjaar in werking kan treden.  Tenzij het anders bepaald is, treedt een 
gemeenteraadsbesluit in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, overeenkomstig artikel 
187 van het Gemeentedecreet.  De aanslagvoet van de APB moet dus ten laatste vastgesteld zijn in 
een gemeenteraadsbesluit van 31 januari van het aanslagjaar . In dat geval moet het raadsbesluit 
uitdrukkelijk vermelden dat het "heden" in werking treedt.  Dat geldt trouwens voor alle besluiten 
tot vaststelling van de APB die nog in januari genomen zouden worden om te voorkomen dat de 
effectieve inwerkingtreding pas na januari zou kunnen. 
De laatste zin van artikel 3 van de wet van 24 juli 2008 voorziet nog in een opvangregeling: voor 
gemeenten die toch geen belastingreglement hebben dat op 31 januari in werking kan treden, 
wordt de APB gevestigd op basis van het percentage dat van toepassing was tijdens het vorige 
aanslagjaar. 
Artikel 468, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen bepaalt dat het percentage 
van de aanvullende belasting niet meer dan 1 decimaal mag bevatten. De vestiging van 
bijvoorbeeld 6,25% of 6,75% APB is dus strijdig met het Wetboek. 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het gemeentebestuur heeft er alle belang bij om nieuwe besluiten betreffende de APB zo vlug 
mogelijk, dit is in het begin van het aanslagjaar, aan de provinciegouverneur te bezorgen. De 
provinciegouverneur geeft namelijk jaarlijks de aanslagvoeten van de APB door aan de bevoegde 
federale overheid die instaat voor de inkohiering en de invordering. 
Met het oog op de vereenvoudiging van de aangifteprocedure van sommige categorieën van 
belastingplichtigen beschikt de FOD Financiën graag al eind januari over de toe te passen 
aanslagvoeten. Er wordt daarom verzocht, om de beslissingen tot vaststelling van de 
aanslagvoeten zowel naar de provinciegouverneur als rechtstreeks naar de FOD Financiën te 
versturen op volgend adres, per brief of per e-mail: 
FOD FINANCIEN 
Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning 
Studie- en documentatiedienst 
Cel Begroting, fiscale ontvangsten en statistiek ter attentie van mw. Anneliese D'haeseleer 
North Galaxy - Toren B 25e verdieping 
Koning Albert II-laan 33, bus 73 
1030 Brussel 
E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be  
 
BESLUIT: 
Goedkeuren aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de staat voor 2016 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art 1 Voor het aanslagjaar 2016 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de 
rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het betreffend aanslagjaar.  
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Art 2 De belasting wordt vastgesteld op 7,8 % van het volgens artikel 466 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het rijk 
verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar.  Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen 
dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar, dus in 2015.  
 
Art 3  De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door toedoen van het Bestuur 
der Directe Belastingen geschieden, overeenkomstig de bepalingen vervat in de artikelen 466 e.v. 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. 
 
Art 4 Dit besluit dient zo vlug mogelijk ondertekend overgemaakt te worden aan: 

• de provinciegouverneur 
• FOD FINANCIEN 

               Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning 
               Studie- en documentatiedienst 
               Cel Begroting, fiscale ontvangsten en statistiek ter attentie van mw. Anneliese D'haeseleer 
               North Galaxy - Toren B 25e verdieping 
               Koning Albert II-laan 33, bus 73 
               1030 Brussel 
               E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be  
 
Art 5 Dit besluit treedt heden in werking.  
 
 
PUNT 5: OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VAN HET VLAAMS GEWEST - 
AANSLAGJAAR 2016 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De noodzaak om gemeentebelastingen in te voeren teneinde het evenwicht van het gemeentelijk 
budget te verzekeren 
 
Juridische grondslag 
De artikels 249 tot en met 260 van het Wetboek van de InkomstenBelastingen dat de 
reglementering op de onroerende voorheffing bevat; 
 
Artikel 464 van het Wetboek van de InkomstenBelastingen over de reglementering van de 
opcentiemen; 
 
Het decreet van 9 juni 1998 (B.S. 18-07-1998) houdende bepalingen tot wijziging van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen voor wat betreft de onroerende voorheffing; 
 
Artikel 9 van het decreet van 9 november 2012 houdende diverse bepalingen inzake financiën en 
begroting bepaalt dat de opcentiemen voortaan uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar zullen 
moeten vastgesteld worden door de gemeenteraden en de provincieraden. De mededeling aan de 
Vlaamse Belastingsdienst moet gebeuren uiterlijk op 1 maart van het aanslagjaar; 
 
Zoals voor alle gemeentebelastingen mag de gemeenteraad de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing (OOV) ook voor meerdere jaren vaststellen.  Dat doet geen afbreuk aan de 
beleidsvrijheid van het nieuwe bestuur voor de komende jaren.  De raad kan namelijk jaarlijks het 
aantal opcentiemen herzien en opnieuw vaststellen.  Het aantal te vestigen opcentiemen moet 
conform artikel 9° van het decreet van 9 november 2012 houdende diverse bepalingen inzake 
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financiën en begroting uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar (2014) vastgesteld zijn en uiterlijk 
op 1 maart 2014 meegedeeld zijn aan de volgende dienst: 
Mevrouw Katrien Matthijs 
Vlaamse Belastingsdienst 
Onroerende Voorheffing 
Postsite, Vaartstraat 16 
9300 Aalst 
 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd en inzonderheid op artikel 252 en 253 van 
het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
Toelichting (feiten en context) 
De betreffende gemeenteraadsbeslissingen moeten op tijd worden bezorgd aan de 
provinciegouverneur, die, in eerste instantie, het bestuurlijk toezicht erop uitoefent. Zoals voor de 
APB bezorgt de provinciegouverneur jaarlijks de lijst met de toe te passen opcentiemen per 
gemeente aan de Vlaamse Belastingsdienst, ook als de opcentiemen voor meerde jaren zijn 
vastgesteld. De provinciegouverneur doet dit voor 1 maart 2014, voor zover hij dan al over de 
nodige gegevens beschikt. 
De gemeenten moeten in dat opzicht rekening houden met een termijn van 50 dagen ingaand op 
de derde dag die volgt op het versturen van het besluit naar de gouverneur, waarbinnen de 
gemeenteraadsbeslissing kan worden geschorst. Als de gemeente pas beslist over de opcentiemen 
na 31 december  doet ze er goed aan om de beslissing ook rechtstreeks mee te delen aan de 
Vlaamse Belastingsdienst op het hierboven aangegeven adres. 
 
BESLUIT: 
Goedkeuren opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaams gewest voor 2016 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Voor het aanslagjaar 2016 wordt ten behoeve van de gemeente 1350 opcentiemen op de 
onroerende voorheffing van het Vlaams Gewest geheven. 
 
Art. 2 De bovenvermelde opcentiemen zullen geïnd worden samen met de onroerende voorheffing 
van het Gewest. 
 
Art. 3 Dit besluit dient tijdig te worden bezorgd aan de provinciegouverneur. 
 
 

III. FINANCIËN-DIVERSE DOMEINEN 
 
PUNT 6: BEGROTINGS- EN JAARREKENING 2013  KENNISNAME GOEDKEURINGSBESLUIT 
GOUVERNEUR 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Brief van het agentschap binnenlands bestuur betreffende de goedkeuring jaarrekening 2013 
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Juridische grondslag 
Gemeentedecreet dd. 15.07.2005, gecoördineerd 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
 
Toelichting (feiten en context) 
De gouverneur heeft de jaarrekening voor dienstjaar 2013 goedgekeurd bij besluit van 11.08.2015. 
 
BESLUIT:  
Neemt kennis 
 
Art. 1  De gemeenteraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur van 11 
augustus 2015 betreffende de gemeenterekening voor het dienstjaar 2013. 
 
 

IV. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 7: DOTATIE HULPVERLENINGSZONE ZUID-WEST LIMBURG 2016 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Elke gemeenteraad dient in haar begroting de gemeentelijke dotatie te voorzien aan de 
hulpverleningszone Zuid-West Limburg. 
 
Juridische grondslag 
De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inclusief latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 67, 68 en 120 en volgende. 
De wet van 3 augustus 2012 betreffende de wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de 
civiele veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming. 
Het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de 
hulpverleningszones. 
 
Toelichting (feiten en context) 
De verdeelsleutel van de dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg werd vastgelegd 
bij beslissing van de gouverneur dd. 15.12.2014. 
De gemeentelijke dotatie wordt bepaald als het aandeel volgens deze verdeelsleutel in de raming 
van de begroting van de hulpverleningszone. 
De verdeling van de dotaties voor 2016 werden, door de zoneraad van 07.09.2015, als volgt 
goedgekeurd; 
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Tussenkomst raadsleden: 
Dhr. Marc Beertens:  

• de toelage voor de brandweer is een groot bedrag - men wil dat de hulpverlening voor dit 
bedrag goed georganiseer wordt 

 
BESLUIT: 
Goedkeuren dotatie hulpverleningszone Zuid-West Limburg 2016 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Aan de hand van de verdeelsleutel in de hulpverleningszone Zuid-West Limburg en de raming 
van de begroting 2016 wordt de gemeentelijke dotatie van de gemeente Wellen bepaald op 
€267 368,00. 
 
 
PUNT 8: POLITIEVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN - WIJZIGING 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Besluit college burgemeester en schepenen dd. 12.10.2015 mbt in gebruik name van nieuwe 
buitencolumbarium van kerkhof Ulbeek 
  
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet dd. 15.07.2005, gecoördineerd; 
Nieuwe gemeentewet dd. 24.06.1988, gecoördineerd, inzonderheid artikel 117, 119,133 en 135 
§2; 
Wet dd. 20.07.1971 op de begraafplaatsen en lijkbezorging, inzonderheid art. 15bis, §2, tweede 
lid, 23bis en 32; 
Decreet dd. 16 .01.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij het decreet van 
10.11. 2005, 18.04.2008 en 09.12.2011;  
Besluit van de Vlaamse Regering dd. 14.05.2004 tot organisatie, inrichting en beheer van 
begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij het besluit dd. 02.12.2005;  
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Decreet dd. 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Besluit gemeenteraad dd. 26.09.2013 administratieve bepalingen politieverordening 
begraafplaatsen 
Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12.10.2015 mbt in gebruik name 
nieuwe columbarium kerkhof Ulbeek; 
 
Toelichting (feiten en context) 
Om eenvormigheid te bekomen mbt het buitencolumbarium in Ulbeek, dient artikel 17  van de 
administratieve bepalingen politieverordening begraafplaatsen aangepast te worden als volgt: 
De as van gecremeerde stoffelijke overschotten kan op de begraafplaats:  
a) .... 
b) in urnen worden geplaatst die in een gesloten nis van het columbarium van de begraafplaats 
bijgezet worden.  
Nadat de asurn in de nis is geplaatst, wordt die door de aangestelde van de gemeente  afgesloten. 
Behalve voor het buitencolumbarium van het kerkhof van Ulbeek, kunnen nabestaanden op de 
afdekplaat  een naamplaat en foto’s laten bevestigen.  De onderste helft kan gebruikt worden voor 
het plaatsen van devotiestukken.  De afmeting van de naamplaat mag maximum 38 x 38 cm zijn.  
De dikte van de naamplaat mag volgende afmeting niet overschrijden: 3 cm. 
Die naamplaat moet voldoen aan de volgende voorschriften:  vermelding van: naam, voornaam, 
geboortejaar en jaar van overlijden.   
Voor het buitencolumbarium van het kerkhof van Ulbeek kunnen nabestaanden in de afdekplaat de 
naam, voornaam geboortejaar en jaar van overlijden laten graveren, volgens bepalingen inzake 
lettertype, lettergrootte, ed zoals vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen; 
Nabestaanden kunnen een foto voorzien naast de afdekplaat volgens bepalingen inzake 
afmetingen, model, ed. zoals vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen; 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns: 

• dit punt hangt samen met de twee volgende punten  
• ten gevolge van de plaatsing en in gebruik name van nieuwe columbarium, dient deze 

aanpassing aan de politieverordening te gebeuren 
• verplaatsing van de urnen uit het oude columbarium naar het nieuwe buitencolumbarium 

op het kerkhof van Ulbeek zal na 30/11/15 gebeuren op kosten van de gemeente 
• er wordt voorzien in een gravering met een uniform lettertype - er is ruimte voor 2 foto's - 

voor deze 9 nissen neemt de gemeente deze kosten ten laste 
• er wordt een vaasje geplaatst zodat ieder een bloem kan plaatsen - vaasjes zullen uniform 

aangekocht worden en op kosten van gemeente geplaatst worden 
• ten gevolge van in gebruik name van dit columbarium, moeten de politieverordening 

aangepast worden 
Stijn Vandersmissen: 

• uniformiteit: men begrijpt dat dit mooier is maar in se is dit voor hun niet noodzakelijk - 
uniformiteit is aangewezen voor het monument maar voor hun hoeft dit niet noodzakelijk 
aan het buitencolumbarium 

 
BESLUIT: 
Goedkeuren politieverordening begraafplaatsen 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
De administratieve bepalingen politieverordening begraafplaatsen vast te stellen als volgt: 
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I. Pleegvormen die aan de begravingen of crematies voorafgaan 
 
Artikel 1 De begrafenis heeft plaats binnen de zeven dagen volgend op de aangifte van het 
overlijden.  Deze termijn kan bij beslissing van de burgemeester worden verlengd.   
 
II. Kisting en lijkenvervoer 
 
Artikel 2 De stoffelijke overschotten moeten in een doodskist of ander lijkomhulsel geplaatst 
worden.  
Het gebruik van doodskisten, foedralen, doodswaden, producten en procedés die de natuurlijke en 
normale ontbinding van het lijkt of de crematie beletten is verboden.   
 
Artikel 3 De burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting bijwonen.   
 
Artikel 4 Behalve om te voldoen aan een rechterlijke beslissing mag de kist na de kisting niet meer 
geopend worden. 
 
Artikel 5 Als stoffelijke overschotten van de in België overleden personen naar het buitenland 
vervoerd moeten worden, is het vervoer, naar gelang van het geval, onderworpen aan de 
formaliteiten, vermeld in: 

1) het koninklijk besluit van 8 maart 1967, als het lijk vervoerd moet worden naar Luxemburg 
of Nederland; 

2) het akkoord van Straatsburg van 26 oktober 1973, als het lijk vervoerd moet worden naar 
een ander land dan vermeld is onder a) en dat het akkoord van Straatsburg ondertekend 
heeft; 

3) het regentbesluit van 20 juni 1947, als een lijk vervoerd moet worden naar een land dat niet 
bedoeld wordt in a) of b).  

 
Het vervoer van gecremeerde lijken is vrij, maar moet verlopen volgens de regels van de 
welvoeglijkheid. 
 
III. Begravingen 
 
Artikel 6 Bij het bezorgen van de stoffelijke overschotten op de gemeentelijke begraafplaats moeten 
de gemeentelijke diensten ten minste twee werkdagen vooraf gewaarschuwd zijn door middel van 
het daartoe bestemde formulier dat vermeldt of het gaat om een begraving, een bijzetting in het 
columbarium of urneveld of een uitstrooiing. Die verplichting rust bij de nabestaanden of de 
gemachtigde.  
 
IV. Graftekens, bouw- en beplantingswerkzaamheden – onderhoud van de graven  
 
Artikel 7 Voor de bepalingen van dit artikel wordt een onderscheid gemaakt tussen de begraafplaats 
in de Oude Kerk van Ulbeek en alle andere begraafplaatsen op het grondgebied Wellen. 
 
§1. Algemene bepalingen 
Voor het plaatsen van een grafteken dient een schriftelijke toelating van het college van 
burgemeester en schepenen bekomen te worden.  
 
Het is niet toegestaan grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, 
afmetingen, hun opschriften of de aard van de materialen de zindelijkheid, gezondheid, veiligheid 
en rust op de begraafplaats kunnen verstoren.   
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§2. Begravingen op één van de kerkhoven te Wellen – uitgezonderd de begraafplaats in de Oude 
Kerk van Ulbeek  
 

4) De graftekens voor de graven in volle grond en de grafkelders moeten voldoen aan de hierna 
gestelde normen:  

• niet breder zijn dan 0,75 m 
• niet hoger zijn dan 0,80 m 
• niet langer zijn dan 1,70 m 

Bovendien mogen twee aanpalende graftekens niet zichtbaar met elkaar verbonden 
worden.   

5) De graftekens voor de urnekelders en het urneveld moeten voldoen aan de hierna 
vastgestelde normen:  

• de deksteen is 0,50 m x 0,50 m en 5 cm hoog 
• de naamdrager is niet hoger dan 0,50 m 
• de naamdrager is niet breder dan 0,40 m 
6) de kindergraftekens, voor de  graven in volle grond en de grafkelders, voldoen aan de hierna  

vastgestelde normen:  
• niet breder dan 0,60 m 
• niet hoger dan 0,75 m 
• niet langer dan 1m 

Bovendien mogen twee aanpalende  graftekens niet zichtbaar met elkaar verbonden 
worden. 

 
§3. Begravingen in de Oude Kerk van Ulbeek  
 
De grafkelders en de graftekens worden door de gemeente in eigen beheer geplaatst en 
geconcedeerd tegen betaling van de kostprijs die vastgesteld is in het retributiereglement.   
 
De inscriptie op de graftekens dient te voldoen aan de bepalingen inzake lettertype, lettergrootte, 
ed zoals vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.  
 
Artikel 8 De graftekens moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat ze de veiligheid en 
doorgang niet belemmeren en dat ze geen schade aanbrengen aan de aangrenzende graftekens en 
graven.  
 
Artikel 9 Voor ze op de begraafplaatsen worden toegestaan, moeten de voor het grafteken 
bestemde materialen volledig afgewerkt en gekapt zijn en gereed om onmiddellijk geplaatst te 
worden. 
Geen enkel hulpmateriaal of restmateriaal mag binnen de omheining van de begraafplaats worden 
achtergelaten. 
Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de burgemeester van 
ambtswege overgegaan tot het wegnemen van de materialen op kosten van de overtreder. 
 
Artikel 10 De graven moeten onderhouden worden. De belanghebbenden zijn verantwoordelijk 
voor het onderhoud van de graven.  
 
Artikel 11 Kronen uit natuurlijke bloemen moeten weggenomen worden zodra ze niet meer fris zijn. 
Kronen uit kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden in omhulsels, geheel of ten dele uit 
breekbaar glas. 
 
Artikel 12 De bloemen en de planten die op de graven zijn aangebracht mogen niet hoger zijn dan 
80 cm en moeten steeds in goede staat onderhouden worden. Als ze afgestorven zijn, moeten ze 
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verwijderd worden. Bij gebreke hiervan zullen de opruiming en het verwijderen van de potten 
geschieden door de zorgen van het gemeentebestuur.  
 
Artikel 13 Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden. Banken zijn 
niet toegestaan. 
 
Artikel 14 

7) De scheefstaande en omgevallen graftekens moeten door toedoen van de nabestaanden 
opnieuw recht gezet of verwijderd worden.  

8) De aangevoerde grafsteen of –tekens die drie werkdagen vóór Allerheiligen bij de sluiting 
van de begraafplaats niet geplaatst zijn, moeten door toedoen van de betrokken 
nabestaanden de dag erna vóór 10u ’s morgens verwijderd worden. Zo niet zullen 
grafstenen, -tekens en andere voorwerpen op risico en ten laste van de overtreder en 
zonder enig verhaal opgeruimd worden door de zorgen van de gemeente.  

 
Artikel 15 Onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt, staat vast als het graf doorlopend 
onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is. 
De verwaarlozing wordt geconstateerd in een akte van de burgemeester of zijn gemachtigde. Die 
akte wordt een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. 
Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling kan de gemeenteraad een einde maken aan 
de concessie.  De gemeenteraad kan die bevoegdheid opdragen aan het college van burgemeester 
en schepenen.  Op bevel van de burgemeester wordt van ambtswege overgegaan tot de afbraak en 
/ of het wegnemen van de materialen op kosten van de betrokkenen 
 
V. Crematie – columbarium – asverstrooiing 
 
Artikel 16 Er is een verlof vereist van de ambtenaar van de burgerlijke stand om tot crematie over 
te gaan.  In het geval van een overlijden in het buitenland is een verlof tot crematie vereist van de 
Procureur des Konings.   
 
Artikel 17 De as van gecremeerde stoffelijke overschotten kan op de begraafplaats:  
 
a) in urnen worden geplaatst die op de begraafplaats begraven worden. 
- in een graf in volle grond of in een urnenveld 
- bijgezet worden in een grafkelder of een urnekelder 
 
b) in urnen worden geplaatst die in een gesloten nis van het columbarium van de begraafplaats 
bijgezet worden.  
Nadat de asurn in de nis is geplaatst, wordt die door de aangestelde van de gemeente  afgesloten. 
Behalve voor het buitencolumbarium van het kerkhof van Ulbeek, kunnen nabestaanden op de 
afdekplaat  een naamplaat en foto’s laten bevestigen.  De onderste helft kan gebruikt worden voor 
het plaatsen van devotiestukken.  De afmeting van de naamplaat mag maximum 38 x 38 cm zijn.  De 
dikte van de naamplaat mag volgende afmeting niet overschrijden: 3 cm. 
Die naamplaat moet voldoen aan de volgende voorschriften:  vermelding van: naam, voornaam, 
geboortejaar en jaar van overlijden.   
Voor het buitencolumbarium van het kerkhof van Ulbeek kunnen nabestaanden in de afdekplaat de 
naam, voornaam geboortejaar en jaar van overlijden laten graveren, volgens bepalingen inzake 
lettertype, lettergrootte, ed zoals vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen; 
Nabestaanden kunnen een foto voorzien naast de afdekplaat volgens bepalingen inzake afmetingen, 
model, ed. zoals vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen; 
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c) uitgestrooid worden op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats. Dat gebeurt door 
middel van een strooitoestel dat alleen door de gemeentelijke aangestelde of de begrafenis-
ondernemer mag worden bediend.  
 
De as kan eveneens worden uitgestrooid op de aan het grondgebied van België grenzende 
territoriale zee en begraven, bewaard of uitgestrooid worden op een andere plaats dan op de aan 
het grondgebied van België grenzende territoriale zee of de begraafplaats in overeenstemming met 
de geldende bepalingen van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de 
lijkbezorging.  
 
Artikel 18 De as van gecremeerde stoffelijke overschotten kan te allen tijde, op vraag van de 
nabestaanden, ofwel verstrooid worden, ofwel bijgezet worden via een concessie in een grafkelder, 
een graf in volle grond, het columbarium of het urnenveld.   
 
VI. Politie 
 
Artikel 19 De gemeentelijke begraafplaatsen zijn toegankelijk: 

9) gedurende de periode van 1 november tot en met 31 maart van 7.00 uur tot 19.00 uur 
10) gedurende de periode van 1 april tot en met 30 oktober van 7.00 uur tot 20.00 uur 

behoudens afwijkingen die door de burgemeester vastgesteld zijn.  
 
Artikel 20 De gemeente is niet belast met de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. 
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de diefstallen of beschadigingen 
welke op de begraafplaatsen ten nadele van de nabestaanden zouden gepleegd worden aan de 
graven, erop aangebrachte gedenktekens, beplantingen, … .  
 
Artikel 21 Op de begraafplaatsen zijn alle handelingen verboden waardoor de orde of de aan de 
doden verschuldigde eerbied verstoord wordt. 
 
Het is in het bijzonder verboden: 

1) aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen die bepaald zijn in 
het decreet van 16 januari 2004 of in deze politieverordening; 

2) goederen te koop aan te bieden of zijn diensten aan te bieden. 
 
Artikel 22 Het is verboden: 

1) de grasperken en de aanplantingen van de begraafplaats en aanhorigheden te betreden of 
op welke wijze dan ook te beschadigen; 

2) de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze ook te beschadigen; 
3) binnen de omheining van de begraafplaats en de aanhorigheden vuilnis en afval neer te 

leggen, tenzij op de daartoe bestemde plaatsen; 
4) om zich op de begraafplaats of de aanhorigheden te gedragen op een wijze die niet 

overeenstemt met de ernst en de stilte van de plaats en met de eerbied verschuldigd aan 
de doden;  

5) met voertuigen de begraafplaats binnen te rijden, tenzij om uitzonderlijke redenen waarvan  
toestemming wordt verleend door de burgemeester;  

6) vergezeld te zijn van honden of andere dieren, met uitzondering voor visueel gehandicapten 
of andere mindervaliden met hun geleidehond, politiediensten en erkende 
bewakingsondernemingen met waak-, speur- en verdedigingshonden; 

7) opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoeglijkheid, de orde en de aan de 
doden verschuldigde eerbied verstoren. 
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VII. Strafbepalingen 
 
Artikel 23 Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of 
verordeningen in geen andere straffen voorzien en voor zover de artikelen 315, 340, 453 en 526 van 
het Strafwetboek niet van toepassing zijn, worden inbreuken op deze verordening bestraft met 
politiestraffen.  
 
VIII. Slotbepalingen 
 
Artikel 24 Deze verordening treedt in werking na de vereiste bekendmaking. 
 
Artikel 25 De voorgaande politieverordening op de begraafplaatsen wordt opgeheven. 
 
Artikel 26 Deze politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 
van het gemeentedecreet.  
 
Artikel 27 Afschrift van deze verordening wordt gestuurd aan de Deputatie van de provincie Limburg 
en de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en aan deze van de Politierechtbank.  
 
 
PUNT 9: HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN - WIJZIGING 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Besluit college burgemeester en schepenen dd. 28.09.2015 tot in gebruik name van het nieuwe 
buitencolumbarium van Ulbeek 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet dd. 15.07.2005, gecoördineerd 
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd 
Decreet dd. 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
 
Toelichting (feiten en context) 
Art. 29 van het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen bepaald als volgt: 
'De geconcedeerde nissen in het columbarium zijn bestemd voor maximaal drie gecremeerde 
lichamen' 
Tot op heden zijn in de gemeentelijke columbaria in geen enkele nis 3 lichamen bijgezet. 
De assen van de overledenen worden meestal bewaard in de nis bewaard in sierurnen.  
Deze sierurnen zijn zo groot dat in de praktijk maximaal 2 urnen per nis geplaatst kunnen worden - 
3 sierurnen per nis is niet haalbaar. 
Derhalve is het aangewezen art. 29 van het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen aan te 
passen. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Stijn Vandersmissen: 

• men stel voor in nog maar 2 urnen per nis in een columbarium toe te laten  
• hoe ziet men dat voor concessies die al lopen: kan men dit dan wel? blijkbaar zouden er 

urnes op maat gemaakt kunnen worden indien men echt met 3 in één nis wil bijgezet wil 
worden - stel dat er in de toekomst iemand deze kost wil doen, kan dit dan of niet? 

Herman Pipeleers: 
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• je maakt die keuze toch ergens al op voorhand: als je met drie begraven wil worden, dan 
kies je waarschijnlijk voor een andere oplossing (bv. urnekelder en begraving in een kelder) 

Els Robeyns 
• voorstel: waar de afmeting van de nis van het columbarium het toe laat, mag men drie 

urnen in een nis plaatsen; waar de afmeting van het columbarium het niet toe laat, mag 
het niet. 

 
BESLUIT: 
Goedkeuren amendement: De geconcedeerde nissen in het columbarium zijn bestemd voor 2 en 
maximaal 3 gecremeerde lichamen, dit laatste op voorwaarde dat de geconcedeerde nis plaatsing 
van 3 urnen feitelijk toe laat. 
eenparig aangenomen 
Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen, inclusief amendement 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen zoals vastgesteld door de gemeenteraad in 
vergadering 24.05.2012 wordt opgeheven en vanaf heden vastgesteld als volgt:  
 
I. Concessies 
 
Art. 1 De begraving van een stoffelijk overschot, de begraving van een asurn en de bijzetting van 
een asurn in een columbarium kunnen het voorwerp uitmaken van een concessie. 
 
Art. 2 Eenzelfde concessie kan dienen voor de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- of 
aanverwanten evenals voor allen daartoe aangewezen door de concessiehouder en die daartoe bij 
de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.  Wanneer iemand overlijdt terwijl 
hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen.   
 
Een concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.   
 
Art. 3 De concessieaanvragen worden ingediend aan de hand van het aanvraagformulier zoals 
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. De concessieaanvraag dient minstens 
ondertekend te worden door de aanvrager. De begunstigden die niet de echtgenoot of bloed- of 
aanverwant van de aanvrager zijn of geen feitelijk gezin vormen met de aanvrager, dienen de 
aanvraag eveneens voor akkoord te ondertekenen.   
 
Een concessie kan worden toegekend voor het overlijden van de begunstigde(n) indien minstens 
één der begunstigden de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt. 
 
Art. 4 Het stoffelijk overschot van een persoon die niet als begunstigde van een concessie werd 
aangeduid, kan maar in het geconcedeerde graf worden bijgezet mits uitdrukkelijk schriftelijk 
akkoord van de nog in leven zijnde begunstigden van de concessie.   
 
Art. 5 Het verlenen van een concessie door de gemeentelijke overheid houdt geen verhuring noch 
een verkoop in. Er mag aan de concessie nooit een andere bestemming worden gegeven dan die 
welke waarvoor ze werd verleend. De concessies zijn onoverdraagbaar.  
 
Art. 6 De concessies worden verleend voor een periode van 50 jaar.  
De concessies worden verleend door het college van burgemeester en schepenen.  



VERSLAG GEMEENTERAAD | 30 OKTOBER 2015 19/71 

De concessies worden verleend onder de in het desbetreffende huishoudelijk reglement, het 
politiereglement en het retributiereglement bepaalde voorwaarden, zoals die gesteld zijn op het 
ogenblik van de concessieaanvraag.  
 
Art. 7 Bij het aanvragen van een concessie of van de vernieuwing van een concessie wordt de 
retributie bij de gemeenteontvanger gedeponeerd bij het indienen van de aanvraag. Indien de 
beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot het toekennen van een grafconcessie 
gunstig is, wordt deze som door het gemeentebestuur verworven.  
 
Art. 8 De concessie neemt een aanvang op de datum van de voormelde beslissing van het college 
van burgemeester en schepenen.  
 
Art. 9 Hernieuwing van een concessie 
 
A. Hernieuwing vóór het verstrijken van de termijn 
 
De concessies kunnen op uitdrukkelijke aanvraag vóór het verstrijken van de termijn hernieuwd 
worden. 
Na het overlijden van de concessiehouder kan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon een 
aanvraag tot hernieuwing doen. 
De duur van de hernieuwing bedraagt 50 jaar.   
 
De hernieuwingen kunnen enkel geweigerd worden indien blijkt dat op het moment van de aanvraag 
de concessie verwaarloosd is.   
 
Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie of van de hernieuwingen ervan, maakt de 
burgemeester of zijn gemachtigde een akte op waarbij eraan herinnerd wordt dat een aanvraag om 
hernieuwing bij hem moet toekomen. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het 
graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen.  
 
Als er geen aanvraag voor een hernieuwing is gedaan, vervalt de concessie.   
 
Indien erom verzocht wordt voor het verstrijken van de vastgestelde termijn, neemt een nieuwe 
termijn een aanvang vanaf elke nieuwe bijzetting in de concessie. Als er geen hernieuwing wordt 
aangevraagd tussen de datum van de laatste bijzetting in de concessie en het verstrijken van de 
periode waarvoor deze werd verleend, blijft het graf bestaan gedurende een termijn van tien jaar 
die begint te lopen op de datum van het overlijden, indien dit overlijden zich minder dan tien jaar 
voor het verstrijken van de concessie heeft voorgedaan.  
 
De concessiehernieuwingen worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen. 
De concessiehernieuwingen worden toegestaan onder de voorwaarden die vastgesteld zijn in het 
desbetreffende huishoudelijk reglement, het politiereglement en het desbetreffende 
retributiereglement, die gelden op het ogenblik van de aanvraag tot hernieuwing.  
 
B. Hernieuwing zonder bijzetting 
 
Met betrekking tot de personen die een aanvraag tot hernieuwing kunnen indienen en de duur 
ervan gelden dezelfde bepalingen als bij de hernieuwing vóór het verstrijken van de termijn.  
 
C Hernieuwing met bijzetting 
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Met betrekking tot de personen die een aanvraag tot hernieuwing kunnen indienen en de duur 
ervan gelden dezelfde bepalingen als bij de hernieuwing vóór het verstrijken van de termijn.   
 
Art. 10  In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of van een geconcedeerde nis 
wegens openbaar belang of dienstnoodzakelijkheid hebben de concessiehouders recht op het 
verkrijgen van een perceel van dezelfde oppervlakte of van een nis van dezelfde grootte, op dezelfde 
of op een andere begraafplaats in de gemeente. De concessiehouders kunnen geen aanspraak 
maken op enige vergoeding.   
 
De kosten van overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de graftekens of eventueel van 
een vervangende grafkelder zijn ten laste van de gemeente.  
 
Art. 11  In geval van wijziging van de bestemming van de begraafplaats (sluiting van de 
begraafplaats) kan de concessiehouder geen aanspraak maken op enige vergoeding. 
Hij heeft het recht op het kosteloos verkrijgen van een grafruimte of van een nis van dezelfde 
oppervlakte op de nieuwe begraafplaats.  
De kosten voor de overbrenging van de stoffelijke overschotten zijn ten laste van het 
gemeentebestuur.  
De kosten voor de overbrenging van de grafmonumenten, evenals de kosten van een vervangende 
grafkelder zijn ten laste van de aanvrager. 
 
Art. 12  Een concessie kan te allen tijde teruggegeven worden aan de gemeente. 
Alle begunstigden van de concessie dienen zich schriftelijk akkoord te verklaren.  
De vergoeding voor de resterende duur van de concessie wordt door de gemeente teruggestort aan 
de concessiehouder(s). 
De kosten voor het schoonmaken van een grafkelder worden in mindering gebracht van de 
vergoeding voor de resterende duur van de concessie. 
De terug te betalen vergoeding wordt evenredig verdeeld over de begunstigden van de concessie.   
 
Art. 13  Wanneer een grafconcessie om welke reden ook een einde neemt, worden de niet 
weggenomen graftekens en de eventueel nog bestaande ondergrondse bouwwerken eigendom van 
de gemeente. 
 
II Begravingen 
 
Art. 14 
De gemeente beschikt over 5 begraafplaatsen gesitueerd rond:  
- Kerk Herten 
- Oude Kerk Ulbeek 
- Kerk Berlingen 
- Zonneveldweg 
- Dorpsplein 
 
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting in een columbarium 
en de asverstrooiing van:  
 

1) de personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood zijn 
aangetroffen; 

2) de personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn of daar werden 
aangetroffen, maar die in haar bevolkingsregisters, vreemdelingen- en wachtregister zijn 
ingeschreven;  
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3) de personen, begunstigd met een recht op begraving in een geconcedeerd graf of met een 
recht op bijzetting in een geconcedeerde nis;  

4) uitzonderlijk en als de overledene een bijzondere relatie heeft gehad met de gemeente, kan 
het college van burgemeester en schepenen toestemming geven tot begraving op een 
gemeentelijke begraafplaats; 

Indien de toelating vermeld in punt 4. niet tijdig verleend kan worden door het college van 
burgemeester en schepenen, dan kan de burgemeester deze alsnog toekennen.  Deze beslissing 
dient ter kennisname voorgelegd te worden aan de eerstvolgende vergadering van het college van 
burgemeester en schepenen.  
 
De sterrenweide op de begraafplaats gelegen aan de Zonneveldweg is bestemd voor de begraving 
of de herdenking van levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens nog 
niet hebben bereikt, na het bereiken van een zwangerschapsduur van minimaal 12 weken.  
Het plaatsen van een gedenkteken op de sterrenweide zonder begraving van een stoffelijk overschot 
kan enkel mits voorlegging van een attest van de behandelend geneesheer.  
 
Art. 15 De begravingen worden in regelmatige volgorde uitgevoerd. De plaats van teraardebestelling 
wordt door de burgemeester aangeduid, doch dient onmiddellijk aan te sluiten bij de bestaande 
grafkuilen of bijzettingen.  
 
Op de doodskist of asurn wordt een plaatje uit duurzaam materiaal bevestigd met het volgnummer 
van de begraving.  
 
De afstand tussen de grafkuilen op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt vastgesteld op 60 cm.   
 
B. Percelen voor begravingen in volle grond 
 
Art. 16 De percelen om één persoon in volle grond te begraven hebben een eenvormige oppervlakte 
van:  

• 1,30 m x 2,20 m voor een niet-gecremeerd lichaam van een persoon van minstens zeven 
jaar; 

• 1 m x 1,20 m voor een niet-gecremeerd lichaam van een persoon van minder dan zeven jaar.  
 
Art. 17 In een perceel in volle grond kunnen naast de lijkkist maximum 2 urnen bijgezet worden  
 
Art. 18 Het gemeentebestuur plaatst de grafkelders in eigen beheer en concedeert ze tegen betaling 
van de kostprijs die vastgesteld is in het retributiereglement.  
 
Art. 19 De geconcedeerde percelen voor het begraven in een grafkelder van de niet-gecremeerde 
lichamen van twee of drie personen hebben een eenvormige oppervlakte van 1,30 m x 2,50 m.   
 
Art. 20 In een grafkelder kunnen naast het maximum aantal lijkkisten, maximum 2 urnen bijgezet 
worden.  
 
Art. 21 In geval van bijzettingen in grafkelders die uitsluitend langs de bovenzijde geopend kunnen 
worden, dient de grafsteen verplaatst te worden door de begrafenisondernemer.  Eventuele schade 
aan de grafsteen ten gevolge van de verplaatsing ervan is ten laste van de begrafenisondernemer. 
De grafsteen dient de dag voor de begrafenis verwijderd te worden en na de begrafenis 
teruggeplaatst te worden. 
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C. Perceel bestemd voor de begraving van urnen in volle grond 
 
Art. 22 De percelen voor het begraven van urnen in volle grond hebben een eenvormige oppervlakte 
van  0,50 m x 1m.    
 
Art. 23 In een perceel in volle grond bestemd voor de begraving van urnen, kunnen maximum 3 
urnen begraven worden. 
 
Art. 24 Concessies voor de begraving van asurnen in volle grond worden verleend voor dezelfde 
duur en onder dezelfde algemene voorwaarden als bepaald voor de concessies van niet-
gecremeerde stoffelijke overschotten.  
 
D. Perceel bestemd voor de begraving van urnen in een urnekelder 
 
Art. 25 De percelen voor het begraven van urnen in een urnekelder hebben een eenvormige 
oppervlakte van  0,50 m x 1m. 
 
Art. 26 In een urnekelder kunnen maximum 3 urnen begraven worden. 
 
Art. 27 Concessies voor de begraving van asurnen in een urnekelder worden verleend voor dezelfde 
duur en onder dezelfde algemene voorwaarden als bepaald voor de concessies van niet-
gecremeerde stoffelijke overschotten.  
 
E. Columbarium 
 
Art. 28 Columbariumconcessies worden verleend voor dezelfde duur en onder dezelfde algemene 
voorwaarden als bepaald voor de concessies van niet-gecremeerde lichamen.  
 
Art. 29 De geconcedeerde nissen in het columbarium zijn bestemd voor 2 en maximaal 3  
gecremeerde lichamen, dit laatste op voorwaarde dat de geconcedeerde nis plaatsing van 3 urnen 
feitelijk toe laat. 
 
Art. 30 Als een columbariumconcessie om welke reden ook een einde neemt, kan de as worden 
uitgestrooid op de daartoe bestemde plaats van de begraafplaats. 
 
Art. 31 Zowel op de strooiweide als aan het columbarium wordt een plaats voorbehouden voor het 
aanbrengen van gedenkenisvoorwerpen. 
 
F. Sterrenweide  
 
Art. 32 De sterrenweide, gelegen op het kerkhof aan de Zonneveldweg, is bestemd voor de 
begraving en de herdenking van levenloos geboren kinderen zoals bepaald in artikel 14 van dit 
reglement.   
 
Er worden geen graftekens geplaatst in de sterrenweide.  Er wordt een teken aangebracht waarvan 
de bepalingen inzake afmetingen, ed worden vastgesteld door het college van burgemeester en 
schepenen.   
 
Art. 33 Een opgraving is enkel toegelaten mits uitdrukkelijke machtiging van de burgemeester.  
 
Behoudens gerechtelijk bevel worden vanaf 1 oktober tot 30 november en op maandagen en 
zaterdagen geen opgravingen verricht  
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Tijdens de opgraving wordt de begraafplaats volledig afgesloten.  
 
De kosten van de opgraving zijn ten laste van de aanvrager.   
 
Art. 34 Als een overledene in een andere gemeente wordt herbegraven, moet de burgemeester van 
die andere gemeente toestemming geven voor de herbegraving in zijn gemeente vooraleer het 
stoffelijk overschot wordt opgegraven.  
 
Art. 35 De aanvraag tot opgraving moet door de nabestaande(n) schriftelijk worden gericht aan de 
burgemeester.  
 
Er moeten steeds de volgende beschikkingen worden nageleefd: 

1) dag en uur waarop de opgraving zal plaatsvinden worden in overleg met de dienst van de 
begraafplaatsen vastgesteld; 

2) het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van het graf 
kunnen bemoeilijken of beletten moeten verwijderd worden vooraleer tot de opgraving 
wordt overgegaan;  

3) een gespecialiseerde firma zorgt voor het openleggen van het graf, het lichten van de kist 
uit het graf en het vullen van de kuil. Het openen en sluiten van de grafkelders gebeurt 
steeds door een gespecialiseerde firma;  

4) het openen van de nis, het uitnemen van de urn uit de nis en het opnieuw sluiten van de nis 
geschieden door de zorgen van de gemeente.  

 
Art. 36 Er moet tot een opgraving worden overgegaan in tegenwoordigheid van de grafmaker en 
van een gemachtigde die door de burgemeester is aangesteld en die er verslag van opmaakt. Zij 
kunnen de vernieuwing van de kist voorschrijven als ze dat nodig achten en ze kunnen elke andere 
maatregel nemen om de welvoeglijkheid en de openbare gezondheid te beschermen op kosten van 
de aanvrager.  
 
De burgemeester kan een nabestaande toestemming verlenen om de opgraving bij te wonen.  
 
IV Graftekens, bouw- en beplantingswerkzaamheden – onderhoud van de graven 
 
Art. 37 Behoudens machtiging van de burgemeester is het verboden om op zondag, op wettelijke 
feestdagen en vanaf de voorlaatste werkdag van oktober tem 2 november verboden om: 

• bouw-, beplantings- of andere werken te verrichten 
• graftekens te plaatsen. 

Daarenboven is het verboden om vanaf de voorlaatste werkdag van oktober tem 2 november 
onderhoudswerken aan de graftekens uit te voeren. (PV Wellen)   
 
Art. 38 Uitsluitend de gemeentelijk aangestelde is ertoe bevoegd:  

• een volgnummer aan te brengen op de kist of de urn; 
• de as uit te strooien; 
• de kist of de urn in de kuil, de grafkelder, het urneveld of het columbarium te plaatsen; 
• een graf te delven voor begravingen of bijzettingen in volle grond en de kuil te vullen;  
• bestaande grafkelders te openen en te sluiten; 
• de nis in een columbarium te openen, te plaatsen en af te sluiten (PV Wellen) 
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V. Slotbepalingen 
 
Art. 39 Alle gevallen, niet bepaald in het huidig reglement, worden geregeld door het College van 
Burgemeester en Schepenen.  
 
Art. 40 Dit huishoudelijk reglement treedt vanaf heden in werking. 
 
Art. 41 Het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen van 24.05.2012 wordt opgeheven.  
 
Art. 42 Dit huishoudelijk reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 
van het gemeentedecreet. 
 
 
PUNT 10: RETRIBUTIEREGLEMENT GRAFCONCESSIES 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Besluit college burgemeester en schepenen dd. 12.10.2015 mbt in gebruik name van nieuwe 
buitencolumbarium van kerkhof Ulbeek 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet dd. 15.07.2005, gecoördineerd; 
Nieuwe gemeentewet dd. 24.06.1988, gecoördineerd, inzonderheid artikel 117, 119,133 en 135 
§2; 
Wet dd. 20.07.1971 op de begraafplaatsen en lijkbezorging, inzonderheid art. 15bis, §2, tweede 
lid, 23bis en 32; 
Decreet dd. 16 .01.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij het decreet van 
10.11. 2005, 18.04.2008 en 09.12.2011;  
Besluit van de Vlaamse Regering dd. 14.05.2004 tot organisatie, inrichting en beheer van 
begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij het besluit dd. 02.12.2005;  
Decreet dd. 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Decreet dd. 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Besluit gemeenteraad dd. 30.10.2015 tot goedkeuren van het huishoudelijk reglement op de 
begraafplaatsen; 
Besluit gemeenteraad dd. 23.01.2013 betreffende het retributiereglement inzake grafconcessies; 
 
Toelichting (feiten en context) 
Bij besluit van de gemeenteraad dd. 30.10.2015 werd het art. 29 van het huishoudelijk reglement 
begraafplaatsen aangepast: De geconcedeerde nissen in het columbarium, zijn bestemd voor max. 
twee gecremeerde lichamen i.p.v. voor drie gecremeerde lichamen. 
Ten gevolge van deze wijziging dient het retributiereglement inzake grafconcessies eveneens 
aangepast te worden. 
 
BESLUIT: 
Goedkeuren retributiereglement 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
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Art. 1 Met ingang vanaf heden en tot herziening wordt de retributie voor het bekomen van een 
grafconcessie op één van de kerkhoven te Wellen – uitgezonderd een concessie voor een 
begraafplaats in de Oude Kerk te Ulbeek – als volgt bepaald: 
 
Concessie voor begraving in volle grond van een volwassen persoon (kist):  EUR 250 
Concessie voor begraving in volle grond van één kind (kist of urne):    EUR 100 
Concessie voor begraving in volle grond van een urne (urneveld):    EUR 100 
Concessie voor begraving in een grafkelder van twee personen:    EUR 250 
Concessie voor begraving in een grafkelder van drie personen:     EUR 250 
Concessie voor max. twee tot 3 personen in een nis in het columbarium :  EUR 200 
Concessie voor max. drie personen in een urnekelder:      EUR 200 
Kostprijs van de door de gemeente geplaatste grafkelder voor 2 pers:    EUR 600 
Kostprijs van de door de gemeente geplaatste grafkelder voor 3 pers:    EUR 850 
Kostprijs van de door de gemeente geplaatste nis in het columbarium:    EUR 200 
Kostprijs van de door de gemeente geplaatste urnekelder:     EUR 400 
Kostprijs van een door de gemeente geplaatst naamplaatje op de herdenkingszuil 
 van de strooiweide:         EUR 25 
Kostprijs van een door de gemeente geplaatste ster op de sterrenweide:   EUR 40 
 
Art. 2 Met ingang vanaf heden en tot herziening wordt de retributie voor het uitvoeren van een 
ontgraving op één van de kerkhoven te Wellen – uitgezonderd voor de begraafplaatsen in de Oude 
Kerk te Ulbeek – als volgt bepaald: 
 
Ontgraving van een kist uit volle grond of een grafkelder:    EUR 250 
Ontgraving van een asurne uit een grafkelder:       EUR 250 
Ontgraving van een asurne uit volle grond, een columbarium of een urnekelder: EUR 100  
 
Art. 3 Met ingang vanaf heden en tot herziening wordt de retributie voor het bekomen van een 
grafconcessie inclusief monument in de Oude Kerk te Ulbeek als volgt bepaald: 
 
Concessie voor begraving in een grafkelder van twee personen:    EUR 250 
Concessie voor max. twee tot 3 personen in een nis in het columbarium:  EUR 200 
Kostprijs van de door de gemeente geplaatste grafkelder voor 2 pers:    EUR 3.950 
Kostprijs van de door de gemeente geplaatste nis in het columbarium:    EUR 1.650 
 
Art. 4 Met ingang vanaf heden en tot herziening wordt de retributie voor het uitvoeren van een 
ontgraving in de Oude Kerk te Ulbeek als volgt bepaald: 
 
Ontgraving van een kist uit een grafkelder      EUR 400 
Ontgraving van een asurne uit een grafkelder      EUR 400 
Ontgraving van een asurne uit een columbarium     EUR 100 
 
Art 5 In geval van een hernieuwing van een concessie (al dan niet met bijzetting) vóór het verstrijken 
ervan moet de door de gemeente vereiste retributie berekend worden rekening houdend met het 
nog te lopen aantal jaren in de bestaande concessie. 
 
De vereiste retributie =  
[(Aantal jaren van de nieuwe concessietermijn dat het verschuldigd bedrag die de lopende 
concessietermijn overschrijdt) : totaal aantal jaren van de nieuwe concessietermijn] x retributie die 
bij de totale termijn van de concessie hoort 
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Art 6 Al deze concessies worden verleend voor 50 jaar. Deze periode van 50 jaar vangt aan op datum 
van betekening van de beslissing tot toekenning van de concessie. 
 
Art 7 Bij het aanvragen van een concessie of van een vernieuwing wordt de retributie bij de 
gemeenteontvanger gedeponeerd bij het indienen van de aanvraag. Indien de beslissing gunstig is, 
wordt deze som door het gemeentebestuur verworven. 
 
Art 8 Elk vorig retributiereglement betreffende hetzelfde onderwerp wordt opgeheven. 
 
Art 9 Onderhavig besluit blijft gelden tot andersluidende beslissing. 
 
Art 10 Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
Art 11 Een kopie van dit besluit wordt toegestuurd aan de provinciegouverneur.   
 
 
PUNT 11: AANPASSING REGLEMENT FIETSVERGOEDING GEMEENTEPERSONEEL - VERHOGING 
BEDRAG FIETSVERGOEDING 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
- GR-beslissing dd. 26.11.2004 houdende goedkeuring reglement fietsvergoeding 
- GR-beslissing dd. 26.03.2010 houdende aanpassing reglement fietsvergoeding 
- Bespreking cbs dd. 28.09.2015 omtrent de aanpassing van het bedrag van de fietsvergoeding 
 
Juridische grondslag 
Rechtspositieregeling gemeentepersoneel gecoördineerde versie 
 
Toelichting (feiten en context) 
Momenteel wordt er aan het gemeentepersoneel dat woon-werk verplaatsingen per fiets doet, 
een fietsvergoeding van 0,20 EUR per km uitgekeerd. Sinds 2013 is het maximum toegelaten 
bedrag van de fietsvergoeding verhoogd tot 0,22 EUR per km. Dit bedrag is sociaal en fiscaal 
vrijgesteld van bijdragen.  
 
Argumentatie 
De verhoging van de fietsvergoeding tot het maximum toegelaten bedrag (dat sociaal en fiscaal 
vrijgesteld blijft van bijdragen) kan de fietsers extra motiveren om het woon-werkverkeer zoveel 
mogelijk met de fiets af te leggen. 
 
BESLUIT: 
Goedkeuren aanpassing reglement fietsvergoeding 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Het reglement fietsvergoeding gemeentepersoneel, zoals vastgesteld door de gemeenteraad 
dd. 26.11.2004 en aangepast bij gemeenteraadsbesluit dd. 26.03.2010 als volgt aan te passen met 
ingang van 01.01.2016: 
 
Vergoeding woon – werkverkeer per fiets 
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Artikel 1:  
Met ingang van 01.01.2005 wordt een fietsvergoeding toegekend aan de personeelsleden van het 
gemeentebestuur die de woon-werkverplaatsing per fiets afleggen voor zover voldaan is aan de 
bepalingen van artikel 3. 
 
Artikel 2:  
Deze beslissing is van toepassing op alle personeelsleden, tewerkgesteld bij het gemeentebestuur 
van Wellen, ongeacht hun statuut of tewerkstellingsbreuk. 
 
Artikel 3:  
De vergoeding : 
- wordt toegekend voor het kortste en veiligste reglementaire fietstraject tussen woning en 
werkplaats; 
- is per dag beperkt tot één fietstraject heen en terug; 
- bedraagt 0,22 EUR per begonnen kilometer; 
- het recht op de fietspremie wordt toegekend per maand, de premie zelf wordt jaarlijks uitbetaald.  
 
Artikel 4:  
Ongeacht de reële afstand van de woon- of verblijfplaats tot de standplaats wordt minimaal de 
vergoeding overeenstemmend met een afstand van 1 km betaald. 
 
Artikel 5:  
De aanvragen moeten, op straffe van verval, maandelijks ingediend worden op de personeelsdienst 
en dit voor de 4de kalenderdag van de volgende maand. 
 
Artikel 6:  
Elke aanvrager dient op woord van eer maandelijks een verklaring, goedgekeurd door het 
diensthoofd, in te dienen met vermelding van het aantal kilometers, en het aantal verplaatsingen.  
 
Artikel 7: 
Jaarlijks wordt per personeelslid een overzicht gemaakt van de afgelegde kilometers van de twaalf 
voorafgaande maanden. 
 
Artikel 8:  
De fietsvergoeding wordt berekend per maand, en jaarlijks in de loop van de maand januari van het 
volgende jaar uitbetaald op de post- of bankrekening van het fietsend personeelslid. 
 
Artikel 9:  
Alle geschillen betreffende de toepassing van dit reglement worden door het College van 
Burgemeester en Schepenen beslecht. 
 
Artikel 10:  
Bij vaststelling van bewezen fraude verliest het personeelslid definitief het recht op deze vergoeding, 
ongeacht andere sancties. 
 
Art. 2 Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de financieel beheerder, aan de personeelsdienst en 
aan alle personeelsleden.   
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PUNT 12: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INTER-MEDIA OP 1 DECEMBER 2015 : 
VASTSTELLEN MANDAAT AFGEVAARDIGDE 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De oproepingsbrief van 8 oktober 2015 tot de buitengewone algemene vergadering van Inter-
media van 1 december 2015 om 18 uur in de gebouwen van Infrax, Gouverneur Verwilghensingel 
te Hasselt met volgende agendapunten: 
 
1. Statutaire benoemingen 
2. Budget 2016 
3. Betalingsmodaliteiten 2de dividend. 
 
Juridische grondslag 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna "DIS". 
 
De omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking. 
 
Toelichting (feiten en context) 
De toelichtende nota van Inter-media bij de agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering van 1 december 2015, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 8 oktober 
2015. 
 
Argumentatie 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-media. 
 
Er zijn geen redenen om goedkeuring van de agendapunten te weigeren. 
 
De gemeenteraad ging reeds eerder over tot aanduiding van haar vertegenwoordigers in de schoot 
van de algemene vergaderingen van Inter-media gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT: 
Vaststellen mandaat afgevaardigden 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1  Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten 
van de buitengewone algemene vergadering van in van inter-media goedgekeurd. 
 
Art. 2  Eerder reeds aangeduide vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de buiten-
gewone algemene vergadering van inter-media van 1 december 2015 (of iedere andere datum 
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden met een gelijkluidende agenda) te handelen en te 
beslissen conform de beslissingen die door de raad zijn genomen over de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van inter-media van 1 december 2015 en verder al het nodige 
te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
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Art. 3  Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan inter-media, 
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 13: OCMW : KENNISGEVING JAARREKENING 2014 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Het schrijven van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd. 7 oktober 2015 
 
De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 september 2015 tot bespreking en 
goedkeuring van de jaarrekening 2014. 
 
Juridische grondslag 
De bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn en latere wijzigingen. 
 
De bepalingen van het gemeentedecreet. 
 
Het decreet van 26 maart  2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen. 
 
BESLUIT:  
Na bespreking 
 
De raad neemt kennis: 
 
Art. 1  van de jaarrekening 2014 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
 

V. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
PUNT 14: AANKOOP VAN 2A 94 CA ALSOOK HET VESTIGEN VAN EEN TIJDELIJKE WERKZONE VAN 
5A 14 CA EN HET VESTIGEN VAN EEN EXTRA TIJDELIJKE WERKZONE VAN 1A 11 CA OP HET 
PERCEEL GELEGEN TE WELLEN, 4E AFDELING SIE C NR. 463 C2 (DEEL) VOOR DE VERLEGGING VAN 
DE SPAASBEEK IN HET KADER VAN DE RIOLERINGS- EN WEGENISPROJECTEN AFKOPPELING 
ULBEEK (DOSSIERS L209041 EN L2013562) - GOEDKEURING DEFINITIEVE AKTE 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Gemeenteraadsbeslissing van 28 juli 2000 betreffende de afkoppeling van het oppervlaktewater in 
de Daalstraat en een gedeelte van de Ulbeekstraat naar aanleiding van het  eerder uitgevoerd 
Aquafinproject “Collector Spaasbeek”. 
 
Goedkeuring van het eerste voorontwerp van het project  L201362 door de VMM dd. 31.07.2002. 
 
Omwille van het ontbreken van kredieten werd de gewestbijdrage pas toegekend bij ministerieel 
besluit van 02.12.2005 en bijgevolg het dossier  werd uitgesteld tot 2006. 
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Na opmaak van het definitief ontwerp werd gesteld dat een aantal probleempunten eveneens 
dienden opgelost te worden en meegenomen in het ontwerpdossier, met name: 
 
- oplossing wateroverlastprobleem kruispunt – Ulbeekstraat – Daalstraat 
- realisatie extra buffering regenwater 
- oplossing voor de hoge hydraulische verhanglijn in de bestaande overwelving van de 
Spaasbeek langs de Daalstraat, inclusief de moeilijk de realiseren huisaansluitingen 
 
Er dienden bijkomende studies en onderzoeken te worden uitgevoerd en de ontwerpdossiers 
werden bijgevolg meermaals aangepast. 
 
De ontwerpdossiers werden na uitbreiding in 2010 opnieuw ingediend bij de VMM maar er werden 
echter nog bijkomende voorwaarden gesteld inzake optimale afkoppeling op privaat domein zodat 
de ontwerpdossiers weer dienden aangepast te worden. 
 
Bijgevolg dienden bijkomende gronden verworven te worden, erfdienstbaarheden gevestigd en 
werkzones afgebakend voor de aanleg van het bijkomende bergbezinkingsbekken langs de 
Raamstraat, de verlegging van de Spaasbeek langs de Daalstraat en de bijkomende buffering langs 
de Spaasbeek achter de oude brouwerij in Ulbeek. 
 
In 2012 en 2013 werden bijkomende onderhandelingen gevoerd tot aankoop van de betrokken 
gronden echter zonder het gewenste resultaat. 
 
Het project werd in 2015 bijgevolg terug opgestart met de opmaak van het definitief 
ontwerpdossier. 
Hierbij werden bijkomende wegeniswerken ter hoogte van de Daalstraat  (schoolomgeving Ulbeek 
en parking Relu) opgenomen waardoor er bijkomende gronden dienden verworven te worden. Voor 
de herlegging van de Spaasbeek dienen ook bijkomende gronden verworven. Hiervoor werden de 
plannen geactualiseerd. 
 
Juridische grondslag  
Burgerlijk Wetboek art. 1585 e.v. 
Wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en latere 
wijzigingen 
Besluit van de Vlaamse Regering van 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg 
en/of bouw van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen en van kleinschalige 
rioolwaterzuiveringsinstallaties door gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, en latere wijzigingen 
Artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van  bestuurshandelingen 
 
Toelichting (feiten en context) 
Voor de verlegging van de Spaasbeek in het kader van de riolerings- en wegenisprojecten 
Afkoppeling Ulbeek (dossiers L209041 en L2013562) dient overgegaan te worden: 
- tot de aankoop van een gedeelte van het perceel gelegen te Wellen, 4e afdeling Sie C nr. 463 C2 
(deel) met een oppervlakte van 2 a 94 ca aangeduid als inname 3 in gele kleur op het definitief 
innemingsplan Afkoppeling van oppervlaktewater te Ulbeek - verlegging Spaasbeek dd. 11.06.2015 
voor de totaalprijs van 2.478,78 € Waarvan 808,50 € voor de grond, 1.168,90 € voor de opstand, 
484,46 € voor de wederbelegging en 16,92 € zijnde wachtintresten, zoals vastgelegd in het 
schattingsverslag dd. 12.06.2015, opgesteld door landmeter Hendrik Appeltans. 
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- tijdens de duur van de werken zal er gebruik gemaakt worden van een tijdelijke werkzone met een 
oppervlakte van 5 a 14 ca  en extra tijdelijke werkzone met een oppervlakte van 1 a 11 ca aangeduid 
als inname 3 in groen gestreepte resp. groen gekruiste kleur op het definitief innemingsplan 
Afkoppeling van oppervlaktewater te Ulbeek - verlegging Spaasbeek dd. 11.06.2015 voor de 
totaalprijs van 827,50 € zoals vastgelegd in het schattingsverslag dd. 12.06.2015, opgesteld door 
landmeter Hendrik Appeltans. 
 
Bij beslissing van 25.06.2015 werd een ontwerpakte voor dit perceel, gebaseerd op het 
schattingsverslag dd. 08.06.2015, goedgekeurd door de gemeenteraad.  
 
De betrokken eigenaar wenst dat volgende bijzondere voorwaarden worden opgenomen in de akte: 
- de afsluiting zal door de aannemer worden weggenomen en teruggeplaatst (dit is voorzien in de 
werken) 
- indien er water blijft staan op het perceel door de hoogte van de oever van de Spaasbeek zal een 
bijkomende drainage met terugslagklep worden voorzien. 
 
Gezien dit louter praktische vragen zijn met betrekking tot de uitvoering van de werken en/of voor 
de gemeente geen meerkost inhoudt, kan de gemeente akkoord gaan met deze voorwaarde. 
 
De betrokken eigenaar heeft zich schriftelijk akkoord verklaard met de nieuwe ontwerpakte op 
15.10.2015. 
 
Argumentatie 
De verwerving van de betreffende grond is noodzakelijk voor de realisatie van het riolerings-en 
wegenisproject in Ulbeek, met name de omlegging van de Spaasbeek langs de oude 
brouwerijgebouwen. Het betreft een extra werkzone en inname omwille van bijkomende werken 
aan de andere oever van de Spaasbeek. 
 
Prioritaire beleidsdoelstellingen 

Budget/kosten/krediet 80.000 euro - kosten 3.306,28 € volgens schattingsverslag 

Prioritaire Beleidsdoelstelling 001.005 De gemeente werkt aan een kwaliteitsvolle leefomgeving 

Actieplan 001.005.002 De gemeente richt het openbaar domein verder in 
met als doel de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen 

Actie 001.005.002.005 Afkoppeling Ulbeek 

Beleidsdomein Woon-en leefomgeving 

Registratiesleutel 031001/22000000 

Investeringsenveloppe P-IE/67  

Visum visum gunstig 23/06/2015 

 
BESLUIT: 
Goedkeuren Aankoop/TWZ perceel: 4e afd, Sie C, nr .463 C2 -ex 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art.1 Voor de verlegging van de Spaasbeek in het kader van de riolerings- en wegenisprojecten 
Afkoppeling Ulbeek (dossiers L209041 en L2013562) wordt overgegaan: 
- Tot de aankoop van een gedeelte van het perceel gelegen te Wellen, 4e afdeling Sie C nr. 463 C2 
(deel) met een oppervlakte van 2 a 94 ca aangeduid als inname 3 in gele kleur op het definitief 
innemingsplan Afkoppeling van oppervlaktewater te Ulbeek - verlegging Spaasbeek dd. 11.06.2015 
voor de totaalprijs van 2.478,78 € Waarvan 808,50 € voor de grond, 1.168,90 € voor de opstand, 
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484,46 € voor de wederbelegging en 16,92 € zijnde wachtintresten, zoals vastgelegd in het 
schattingsverslag dd. 12.06.2015, opgesteld door landmeter Hendrik Appeltans. 
- Tijdens de duur van de werken zal er gebruik gemaakt worden van een tijdelijke werkzone met een 
oppervlakte van 5 a 14 ca  en extra tijdelijke werkzone met een oppervlakte van 1a 11 ca aangeduid 
als inname 3 in groen gestreepte resp. groen gekruiste kleur op het definitief innemingsplan 
Afkoppeling van oppervlaktewater te Ulbeek - verlegging Spaasbeek dd. 11.06.2015 voor de 
totaalprijs van 827,50 € zoals vastgelegd in het schattingsverslag dd. 12.06.2015, opgesteld door 
landmeter Hendrik Appeltans. 
 
Art.2  
De uitgaven zijn voorzien in het budget 2014 en worden overgedragen naar het budget 2015 bij de: 
. Prioritaire beleidsdoelstelling: 001.005 De gemeente werkt aan een kwaliteitsvolle leefomgeving 
. Actieplan 001.005.002 : De gemeente richt het openbaar domein verder in met als doel de kwaliteit 
van de leefomgeving te verhogen 
. Actie: 001.005.002.005 Afkoppeling Ulbeek 
. Registratiesleutel : 031001/22000000 
. Investeringsenveloppe: P-IE/67 
 
Art. 3 De administratieve akte wordt verleden door mevrouw de burgemeester. 
 
Art. 4 Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut. 
 
Art. 5 De heer hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen ambtshalve inschrijving te nemen 
bij de overschrijving van deze akte. 
 
Art. 6 De gemeenteraad stemt toe dat deze aankoop zal gebeuren onder volgende voorwaarden: 
 
Definitieve akte: 
 
AKTE VAN AANKOOP, GEBRUIK VAN EEN TIJDELIJKE WERKZONE EN EEN EXTRA TIJDELIJKE 
WERKZONE OP HET PERCEEL GELEGEN TE WELLEN, AFDELING 4  SIE C  NR. 463 C2-ex 
 
Het jaar tweeduizend vijftien, DAG MAAND, voor ons, Els Robeyns, burgemeester van en te Wellen, 
handelend overeenkomstig artikel 9 van de wet van 27 mei 1870 houdende de vereenvoudiging van 
de administratieve pleegvormen inzake de aankopen voor het algemeen nut, zijn verschenen: 
 
ENERZIJDS: 
 
De heer STEYLS ERIK GILBERT JEAN MARIE, geboren te Hasselt op zes maart 
negentienhonderdnegenenvijftig, NN. 59.03.06.329-72 en zijn echtgenote mevrouw MICHIELS 
NADIA MARIA EMILIENNE, geboren te Hasselt op vijf oktober negentienhonderdeenenzestig, NN. 
61.10.05.244-84, beiden wonende te Ulbeek, Ulbeekstraat 11. Gehuwd met gemeenschap van 
goederen. 
 
Hierna genoemd ‘de eigenaar’. 
 
ANDERZIJDS: 
 
De GEMEENTE WELLEN, waarvan de burelen gevestigd zijn te 3830 Wellen, Dorpsstraat 25, met 
ondernemingsnummer 207.483.691, hier vertegenwoordigd door mevrouw ELS ROBEYNS, NN. 
77.09.13.206-17, wonende te 3830 Wellen, Zonneveldweg 24, burgemeester en mevrouw MIA 
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CUPPENS, NN. 68.08.19.172-63, wonende te 3840 Borgloon, Mellenstraat 52 C, secretaris, 
handelend in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van DATUM. 
 
Hierna genoemd ‘de gemeente’. 
 
Mevrouw de burgemeester en mevrouw de secretaris, hierboven vernoemd, tegenwoordig zijnde 
en uitdrukkelijk verklarende te aanvaarden namens de gemeente Wellen, de grondaankoop voor de 
verlegging van de Spaasbeek, het gebruik van een tijdelijke werkzone en een extra tijdelijke 
werkzone in het kader van de riolerings- en wegenisprojecten Afkoppeling Ulbeek (dossiers L209041 
en L2013562) welke geschiedt zoals blijkt uit voormelde beraadslaging en goedkeuring voor 
openbaar nut. 
 
EIGENDOMSTITEL 
Het goed hoort toe aan Steyls Erik en zijn echtgenote Michiels Nadia, gehuwd met gemeenschap 
van goederen, ingevolge: 
Akte aankoop van 15 a 25 ca landgebouw en grond te Ulbeek, sectie C nr. 463 A2 dd. 19. 09.1991 
voor notaris Sneyers te Alken. 
Akte aankoop van 85a 13ca weiland, chalet en visvijver te Ulbeek, sectie C nr. 463 T dd. 19. 09.1991 
voor notaris Sneyers te Alken. 
Akte aankoop door Vannut-Royen dd. 11.07.1983 voor notaris Wilsens te Wellen. 
 
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
 
AANKOOP  
 
Artikel 1  Beschrijving van het goed 
De eigenaar verkoopt aan de gemeente, die aanvaardt, het hierna vermelde onroerend goed: 
2 a. 94 ca. uit perceel gelegen te Wellen, 4e afdeling, sectie C nummer 463 C2-ex  aangeduid als 
inname 3 in gele kleur op het definitief innemingsplan dd. 11.06.2015 opgemaakt door Arcadis 
Belgium nv met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 80, voor de verlegging van de 
Spaasbeek. 
Dit plan kreeg van het Kadaster het referentienummer 73085-10056. 
Het perceel kreeg van het Kadaster het gereserveerde kadasternummer (prekadastratie) C 516 C 
P0000. 
 
Het innemingsplan wordt aan deze akte gehecht en zal er gelijktijdig mee geregistreerd worden. 
 
Artikel 2  Algemene voorwaarden 
De verkoop gebeurt onder de volgende algemene verkoopsvoorwaarden: 
• De gemeente verkrijgt de volle eigendom van het goed vanaf het verlijden van de authentieke 
akte. Vanaf dan zijn ook het risico en de burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden voor 
rekening van de gemeente.  
•De grond wordt overgedragen in de staat en de gelegenheid waarin ze zich thans bevinden, ter 
plaatse opgemeten en afgepaald Het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt. De 
eigenaar vrijwaart de koper voor eventuele gebreken. Geen vordering mag worden ingebracht 
wegens vergissingen in de beschrijving van de oppervlakte, het verschil in min of meer, al overtrof 
dit het twintigste, blijft ten bate of ten laste van de kopende partij. In voorkomend geval wordt de 
afpaling van het verkochte goed, langs de eigendommen die aan de verkopende partij blijven 
toebehoren op kosten van de kopende partij gedaan. 
•De kopende partij ondergaat alle lijdende, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet 
voortdurende erfdienstbaarheden die het goed zouden kunnen bezwaren, en zij zal genieten van de 
heersende erfdienstbaarheden, indien deze er zijn, dit alles op haar kosten, lasten en risico, en 
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zonder dat dit beding aan om het even wie meer rechten zou geven dan zij er zou bezitten ingevolge 
regelmatig overgeschreven en niet verjaarde titels of ingevolge de wet. 
•De verkopende partij vrijwaart de kopende partij tegen alle stoornissen, uitwinningen of andere 
hindernissen van welke aard ook.  
•Het goed wordt verkocht voor vrij en onbelast van alle bevoorrechte en hypothecaire lasten, zowel 
in hoofde van de verkopende partij als in hoofde van de vorige eigenaars. Zo het goed van dergelijke 
lasten niet vrij is, dan heeft de kopende partij het recht zich te bevrijden door consignatie van de 
prijs in de Deposito- en consignatiekas, zonder voorafgaande aanbieding noch ingebrekestelling. Dit 
zal eveneens het geval zijn indien een verzet tegen betaling bestaat. De lichtingskosten der 
Consignatie zijn ten laste van de verkopende partij. 
•De gemeente zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen van alle aard welke 
betrekking hebben op het goed ten hare laste nemen vanaf één januari volgend op het jaar van de 
ondertekening van de akte. 
• Het onroerend goed is vrij van gebruik of pacht/huur. 
• De gemeente verbindt er zich toe de stedenbouwkundige voorschriften na te leven. Het zal niet 
met de oprichting van gebouwen of constructies beginnen dan nadat het de nodige vergunningen 
en goedkeuringen heeft bekomen. De eigenaar verklaart dat het verkochte goed niet gelegen is in 
een beschermd landschap en niet valt onder de wetgeving op de ruilverkaveling van 
landeigendommen. De eigenaar verklaart verder dat het goed bij zijn weten op heden geenszins het 
voorwerp uitmaakt van een geplande onteigening.  
 
VESTIGING RECHT VAN GEBRUIK VOOR EEN TIJDELIJKE WERKZONE 
 
Artikel 3  
De eigenaar verleent een recht van gebruik aan de gemeente voor de inrichting van een tijdelijke 
werkzone met een oppervlakte van 5 a 14 ca. op het perceel gelegen te Wellen, kadastraal 
gesitueerd, 4e afdeling, Sectie C,  nr. 463 C2 met een totaaloppervlakte van 89 a 74 ca. 
 
Artikel 4  
De tijdelijke werkzone wordt in gebruik genomen voor de omlegging van de overwelfde Spaasbeek, 
aangeduid als inname 3 in groen gestreepte kleur op het definitief innemingsplan dd. 11.06.2015 
opgemaakt door Arcadis Belgium nv met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 80, 
voor de verlegging van de Spaasbeek. 
 
VESTIGING RECHT VAN GEBRUIK VOOR EEN EXTRA TIJDELIJKE WERKZONE 
 
Artikel 5 
De eigenaar verleent een recht van gebruik aan de gemeente voor de inrichting van een extra 
tijdelijke werkzone met een oppervlakte van 1 a 11 ca. op het perceel gelegen te Wellen, kadastraal 
gesitueerd, 4e afdeling, Sectie C,  nr. 463 C2 met een totaaloppervlakte van 89 a 74 ca. 
 
Artikel 6  
De tijdelijke werkzone wordt in gebruik genomen voor de omlegging van de overwelfde Spaasbeek, 
aangeduid als inname 3 in groen gekruiste kleur op het definitief innemingsplan dd. 11.06.2015 
opgemaakt door Arcadis Belgium nv met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 80, 
voor de verlegging van de Spaasbeek. 
 
Artikel 7  
De gemeente mag de tijdelijke werkzone inrichten vanaf de ondertekening van de authentieke akte 
en voor de duur van de werken voor de omlegging van de Spaasbeek onder volgende voorwaarden: 
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a. Tijdens de omlegging van de Spaasbeek zal de gemeente het recht hebben om in de afgebakende 
werkzone de nodige werken uit te voeren of te laten uitvoeren met alle vervoermiddelen, 
materialen en werktuigen die hij of zijn aannemer hiertoe nuttig acht. 
b. De gemeente verbindt er zich toe om van dit recht op zulke wijze gebruik te maken dat de 
eigenaars, de huurders of eventuele andere gebruikers van de grond, zo weinig mogelijk hinder door 
deze werken ondergaan. 
c. Bij het einde van de werken wordt het goed dadelijk in zijn oorspronkelijke staat hersteld. 
d. De gemeente zal de werken mogen beginnen na eenvoudige kennisgeving aan de eigenaars en 
eventuele gebruikers. 
e. De gemeente zal na de werken aan de eigenaars (of gebruiker) elke eventuele schade, veroorzaakt 
door de werken, vergoeden die door bedoelde werken zou berokkend worden. Het bedrag van de 
schadeloosstelling zal in gemeen overleg vastgesteld worden; bij gebrek aan een regeling in der 
minne zal de schadevergoeding door een door beide partijen aangeduide deskundige bepaald 
worden. 
f. Hetzelfde geldt bij het herstel van eventuele schade die in de toekomst te wijten zou zijn aan de 
werken van onderhoud en vervanging. Indien geen overeenkomst bereikt wordt zal het bedrag van 
de schade bepaald worden door de bevoegde vrederechter. 
 
Artikel 8 : Algemene voorwaarden 
• In geval van inbreuk op voormelde bepalingen, zal de gemeente Wellen of haar rechthebbenden, 
zonder voorafgaande verwittiging of in gebreke stelling, en zonder schadeloosstelling, het recht 
hebben alle maatregelen te nemen die ze nodig achten, onverminderd haar rechten op 
schadevergoeding waartoe die inbreuken aanleiding zouden kunnen geven. 
• De eigenaar verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke handeling aan de overwelfde 
Spaasbeek die de gemeente zou kunnen schaden en verleent de eigenaar aan de gemeente ten allen 
tijden een toe- en doorgangsrecht, te voet en met alle nuttige vervoermiddelen, materialen en 
werktuigen derwijze dat het toezicht, onderhoud en herstelling aan de nieuwe bedding van de 
Spaasbeek te allen tijde mogelijk is. 
• In geval van overdracht van eigendom van het resterend deel van het beschouwde perceel, zowel 
kosteloos als ten bezwarende titel, zal de eigenaar die overdraagt, melding maken van de bij deze 
akte gevestigde erfdienstbaarheden. 
 
Artikel 9 : Bijzondere voorwaarden 
- de afsluiting zal door de aannemer worden weggenomen en teruggeplaatst (dit is voorzien in de 
werken) 
- indien er water blijft staan op het perceel door de hoogte van de oever van de Spaasbeek zal een 
bijkomende drainage met terugslagklep worden voorzien. 
 
Artikel 10 : prijs 
•Het goed wordt verkocht voor de prijs van 2.478,78 € (tweeduizend vierhonderdachtenzeventig 
euro en achtenzeventig cent). Waarvan 808,50 € (achthonderdenacht euro en vijftig cent) voor de 
grond, 1.168,90 € (duizend honderdachtenzestig euro en negentig cent) voor de opstand, 484,46 € 
(vierhonderdvierentachtig euro en zesenveertig cent) voor de wederbeleggingskosten en 16,92 € 
(zestien euro en tweeënnegentig cent) voor de wachtintresten.    
•De vergoeding voor het gebruik van de tijdelijke werkzone bedraagt 550 € (vijfhonderdvijftig euro). 
•De vergoeding voor het gebruik van de extra tijdelijke werkzone bedraagt 277,50 €  
(tweehonderdzevenenzeventig euro en vijftig cent). 
 
Zoals vastgesteld in het schattingsverslag dd. 12.06.2015 opgesteld door landmeter-expert Hendrik 
Appeltans, Kattendansstraat 68 te 3500 Hasselt, waarvoor de eigenaar volledige kwijting geeft. 
 
De totaalprijs bedraagt aldus 3.306,28 € 
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(drieduizend driehonderd en zes euro en achtentwintig cent ). 
Deze prijs vertegenwoordigt de koopsom van de grond en de opstand en het gebruik van de (extra) 
werkzone evenals alle mogelijke vergoedingen. 
 
Artikel 11 
De in artikel 10 vastgestelde totaalprijs is betaalbaar door overschrijving: 
op bankrekeningnummer: BE71 3350 2013 9569 
op naam van: Steyls - Michiels 
De prijs is betaalbaar na registratie en overschrijving van deze akte, binnen de 3 maanden vanaf het 
verlijden van de akte. Vanaf het verstrijken van deze termijn zal het bedrag van de verschuldigde 
som een interest opbrengen die gelijk is aan de wettelijke rentevoet. Deze rentevoet zal van 
rechtswege worden aangepast naargelang van de wijziging van de wettelijke rentevoet. Deze 
interest zal evenwel niet verschuldigd zijn  in geval van verzet tegen betaling, indien en voor zover 
de vertraging te wijten is aan de verkopende partij. 
 
Artikel 12 Bodemsanering 
De eigenaar verklaart dat door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, afgekort OVAM, 
gevestigd te 2800 Mechelen, Stationsstraat 110, op 11.06.2015 een attest met kenmerk 
A:20150264010-R:20150262822 werd afgeleverd met betrekking tot het onroerend goed, voorwerp 
van onderhavige akte. 
De inhoud van dit bodemattest, luidt als volgt: 
1. Kadastrale gegevens: 
Datum toestand op: 01.01.2014 
Afdeling: 73085 WELLEN 4 AFD/ULBEEK/ 
Straat + nr.: geen gegevens 
Sectie: C 
Nummer:0463/00C002 
Verder ‘deze grond’ genoemd. 
2. Inhoud van het bodemattest: 
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de 
bodemkwaliteit. 
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 
Opmerkingen: 
1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend 
bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 
2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be 
3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer 
informatie: www.ovam.be/grondverzet. 
4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. 
a. De eigenaar verklaart dat er op de grond die het voorwerp is van onderhavige overeenkomst, bij 
zijn weten geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die 
opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen 
veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 6 van het bodemdecreet. 
b. De eigenaar verklaart met betrekking tot het hierboven beschreven goed geen weet te hebben 
van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de gemeente of aan derden of die 
aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere 
maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. 
 
Artikel 13  
Voor alles wat niet uitdrukkelijk bepaald is in deze overeenkomst gelden de bepalingen van het 
burgerlijk wetboek. 
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Artikel 14  
Bij niet-naleving van de in deze overeenkomst vastgestelde voorwaarden is de overeenkomst van 
rechtswege ontbonden. 
 
Artikel 15 
Kosten, erelonen en rechten verbonden aan deze akte worden gedragen door de gemeente. 
 
Artikel 16 : WETTELIJKE VERMELDINGEN 
 
- B.T.W. 
De ondergetekende burgemeester geeft lezing aan de verkoper van artikel 62, paragraaf 2 en van 
artikel 73 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. 
Artikel 62, paragraaf 2: 
Iedere belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, eigenaar of houder 
van een zakelijk recht op een voor hypotheek vatbaar goed, is gehouden, op verzoek van de 
instrumenterende ambtenaar die belast is met het opmaken van de akte houdende vervreemding 
of hypotheekstelling betreffende dat goed, aan deze laatste zijn hoedanigheid van belastingplichtige 
of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, kenbaar te maken. De Minister van Financiën 
regelt de toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf. 
Artikel 73: 
Hij die met opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter 
uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen 
tot twee jaar en met geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met een van die straffen alleen. 
Indien de in het eerste lid vermelde inbreuken gepleegd werden in het raam van ernstige fiscale 
fraude, al dan niet georganiseerd, wordt de schuldige gestraft met een gevangenisstraf van acht 
dagen tot vijf jaar en met een geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met een van die straffen 
alleen. 
 
De eigenaar verklaart niet de hoedanigheid te hebben van B.T.W.-belastingplichtige, zoals deze 
hoedanigheid gepreciseerd wordt in het Ministerieel Besluit nummer 13 van 4 maart 1993.  
 
- Vlaamse codex ruimtelijke ordening 
De instrumenterende burgemeester vermeldt en informeert, met toepassing van artikel 5.2.1 en 
5.2.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat er een stedenbouwkundige vergunning werd 
afgeleverd voor het betreffende perceel, waaruit blijkt :  
1° dat volgende stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt : 
- stedenbouwkundige vergunning dd. 08.04.2015 voor afkoppeling oppervlaktewaters te Ulbeek 
2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming met de benaming gebruikt in het plannen- 
of vergunningenregister de volgende is: agrarisch landschappelijk waardevol gebied; 
3° dat, zoals blijkt uit de verklaring van de eigenaar er geen dagvaarding werd uitgebracht 
overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 van de Codex; 
4° dat er geen voorkooprecht is, zoals vermeld in artikel 2.4.1 van de Codex (zone die in het definitief 
vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan wordt aangeduid als een zone waarin het voorkooprecht 
geldt) 
5° dat er geen verplicht asbuild attest is uitgereikt of gevalideerd omdat het goed niet bebouwd is  
6° dat geen verkavelingsvergunning van toepassing is. 
 
ART 4.2.1. Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening 
De koper verklaart door de instrumenterende burgemeester te zijn gewezen op de inhoud van 
artikel 4.2.1 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening. Deze bepaling omschrijft de 
vergunningsplichtige handelingen. 
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- Inventarissen (artikels 4.1.1 en 4.1.11 Onroerenderfgoeddecreet 12 juli 2013) 
De instrumenterende burgemeester deelt overeenkomstig artikel 4.1.11 van het 
Onroerenderfgoeddecreet mee, op basis van het geoportaal van het Agentschap “Onroerend 
Erfgoed”, dat het hierboven goed niet opgenomen is in één van de volgende inventarissen: 
1° de landschapsatlas; 
2° de inventaris van archeologische zones; 
3° de inventaris van bouwkundig erfgoed; 
4° de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde; 
5° de inventaris van historische tuinen en parken. 
 
- Beschermingen en erfgoedlandschappen (artikels 6.1.1 en 6.4.9 Onroerenderfgoeddecreet 12 juli 
2013) 
De instrumenterende burgemeester deelt overeenkomstig artikel 6.4.9 van het 
Onroerenderfgoeddecreet mee, op basis van het geoportaal van het agentschap “Onroerend 
erfgoed”, dat het hierboven beschreven goed niet of voorlopig beschermd is als: 
- archeologische site,  
- monument 
- cultuurhistorisch landschap 
- stad- of dorpsgezicht. 
 
- Risicozones of overstromingsgevoelige gebieden 
De instrumenterende burgemeester verklaart dat het verkochte goed deels gelegen is in een 
risicozone voor overstromingen overeenkomstig artikel 129, §4 van de Wet betreffende de 
Verzekeringen. 
 
- Bosdecreet 
De eigenaar verklaart dat het betreffende goed niet gelegen is in een gebied waarop het Bosdecreet 
van toepassing is. 
 
- Witwaswetgeving 
De burgemeester heeft in toepassing van de wet van 12 januari 2004 (wijziging van de wet van 11 
januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld) 
partijen erop gewezen dat de betaling van het saldo van de koopsom steeds giraal (met 
overschrijving of bankcheque) dient te gebeuren. 
 
SLOTBEPALINGEN 
1. Ontslag van ambtshalve inschrijving 
De eigenaar verklaart de Heer Hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve 
inschrijving te nemen, bij de overschrijving van deze akte. 
 
2. Woonstkeuze 
Voor de uitvoering van deze akte, verklaren eigenaar en koper keuze van woonst te doen op hun 
respectievelijke adressen. 
 
3. Waarmerking van de identiteitsgegevens 
Ondergetekende, burgemeester Els Robeyns, verklaart dat de identiteiten zoals ze hierboven zijn 
vermeld, overeenstemmen met de vermeldingen in het rijksregister. 
De verkopende partij verklaart aan de burgemeester toestemming te geven tot gebruik van haar 
identificatienummer in het Rijksregister in deze akte en haar afschriften en/of uittreksels. 
 
4. Verklaring Pro Fisco 
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De koper verzoekt om de kosteloze registratie, voorzien door artikel 161.2° van het Wetboek der 
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en verklaart dat de aankoop gebeurt om reden van 
openbaar nut. 
 
VERKLARING 
Partijen verklaren de doorhaling goed te keuren van … woorden en … zinnen. 
 
WAARVAN AKTE 
Na verkorte voorlezing en toelichting van de gehele akte, 
verleden te Wellen op DATUM 
 
Voor de eigenaar,  Namens de gemeente, 
 
 
PUNT 15: AANKOOP VAN 46 CA ALSOOK HET VESTIGEN VAN EEN ERFDIENSTBAARHEID VAN 50 
CA EN EEN TIJDELIJKE WERKZONE VAN 96 CA OP HET PERCEEL GELEGEN TE WELLEN, 4E 
AFDELING, SIE C NR. 448 P (DEEL) VOOR DE VERLEGGING VAN DE SPAASBEEK IN HET KADER VAN 
DE RIOLERINGS- EN WEGENISPROJECTEN AFKOPPELING ULBEEK (DOSSIERS L209041 EN 
L2013562) - GOEDKEURING DEFINITIEVE AKTE 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Gemeenteraadsbeslissing van 28 juli 2000 betreffende de afkoppeling van het oppervlaktewater in 
de Daalstraat en een gedeelte van de Ulbeekstraat naar aanleiding van het  eerder uitgevoerd 
Aquafinproject “Collector Spaasbeek”. 
 
Goedkeuring van het eerste voorontwerp van het project  L201362 door de VMM dd. 31.07.2002. 
 
Omwille van het ontbreken van kredieten werd de gewestbijdrage pas toegekend bij ministerieel 
besluit van 02.12.2005 en bijgevolg werd het dossier uitgesteld tot 2006. 
 
Na opmaak van het definitief ontwerp werd gesteld dat een aantal probleempunten eveneens 
dienden opgelost te worden en meegenomen in het ontwerpdossier, met name: 
 
- oplossing wateroverlastprobleem kruispunt – Ulbeekstraat – Daalstraat 
- realisatie extra buffering regenwater 
- oplossing voor de hoge hydraulische verhanglijn in de bestaande overwelving van de 
Spaasbeek  

langs de Daalstraat, inclusief de moeilijk de realiseren huisaansluitingen 
 
Er dienden bijkomende studies en onderzoeken te worden uitgevoerd en de ontwerpdossiers 
werden bijgevolg meermaals aangepast. 
 
De ontwerpdossiers werden na uitbreiding in 2010 opnieuw ingediend bij de VMM maar er werden 
echter nog bijkomende voorwaarden gesteld inzake optimale afkoppeling op privaat domein zodat 
de ontwerpdossiers weer dienden aangepast te worden. 
 
Bijgevolg dienden bijkomende gronden verworven te worden, erfdienstbaarheden gevestigd en 
werkzones afgebakend voor de aanleg van het bijkomende bergbezinkingsbekken langs de 
Raamstraat, de verlegging van de Spaasbeek langs de Daalstraat en de bijkomende buffering langs 
de Spaasbeek achter de oude brouwerij in Ulbeek. 
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In 2012 en 2013 werden bijkomende onderhandelingen gevoerd tot aankoop van de betrokken 
gronden echter zonder het gewenste resultaat. 
 
Het project werd in 2015 bijgevolg terug opgestart met de opmaak van het definitief 
ontwerpdossier. 
Hierbij werden bijkomende wegeniswerken ter hoogte van de Daalstraat  (schoolomgeving Ulbeek 
en parking Relu) opgenomen waardoor er bijkomende gronden dienden verworven te worden. 
Hierdoor werden de plannen geactualiseerd. 
 
Juridische grondslag  
Burgerlijk Wetboek art. 1585 e.v. 
Wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en latere 
wijzigingen 
Besluit van de Vlaamse Regering van 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg 
en/of bouw van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen en van kleinschalige 
rioolwaterzuiveringsinstallaties door gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, en latere wijzigingen 
Gemeenteraadsbeslissing van 28.08.2014 
Artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van  bestuurshandelingen 
 
Toelichting (feiten en context) 
Voor de  verlegging van de Spaasbeek in het kader van de riolerings- en wegenisprojecten  
Afkoppeling Ulbeek (dossiers L209041 en L2013562) dient overgegaan te worden:  
- tot de aankoop van een gedeelte van het perceel gelegen te Wellen, 4e Afdeling Sie C nr. 448 P 
(deel) met een oppervlakte van 46 ca aangeduid als inname 7 in oranje kleur op het definitief 
innemingsplan Afkoppeling van oppervlaktewater te Ulbeek - verlegging Spaasbeek dd. 11.06.2015 
voor de totaalprijs van 9.563,86 €. Waarvan 7.130,00 €  voor de grond, 617,60 € voor de opstand, 
1.750,96 € voor de wederbelegging en 65,30 € zijnde wachtintresten, zoals vastgelegd in het 
schattingsverslag dd.12.06.2015, opgesteld door landmeter Hendrik Appeltans 
 - Op hetzelfde perceel zal ook een erfdienstbaarheid gevestigd worden met een oppervlakte van 50 
ca aangeduid als inname 7 in groene kleur op het definitief innemingsplan Afkoppeling van 
oppervlaktewater te Ulbeek - verlegging Spaasbeek dd. 11.06.2015 voor de totaalprijs van 7.232,40 
€. Waarvan 6.975,00 € voor de grond en 257,40 € voor de opstand, zoals vastgelegd in het 
schattingsverslag dd. 12.06.2015, opgesteld door landmeter Hendrik Appeltans 
- Tijdens de duur van de werken zal er gebruik gemaakt worden van een tijdelijke werkzone met een 
oppervlakte van 96 ca aangeduid als inname 7 in groen gestreepte kleur op het definitief 
innemingsplan Afkoppeling van oppervlaktewater te Ulbeek - verlegging Spaasbeek dd. 11.06.2015 
voor de totaalprijs van 240,00 €, zoals vastgelegd in het schattingsverslag dd. 12.06.2015, opgesteld 
door landmeter Hendrik Appeltans 
 
De overeenkomsten van verkoop, vestiging van erfdienstbaarheid en vestiging van een tijdelijke 
werkzone werden door de betrokken eigenaars ondertekend op 29.08.2011;  
 
Bij beslissing van 28.08.2014 werd de ontwerpakte voor dit perceel goedgekeurd door de 
gemeenteraad. De voorgestelde vergoeding was echter gebaseerd op een schattingsverslag van 
2011. Voor alle te verwerven percelen werd recent een nieuw, geactualiseerd schattingsverslag dd. 
12.06.2015 aangevraagd.  
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Bij beslissing van 25.06.2015 werd de gemeenteraadsbeslissing van 28.08.2014 ingetrokken en werd 
een nieuwe ontwerpakte voor dit perceel, gebaseerd op het schattingsverslag dd. 08.06.2015, 
goedgekeurd door de gemeenteraad.  
 
De betrokken eigenaar wenst dat volgende bijzondere voorwaarden worden opgenomen in de akte: 
- de oude bedding onder de woning zal worden dichtgespoten tussen 2 te metsen muren in de 
buizen na overdracht van de oude bedding van de provincie aan de gemeente. 
- Herstel van de bestaande inrit in beton is in het bestek opgenomen tegen de voorziene prijs van 
55,76 € excl. BTW. Het plaatsen van een andere verharding dient onderling afgesproken te worden 
tussen de eigenaar en de aannemer. 
 
Gezien dit louter praktische vragen zijn met betrekking tot de uitvoering van de werken en/of voor 
de gemeente geen meerkost inhoudt, kan de gemeente akkoord gaan met deze voorwaarde. 
 
De betrokken eigenaar heeft zich schriftelijk akkoord verklaard met de nieuwe ontwerpakte op 
15.10.2015. 
 
Argumentatie 
De verwerving van de betreffende grond is noodzakelijk voor de realisatie van het riolerings-en 
wegenisproject in Ulbeek, met name de omlegging van de Spaasbeek langs de oude 
brouwerijgebouwen. 
 
Prioritaire beleidsdoelstellingen 

Budget/kosten/krediet 80.000 euro, 17.036,26 volgens schattingsverslag 

Prioritaire Beleidsdoelstelling 001.005 De gemeente werkt aan een kwaliteitsvolle leefomgeving 

Actieplan 001.005.002 De gemeente richt het openbaar domein verder in 
met als doel de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen 

Actie 001.005.002.005 Afkoppeling Ulbeek 

Beleidsdomein Woon-en leefomgeving 

Registratiesleutel 031001/22000000 

Investeringsenveloppe P-IE/67  

Visum gunstig dd. 24/06/2015 

 
BESLUIT: 
Goedkeuren aankoop/ED/TWZ: perceel 4e afd. Sie C, nr. 448 P-ex 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art.1 Voor de verlegging van de Spaasbeek in het kader van de riolerings- en wegenisprojecten  
Afkoppeling Ulbeek (dossiers L209041 en L2013562) wordt overgegaan:  
- tot de aankoop van een gedeelte van het perceel gelegen te Wellen, 4e Afdeling Sie C nr. 448 P 
(deel) met een oppervlakte van 46 ca aangeduid als inname 7 in oranje kleur op het definitief 
innemingsplan Afkoppeling van oppervlaktewater te Ulbeek - verlegging Spaasbeek dd. 11.06.2015 
voor de totaalprijs van 9.563,86 €. Waarvan 7.130,00 €  voor de grond, 617,60 € voor de opstand, 
1.750,96 € voor de wederbelegging en 65,30 € zijnde wachtintresten, zoals vastgelegd in het 
schattingsverslag dd.12.06.2015, opgesteld door landmeter Hendrik Appeltans 
 - Op hetzelfde perceel zal ook een erfdienstbaarheid gevestigd worden met een oppervlakte van 50 
ca aangeduid als inname 7 in groene kleur op het definitief innemingsplan Afkoppeling van 
oppervlaktewater te Ulbeek - verlegging Spaasbeek dd. 11.06.2015 voor de totaalprijs van 7.232,40 
€. Waarvan 6.975,00 € voor de grond en 257,40 € voor de opstand, zoals vastgelegd in het 
schattingsverslag dd. 12.06.2015, opgesteld door landmeter Hendrik Appeltans 
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- Tijdens de duur van de werken zal er gebruik gemaakt worden van een tijdelijke werkzone met een 
oppervlakte van 96 ca aangeduid als inname 7 in groen gestreepte kleur op het definitief 
innemingsplan Afkoppeling van oppervlaktewater te Ulbeek - verlegging Spaasbeek dd. 11.06.2015 
voor de totaalprijs van 240,00 €, zoals vastgelegd in het schattingsverslag dd. 12.06.2015, opgesteld 
door landmeter Hendrik Appeltans 
 
Art.2  
De uitgaven zijn voorzien in het budget 2014 en worden overgedragen naar het budget 2015 bij de: 
. Prioritaire beleidsdoelstelling: 001.005 De gemeente werkt aan een kwaliteitsvolle leefomgeving 
. Actieplan 001.005.002 : De gemeente richt het openbaar domein verder in met als doel de kwaliteit 
van de leefomgeving te verhogen 
. Actie: 001.005.002.005 Afkoppeling Ulbeek 
. Registratiesleutel : 031001/22000000 
. Investeringsenveloppe: P-IE/67 
 
Art. 3 De administratieve akte wordt verleden door mevrouw de burgemeester. 
 
Art. 4 Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut. 
 
Art. 5 De heer hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen ambtshalve inschrijving te nemen 
bij de overschrijving van deze akte. 
 
Art. 6 De gemeenteraad stemt toe dat deze aankoop zal gebeuren onder volgende voorwaarden: 
 
Definitieve akte: 
 
AKTE VAN AANKOOP, VESTIGING VAN EEN ERFDIENSTBAARHEID EN GEBRUIK VAN EEN TIJDELIJKE 
WERKZONE OP HET PERCEEL GELEGEN TE WELLEN, AFDELING 4  SIE. C  NR. 448 P-ex 
 
Het jaar tweeduizend vijftien, DAG MAAND, voor ons, Els Robeyns, burgemeester van en te Wellen, 
handelend overeenkomstig artikel 9 van de wet van 27 mei 1870 houdende de vereenvoudiging van 
de administratieve pleegvormen inzake de aankopen voor het algemeen nut, zijn verschenen: 
 
ENERZIJDS: 
 
Mevrouw LEYSEN KAROLIEN GERDA ANDRÉ, geboren te Hasselt op zesentwintig juli 
negentienhonderdnegenenzeventig, NN. 79.07.26.032-23 en mevrouw FORNARO DEBORAH, 
geboren te Hasselt op acht juni negentienhonderdeenentachtig, NN. 81.06.08.094-51, wettelijk 
samenwonende te Wellen, Ulbeekstraat 22. 
 
Hierna genoemd ‘de eigenaar’. 
 
ANDERZIJDS: 
 
De GEMEENTE WELLEN, waarvan de burelen gevestigd zijn te 3830 Wellen, Dorpsstraat 25, met 
ondernemingsnummer 207.483.691, hier vertegenwoordigd door mevrouw ELS ROBEYNS, NN. 
77.09.13.206-17, wonende te 3830 Wellen, Zonneveldweg 24, burgemeester en mevrouw MIA 
CUPPENS, NN. 68.08.19.172-63, wonende te 3840 Borgloon, Mellenstraat 52 C, secretaris, 
handelend in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van DATUM. 
 
Hierna genoemd ‘de gemeente’. 
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Mevrouw de burgemeester en mevrouw de secretaris, hierboven vernoemd, tegenwoordig zijnde 
en uitdrukkelijk verklarende te aanvaarden namens de gemeente Wellen, de  grondaankoop voor 
de verlegging van de Spaasbeek, de vestiging van een erfdienstbaarheid en een tijdelijke werkzone 
in het kader van de riolerings- en wegenisprojecten Afkoppeling Ulbeek (dossiers L209041 en 
L2013562) welke geschiedt zoals blijkt uit voormelde beraadslaging en goedkeuring voor openbaar 
nut. 
 
EIGENDOMSTITEL 
Het goed hoort toe aan Leysen Karolien, wettelijke samenwoning met Fornaro Deborah ingevolge 
Akte aankoop verleden voor notaris Van Der Linden te Diepenbeek dd. 01.04.2011, aangekocht van  
Maes Steven (°16.11.1981), wettelijke samenwoning met Marx Myriam (°23.08.1979). Zij waren 
eigenaar, ieder voor 1/2 volle eigendom, ingevolge akte aankoop verleden voor notaris Van Der 
Linden te Diepenbeek dd. 01.06.2004, aangekocht van Peeters Marc (°01.08.1954), uit de echt 
gescheiden van Van Cant Elisabeth (°29.05.1959) en Neubert Evi (°20.08.1974), ongehuwd. Zij waren 
eigenaar, ieder voor 1/2 volle eigendom, ingevolge akte aankoop verleden voor notaris Wilsens te 
Wellen dd. 12.08.1999, aangekocht van Neven Jean (°20/07/1934), echtgenoot van Mors Maggy 
(°08.06.1937). 
Hij was eigenaar ingevolge akte schenking verleden voor notaris Wilsens te Wellen dd. 20.08.1973. 
 
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
 
AANKOOP  
 
Artikel 1  Beschrijving van het goed 
De eigenaar verkoopt aan de gemeente, die aanvaardt, het hierna vermelde onroerend goed: 
46 ca uit perceel gelegen te Wellen, 4e afdeling, Sie C nummer 448 P-ex, aangeduid als inname 7 in 
oranje kleur op het definitief innemingsplan 11.06.2015 opgemaakt door Arcadis Belgium nv met 
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 80, voor de verlegging van de Spaasbeek. 
Dit plan kreeg van het Kadaster het referentienummer 73085-10056. 
Het perceel kreeg van het Kadaster het gereserveerde kadasternummer (prekadastratie) C 516 G 
P0000. 
 
Het innemingsplan wordt aan deze akte gehecht en zal er gelijktijdig mee geregistreerd worden. 
 
Artikel 2 Algemene voorwaarden 
De verkoop gebeurt onder de volgende algemene verkoopsvoorwaarden: 
•De gemeente verkrijgt de volle eigendom van het goed vanaf het verlijden van de authentieke akte. 
Vanaf dan zijn ook het risico en de burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden voor 
rekening van de gemeente.  
•De grond wordt overgedragen in de staat en de gelegenheid waarin ze zich thans bevinden, ter 
plaatse opgemeten en afgepaald Het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt. De 
eigenaar vrijwaart de koper voor eventuele gebreken. Geen vordering mag worden ingebracht 
wegens vergissingen in de beschrijving van de oppervlakte, het verschil in min of meer, al overtrof 
dit het twintigste, blijft ten bate of ten laste van de kopende partij. In voorkomend geval wordt de 
afpaling van het verkochte goed, langs de eigendommen die aan de verkopende partij blijven 
toebehoren op kosten van de kopende partij gedaan. 
•De kopende partij ondergaat alle lijdende, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet 
voortdurende erfdienstbaarheden die het goed zouden kunnen bezwaren, en zij zal genieten van de 
heersende erfdienstbaarheden, indien deze er zijn, dit alles op haar kosten, lasten en risico, en 
zonder dat dit beding aan om het even wie meer rechten zou geven dan zij er zou bezitten ingevolge 
regelmatig overgeschreven en niet verjaarde titels of ingevolge de wet. 
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•De verkopende partij vrijwaart de kopende partij tegen alle stoornissen, uitwinningen of andere 
hindernissen van welke aard ook.  
•Het goed wordt verkocht voor vrij en onbelast van alle bevoorrechte en hypothecaire lasten, zowel 
in hoofde van de verkopende partij als in hoofde van de vorige eigenaars. Zo het goed van dergelijke 
lasten niet vrij is, dan heeft de kopende partij het recht zich te bevrijden door consignatie van de 
prijs in de Deposito- en consignatiekas, zonder voorafgaande aanbieding noch ingebrekestelling. Dit 
zal eveneens het geval zijn indien een verzet tegen betaling bestaat. De lichtingskosten der 
Consignatie zijn ten laste van de verkopende partij. 
•De gemeente zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen van alle aard welke 
betrekking hebben op het goed ten hare laste nemen vanaf één januari volgend op het jaar van de 
ondertekening van de akte. 
•Het onroerend goed is vrij van gebruik of pacht/huur. 
•De gemeente verbindt er zich toe de stedenbouwkundige voorschriften na te leven. Het zal niet 
met de oprichting van gebouwen of constructies beginnen dan nadat het de nodige vergunningen 
en goedkeuringen heeft bekomen. De eigenaar verklaart dat het verkochte goed niet gelegen is in 
een beschermd landschap en niet valt onder de wetgeving op de ruilverkaveling van 
landeigendommen. De eigenaar verklaart verder dat het goed bij zijn weten op heden geenszins het 
voorwerp uitmaakt van een geplande onteigening.  
 
•BIJKOMENDE VERKOOPSVOORWAARDE: 
De gemeente verleent toestemming aan huidige eigenaars om een afsluiting te zetten op het 
midden van de overwelving en de oppervlakte van de overwelfde beek te mogen onderhouden. De 
wetten en reglementen blijven onverkort van toepassing.  
De afsluiting zal op eenvoudig bevel van de bevoegde overheid, de waterloopbeheerder, verwijderd 
moeten worden. Bij de niet opvolging zal deze in de gemeente in deze werkzaamheden voorzien en 
de kosten eventueel terugvorderen van de eigenaar.  
Dit zal evenwel enkel in hoogste noodzaak gebeuren. Doorgang langs de overwelfde sectie moet 
altijd, eventueel na verwittiging toegestaan worden. Dit zal in de machtiging van de werken mee 
opgenomen worden. 
 
VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID 
 
Artikel 3 
De eigenaar verleent aan de gemeente een erfdienstbaarheid "non aedificandi", langs de nieuwe 
overwelfde bedding van de Spaasbeek met een breedte van 1,30 meter en een oppervlakte van 50 
ca. aangeduid als inname 7 in volle groene kleur op het definitief innemingsplan 11.06.2015 Arcadis 
Belgium nv met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 80 ten voordele van het bij 
deze akte verkochte erf, bezwaard met een erfdienstbaarheid van toe- en doorgang op zulke wijze 
dat de gemeente, zijn aannemer en hun personeelsleden of agenten altijd de overwelfde Spaasbeek 
zullen kunnen bereiken voor het toezicht, onderhoud en eventuele herstelling incluis vervanging 
ervan. 
 
Artikel 4 
In deze zone non aedificandi zijn alle handelingen verboden die van aard zouden zijn om de 
ondergrondse leiding en haar toebehoren of exploitatie kan schaden en onder volgende 
voorwaarden: 
A. binnen de strook van 1,30 meter, op het hogervermelde plan aangeduid mag behalve met 
voorafgaande instemming van de gemeente, niet overgegaan worden tot: 
• Het oprichten van gebouwen of gesloten lokalen. Elk ontwerp dient aan de gemeente voorgelegd 
te worden opdat de te eerbiedigen veiligheidsafstanden, overeenkomstig de vereisten van elk geval, 
in het bijzonder zouden bepaald worden. 
• Het opstapelen van goederen of materiaal met een gewicht van meer dan 1 ton/m². 
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• Het heien van palen of piketten dieper dan 1 meter in de grond of het wijzigen van het 
maaiveldniveau. 
• Het rijden over de zone met rollend materieel met een aslast zwaarder dan 12 ton inclusief 
mechanische graaftuigen. 
B. het planten van bomen of diepwortelende struiken. 
C. zowel binnen als buiten hoger bepaalde zones, zijn alle uitgravingen of ontgrindingen eveneens 
verboden die de stabiliteit van de grond of ondergrond in het gedrang zouden kunnen brengen. 
 
VESTIGING RECHT VAN GEBRUIK VOOR EEN TIJDELIJKE WERKZONE 
 
Artikel 5  
De eigenaar verleent een recht van gebruik aan de gemeente voor de inrichting van een tijdelijke 
werkzone met een oppervlakte van 96 ca op het perceel gelegen te Wellen , kadastraal gesitueerd, 
4e afdeling, Sectie C,  nr. 448 P met een totaaloppervlakte van 5 a 23 ca. 
 
Artikel 6  
De tijdelijke werkzone wordt in gebruik genomen voor de omlegging van de overwelfde Spaasbeek, 
aangeduid als inname 7 in groen gestreepte kleur op het definitief innemingsplan 11.06.2015 
Arcadis Belgium nv met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 80, voor de verlegging 
van de Spaasbeek. 
 
Artikel 7  
De gemeente mag de tijdelijke werkzone inrichten vanaf de ondertekening van de authentieke akte 
en voor de duur van de werken voor de omlegging van de Spaasbeek onder volgende voorwaarden: 
a. Tijdens de omlegging van de Spaasbeek zal de gemeente het recht hebben om in de afgebakende 
werkzone de nodige werken uit te voeren of te laten uitvoeren met alle vervoermiddelen, 
materialen en werktuigen die hij of zijn aannemer hiertoe nuttig acht. 
b. De gemeente verbindt er zich toe om van dit recht op zulke wijze gebruik te maken dat de 
eigenaars, de huurders of eventuele andere gebruikers van de grond, zo weinig mogelijk hinder door 
deze werken ondergaan. 
c. Bij het einde van de werken wordt het goed dadelijk in zijn oorspronkelijke staat hersteld. 
d. De gemeente zal de werken mogen beginnen na eenvoudige kennisgeving aan de eigenaars en 
eventuele gebruikers. 
e. De gemeente zal na de werken aan de eigenaars (of gebruiker) elke eventuele schade, veroorzaakt 
door de werken, vergoeden die door bedoelde werken zou berokkend worden. Het bedrag van de 
schadeloosstelling zal in gemeen overleg vastgesteld worden; bij gebrek aan een regeling in der 
minne zal de schadevergoeding door een door beide partijen aangeduide deskundige bepaald 
worden. 
f. Hetzelfde geldt bij het herstel van eventuele schade die in de toekomst te wijten zou zijn aan de 
werken van onderhoud en vervanging. Indien geen overeenkomst bereikt wordt zal het bedrag van 
de schade bepaald worden door de bevoegde vrederechter. 
 
Artikel 8 : Algemene voorwaarden 
•In geval van inbreuk op voormelde bepalingen, zal de gemeente Wellen of haar rechthebbenden, 
zonder voorafgaande verwittiging of in gebreke stelling, en zonder schadeloosstelling, het recht 
hebben alle maatregelen te nemen die ze nodig achten, onverminderd haar rechten op 
schadevergoeding waartoe die inbreuken aanleiding zouden kunnen geven. 
•De eigenaar verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke handeling aan de overwelfde Spaasbeek 
die de gemeente zou kunnen schaden en verleent de eigenaar aan de gemeente ten allen tijden een 
toe- en doorgangsrecht, te voet en met alle nuttige vervoermiddelen, materialen en werktuigen 
derwijze dat het toezicht, onderhoud en herstelling aan de nieuwe bedding van de Spaasbeek te 
allen tijde mogelijk is. 
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•In geval van overdracht van eigendom van het resterend deel van het beschouwde perceel, zowel 
kosteloos als ten bezwarende titel, zal de eigenaar die overdraagt, melding maken van de bij deze 
akte gevestigde erfdienstbaarheden. 
 
Artikel 9 : Bijzondere voorwaarden 
- de oude bedding onder de woning zal worden dichtgespoten tussen 2 te metsen muren in de 
buizen na overdracht van de oude bedding van de provincie aan de gemeente. 
- Herstel van de bestaande inrit in beton is in het bestek opgenomen tegen de voorziene prijs van 
55,76 € excl. BTW. Het plaatsen van een andere verharding dient onderling afgesproken te worden 
tussen de eigenaar en de aannemer. 
 
Artikel 10 : prijs 
•Het goed wordt verkocht voor de prijs van 9.563,86 € (negenduizend vijfhonderddrieënzestig euro 
en zesentachtig cent). Waarvan 7.130 € (zevenduizend honderddertig euro) voor de grond, 617,60 € 
(zeshonderdzeventien euro en zestig cent) voor de opstand, 1.750,96 € (duizend 
zevenhonderdvijftig euro en zesennegentig cent) voor de wederbelegging en 65,30 € (vijfenzestig 
euro en dertig cent) voor de wachtintresten. 
•De vergoeding voor de vestiging van de erfdienstbaarheid bedraagt 7.232,40 € (zevenduizend 
tweehonderdtweeëndertig euro en veertig cent). Waarvan 6.975 €  (zesduizend 
negenhonderdvijfenzeventig euro) voor de erfdienstbaarheid en 257,40 € 
(tweehonderdzevenenvijftig euro en veertig cent) voor de opstand. 
•De vergoeding voor het gebruik van de tijdelijke werkzone bedraagt 240,00 € (tweehonderdveertig 
euro). 
 
Zoals vastgesteld in het schattingsverslag dd. 12.06.2015 opgesteld door landmeter-expert Hendrik 
Appeltans, Kattendansstraat 68 te 3500 Hasselt, waarvoor de eigenaar volledige kwijting geeft. 
De totaalprijs bedraagt aldus 17.036,26 € 
(zeventienduizend zesendertig euro en zesentwintig cent). 
Deze prijs vertegenwoordigt de koopsom van de grond en de opstand, de vergoeding voor de 
erfdienstbaarheid, gebruik van de werkzone evenals alle mogelijke vergoedingen. 
 
Artikel 11 
De in artikel 10 vastgestelde totaalprijs is betaalbaar door overschrijving: 
op bankrekeningnummer: BE87 2357 3517 1294 
op naam van: Fornaro Deborah 
De prijs is betaalbaar na registratie en overschrijving van deze akte, binnen de 3 maanden vanaf het 
verlijden van de akte. Vanaf het verstrijken van deze termijn zal het bedrag van de verschuldigde 
som een interest opbrengen die gelijk is aan de wettelijke rentevoet. Deze rentevoet zal van 
rechtswege worden aangepast naargelang van de wijziging van de wettelijke rentevoet. Deze 
interest zal evenwel niet verschuldigd zijn  in geval van verzet tegen betaling, indien en voor zover 
de vertraging te wijten is aan de verkopende partij. 
 
Artikel 12 Bodemsanering 
De eigenaar verklaart dat door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, afgekort OVAM, 
gevestigd te 2800 Mechelen, Stationsstraat 110, op 14.07.2014 een attest met kenmerk 
A:20140322912-R:20140321932 werd afgeleverd met betrekking tot het onroerend goed, voorwerp 
van onderhavige akte. 
De inhoud van dit bodemattest, luidt als volgt: 
1. Kadastrale gegevens: 
Datum toestand op: 01.01.2014 
Afdeling: 73085 WELLEN 4 AFD/ULBEEK 
Straat + nr.: GEEN GEGEVENS 
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Sectie: C 
Nummer: 0448/00P000 
Verder ‘deze grond’ genoemd. 
2. Inhoud van het bodemattest: 
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de 
bodemkwaliteit. 
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 
Opmerkingen: 
1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend 
bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 
2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be 
3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer 
informatie: www.ovam.be/grondverzet. 
4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. 
a. De eigenaar verklaart dat er op de grond die het voorwerp is van onderhavige overeenkomst, bij 
zijn weten geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die 
opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen 
veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 6 van het bodemdecreet. 
b. De eigenaar verklaart met betrekking tot het hierboven beschreven goed geen weet te hebben 
van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de gemeente of aan derden of die 
aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere 
maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. 
 
Artikel 13  
Voor alles wat niet uitdrukkelijk bepaald is in deze overeenkomst gelden de bepalingen van het 
burgerlijk wetboek. 
 
Artikel 14  
Bij niet-naleving van de in deze overeenkomst vastgestelde voorwaarden is de overeenkomst van 
rechtswege ontbonden. 
 
Artikel 15  
Kosten, erelonen en rechten verbonden aan deze akte worden gedragen door de gemeente. 
 
Artikel 16 : WETTELIJKE VERMELDINGEN 
 
- B.T.W. 
De ondergetekende burgemeester geeft lezing aan de verkoper van artikel 62, paragraaf 2 en van 
artikel 73 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. 
Artikel 62, paragraaf 2: 
Iedere belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, eigenaar of houder 
van een zakelijk recht op een voor hypotheek vatbaar goed, is gehouden, op verzoek van de 
instrumenterende ambtenaar die belast is met het opmaken van de akte houdende vervreemding 
of hypotheekstelling betreffende dat goed, aan deze laatste zijn hoedanigheid van belastingplichtige 
of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, kenbaar te maken. De Minister van Financiën 
regelt de toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf. 
Artikel 73: 
Hij die met opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter 
uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen 
tot twee jaar en met geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met een van die straffen alleen. 
Indien de in het eerste lid vermelde inbreuken gepleegd werden in het raam van ernstige fiscale 
fraude, al dan niet georganiseerd, wordt de schuldige gestraft met een gevangenisstraf van acht 
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dagen tot vijf jaar en met een geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met een van die straffen 
alleen. 
 
De eigenaar verklaart niet de hoedanigheid te hebben van B.T.W.-belastingplichtige, zoals deze 
hoedanigheid gepreciseerd wordt in het Ministerieel Besluit nummer 13 van 4 maart 1993.  
 
- Vlaamse codex ruimtelijke ordening 
De instrumenterende burgemeester vermeldt en informeert, met toepassing van artikel 5.2.1 en 
5.2.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat er een stedenbouwkundig uittreksel werd 
afgeleverd voor het betreffende perceel, waaruit blijkt :  
1° dat er volgende stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt : 
- stedenbouwkundige vergunning dd. 08.04.2015 voor afkoppeling oppervlaktewaters te Ulbeek 
- stedenbouwkundige vergunning dd. 18.04.2011 voor de renovatie van een achterbouw bij de 
woning 
2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming met de benaming gebruikt in het plannen- 
of vergunningenregister de volgende is: woongebied met landelijk karakter; 
3°dat, zoals blijkt uit de verklaring van de eigenaar er geen dagvaarding werd uitgebracht 
overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 van de Codex; 
4° dat er geen voorkooprecht is, zoals vermeld in artikel 2.4.1 van de Codex (zone die in het definitief 
vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan wordt aangeduid als een zone waarin het voorkooprecht 
geldt) 
5° dat er geen verplicht asbuild attest is uitgereikt of gevalideerd omdat het goed niet bebouwd is  
6° dat geen verkavelingsvergunning van toepassing is. 
 
ART 4.2.1. Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening 
De koper verklaart door de instrumenterende burgemeester te zijn gewezen op de inhoud van 
artikel 4.2.1 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening. Deze bepaling omschrijft de 
vergunningsplichtige handelingen. 
 
- Inventarissen (artikels 4.1.1 en 4.1.11 Onroerenderfgoeddecreet 12 juli 2013) 
De instrumenterende burgemeester deelt overeenkomstig artikel 4.1.11 van het 
Onroerenderfgoeddecreet mee, op basis van het geoportaal van het Agentschap “Onroerend 
Erfgoed”, dat het hierboven goed niet opgenomen is in één van de volgende inventarissen: 
1° de landschapsatlas; 
2° de inventaris van archeologische zones; 
3° de inventaris van bouwkundig erfgoed; 
4° de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde; 
5° de inventaris van historische tuinen en parken. 
 
- Beschermingen en erfgoedlandschappen (artikels 6.1.1 en 6.4.9 Onroerenderfgoeddecreet 12 juli 
2013) 
De instrumenterende burgemeester deelt overeenkomstig artikel 6.4.9 van het 
Onroerenderfgoeddecreet mee, op basis van het geoportaal van het agentschap “Onroerend 
erfgoed”, dat het hierboven beschreven goed beschermd is als dorpsgezicht (Ministerieel besluit 
van 20.11.2001 betreffende de bescherming van de voormalige brouwerij Hayen) 
 
- Risicozones of overstromingsgevoelige gebieden 
De instrumenterende burgemeester verklaart dat het verkochte goed gelegen is in een risicozone 
voor overstromingen overeenkomstig artikel 129, §4 van de Wet betreffende de Verzekeringen. 
 
- Bosdecreet 
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De eigenaar verklaart dat het betreffende goed niet gelegen is in een gebied waarop het Bosdecreet 
van toepassing is. 
 
- Witwaswetgeving 
De burgemeester heeft in toepassing van de wet van 12 januari 2004 (wijziging van de wet van 11 
januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld) 
partijen erop gewezen dat de betaling van het saldo van de koopsom steeds giraal (met 
overschrijving of bankcheque) dient te gebeuren. 
 
SLOTBEPALINGEN 
1. Ontslag van ambtshalve inschrijving 
De eigenaar verklaart de Heer Hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve 
inschrijving te nemen, bij de overschrijving van deze akte. 
 
2. Woonstkeuze 
Voor de uitvoering van deze akte, verklaren eigenaar en koper keuze van woonst te doen op hun 
respectievelijke adressen. 
 
3. Waarmerking van de identiteitsgegevens 
Ondergetekende, burgemeester Els Robeyns, verklaart dat de identiteiten zoals ze hierboven zijn 
vermeld, overeenstemmen met de vermeldingen in het rijksregister. 
De verkopende partij verklaart aan de burgemeester toestemming te geven tot gebruik van haar 
identificatienummer in het Rijksregister in deze akte en haar afschriften en/of uittreksels. 
 
4. Verklaring Pro Fisco 
De koper verzoekt om de kosteloze registratie, voorzien door artikel 161.2° van het Wetboek der 
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en verklaart dat de aankoop gebeurt om reden van 
openbaar nut. 
 
VERKLARING 
Partijen verklaren de doorhaling goed te keuren van … woorden en … zinnen. 
 
WAARVAN AKTE 
Na verkorte voorlezing en toelichting van de gehele akte, 
verleden te Wellen op DATUM 
 
Voor de eigenaar, Namens de gemeente, 
 
 
PUNT 16: AANKOOP VAN 1 A 39 CA ALSOOK HET VESTIGEN VAN EEN ERFDIENSTBAARHEID VAN 
20 CA EN EEN TIJDELIJKE WERKZONE VAN 3 A 95 CA OP HET PERCEEL GELEGEN TE WELLEN, 4E 
AFDELING, SIE. C NR. 449 M (DEEL) VOOR DE VERLEGGING VAN DE SPAASBEEK IN HET KADER 
VAN DE RIOLERINGS- EN WEGENISPROJECTEN AFKOPPELING ULBEEK (DOSSIERS L209041 EN 
L2013562) - GOEDKEURING DEFINITIEVE AKTE 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Gemeenteraadsbeslissing van 28 juli 2000 betreffende de afkoppeling van het oppervlaktewater in 
de Daalstraat en een gedeelte van de Ulbeekstraat naar aanleiding van het  eerder uitgevoerd 
Aquafinproject “Collector Spaasbeek”. 
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Goedkeuring van het eerste voorontwerp van het project  L201362 door de VMM dd. 31.07.2002. 
 
Omwille van het ontbreken van kredieten werd de gewestbijdrage pas toegekend bij ministerieel 
besluit van 02.12.2005 en bijgevolg werd het dossier uitgesteld tot 2006. 
 
Na opmaak van het definitief ontwerp werd gesteld dat een aantal probleempunten eveneens 
dienden opgelost te worden en meegenomen in het ontwerpdossier, met name: 
 
- oplossing wateroverlastprobleem kruispunt – Ulbeekstraat – Daalstraat 
- realisatie extra buffering regenwater 
- oplossing voor de hoge hydraulische verhanglijn in de bestaande overwelving van de 
Spaasbeek  

langs de Daalstraat, inclusief de moeilijk de realiseren huisaansluitingen 
 
Er dienden bijkomende studies en onderzoeken te worden uitgevoerd en de ontwerpdossiers 
werden bijgevolg meermaals aangepast. 
 
De ontwerpdossiers werden na uitbreiding in 2010 opnieuw ingediend bij de VMM maar er werden 
echter nog bijkomende voorwaarden gesteld inzake optimale afkoppeling op privaat domein zodat 
de ontwerpdossiers weer dienden aangepast te worden. 
 
Bijgevolg dienden bijkomende gronden verworven te worden, erfdienstbaarheden gevestigd en 
werkzones afgebakend voor de aanleg van het bijkomende bergbezinkingsbekken langs de 
Raamstraat, de verlegging van de Spaasbeek langs de Daalstraat en de bijkomende buffering langs 
de Spaasbeek achter de oude brouwerij in Ulbeek. 
 
In 2012 en 2013 werden bijkomende onderhandelingen gevoerd tot aankoop van de betrokken 
gronden echter zonder het gewenste resultaat. 
 
Het project werd in 2015 bijgevolg terug opgestart met de opmaak van het definitief 
ontwerpdossier. 
Hierbij werden bijkomende wegeniswerken ter hoogte van de Daalstraat  (schoolomgeving Ulbeek 
en parking Relu) opgenomen waardoor er bijkomende gronden dienden verworven te worden. 
Hiervoor werden de plannen geactualiseerd. 
 
Juridische grondslag  
Burgerlijk Wetboek art. 1585 e.v. 
Wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en latere 
wijzigingen 
Besluit van de Vlaamse Regering van 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg 
en/of bouw van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen en van kleinschalige 
rioolwaterzuiveringsinstallaties door gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, en latere wijzigingen 
Gemeenteraadsbeslissing van 28.08.2014 
Artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van  bestuurshandelingen 
 
Toelichting (feiten en context) 
Voor de  verlegging van de Spaasbeek in het kader van de riolerings- en wegenisprojecten  
Afkoppeling Ulbeek (dossiers L209041 en L2013562) dient overgegaan te worden: 
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- Tot de aankoop van een gedeelte van het perceel gelegen te Wellen, 4e Afdeling Sie C nr. 449 M 
(deel) met een oppervlakte van 1 a 39 ca aangeduid als inname 5 in oranje kleur op het definitief 
innemingsplan Afkoppeling van oppervlaktewater te Ulbeek - verlegging Spaasbeek dd. 11.06.2015 
voor de totaalprijs van 17.903,56 € . Waarvan 12.345,00 € voor de grond,1.484,00 € voor de opstand, 
3.928,06 € voor de wederbelegging en 146,50 € zijnde wachtintresten, zoals vastgelegd in het 
schattingsverslag dd. 12.06.2015, opgesteld door landmeter Hendrik Appeltans 
- Op hetzelfde perceel zal ook een erfdienstbaarheid gevestigd worden langs de nieuwe bedding van 
de overwelfde Spaasbeek met een oppervlakte van 20 ca aangeduid als inname 5 in groene kleur op 
het  definitief innemingsplan Afkoppeling van oppervlaktewater te Ulbeek - verlegging Spaasbeek 
dd. 11.06.2015 voor de totaalprijs van 3.551,80 €. Waarvan 2.790,00 € voor de grond en 761,80 € 
voor de opstand, zoals vastgelegd in het schattingsverslag dd.12.06.2015, opgesteld door landmeter 
Hendrik Appeltans 
- Tijdens de duur van de werken zal er gebruik gemaakt worden van een tijdelijke werkzone met een 
oppervlakte van 3 a 95 ca aangeduid als inname 5 in groen gestreepte kleur op het definitief 
innemingsplan Afkoppeling van oppervlaktewater te Ulbeek - verlegging Spaasbeek dd. 11.06.2015 
voor de totaalprijs van 987,50 €, zoals vastgelegd in het schattingsverslag dd. 12.06.2015, opgesteld 
door landmeter Hendrik Appeltans 
 
De overeenkomsten van verkoop, vestiging van erfdienstbaarheid en vestiging van een tijdelijke 
werkzone werden door de betrokken eigenaars ondertekend op 19.11.2012; 
  
Bij beslissing van 28.08.2014 werd de ontwerpakte voor dit perceel goedgekeurd door de 
gemeenteraad. De voorgestelde vergoeding was echter gebaseerd op een schattingsverslag van 
2012. Voor alle te verwerven percelen werd recent een nieuw, geactualiseerd schattingsverslag dd. 
08.06.2015 aangevraagd.  
Bij beslissing van 25.06.2015 werd de gemeenteraadsbeslissing van 28.08.2014 ingetrokken en werd 
een nieuwe ontwerpakte voor dit perceel, gebaseerd op het schattingsverslag dd. 08.06.2015, 
goedgekeurd door de gemeenteraad.  
 
De betrokken eigenaar wenst dat volgende bijzondere voorwaarde wordt opgenomen in de akte : 
- de werkzone zal door de aannemer afgepaald worden om te kunnen bekijken welke beplanting 
eventueel behouden kan blijven. 
 
Gezien dit louter een praktische vraag is met betrekking tot de uitvoering van de werken en voor de 
gemeente geen meerkost inhoudt, kan de gemeente akkoord gaan met deze voorwaarde. 
 
De betrokken eigenaar heeft zich schriftelijk akkoord verklaard met de nieuwe ontwerpakte op 
14.10.2015. 
 
Argumentatie 
De verwerving van de betreffende grond is noodzakelijk voor de realisatie van het riolerings-en 
wegenisproject in Ulbeek met name de omlegging van de Spaasbeek langs de oude 
brouwerijgebouwen. Een gedeelte van de huidige loop tot aan het gebouw zal behouden blijven. 
 
Prioritaire beleidsdoelstellingen 

Budget/kosten/krediet 80.000 euro - kosten 22.442, 86 € volgens schattingsverslag 

Prioritaire Beleidsdoelstelling 001.005 De gemeente werkt aan een kwaliteitsvolle leefomgeving 

Actieplan 001.005.002 De gemeente richt het openbaar domein verder in 
met als doel de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen 

Actie 001.005.002.005 Afkoppeling Ulbeek 

Beleidsdomein Woon-en leefomgeving 

Registratiesleutel 031001/22000000 
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Investeringsenveloppe P-IE/67  

Visum gunstig dd. 23/06/2015 

 
BESLUIT: 
Goedkeuren aankoop/Erfd/TWZ perceel 4e afd. Sie C,nr.449 M-ex 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art.1 Voor de  verlegging van de Spaasbeek in het kader van de riolerings- en wegenisprojecten  
Afkoppeling Ulbeek (dossiers L209041 en L2013562) dient overgegaan te worden: 
- Tot de aankoop van een gedeelte van het perceel gelegen te Wellen, 4e Afdeling Sie C nr. 449 M 
(deel) met een oppervlakte van 1 a 39 ca aangeduid als inname 5 in oranje kleur op het definitief 
innemingsplan Afkoppeling van oppervlaktewater te Ulbeek - verlegging Spaasbeek dd. 11.06.2015 
voor de totaalprijs van 17.903,56 € . Waarvan 12.345,00 € voor de grond, 1.484,00 € voor de 
opstand, 3.928,06 € voor de wederbelegging en 146,50 € zijnde wachtintresten, zoals vastgelegd in 
het schattingsverslag dd. 12.06.2015, opgesteld door landmeter Hendrik Appeltans 
- Op hetzelfde perceel zal ook een erfdienstbaarheid gevestigd worden langs de nieuwe bedding van 
de overwelfde Spaasbeek met een oppervlakte van 20 ca aangeduid als inname 5 in groene kleur op 
het definitief innemingsplan Afkoppeling van oppervlaktewater te Ulbeek - verlegging Spaasbeek 
dd. 11.06.2015 voor de totaalprijs van 3.551,80 €. Waarvan 2.790,00 € voor de grond en 761,80 € 
voor de opstand, zoals vastgelegd in het schattingsverslag dd. 12.06.2015, opgesteld door landmeter 
Hendrik Appeltans 
- Tijdens de duur van de werken zal er gebruik gemaakt worden van een tijdelijke werkzone met een 
oppervlakte van 3 a 95 ca aangeduid als inname 5 in groen gestreepte kleur op het definitief 
innemingsplan Afkoppeling van oppervlaktewater te Ulbeek - verlegging Spaasbeek dd. 11.06.2015 
voor de totaalprijs van 987,50 €, zoals vastgelegd in het schattingsverslag dd. 12.06.2015, opgesteld 
door landmeter Hendrik Appeltans 
 
Art.2  
De uitgaven zijn voorzien in het budget 2014 en worden overgedragen naar het budget 2015 bij de: 
. Prioritaire beleidsdoelstelling: 001.005 De gemeente werkt aan een kwaliteitsvolle leefomgeving 
. Actieplan 001.005.002 : De gemeente richt het openbaar domein verder in met als doel de kwaliteit 
van de leefomgeving te verhogen 
. Actie: 001.005.002.005 Afkoppeling Ulbeek 
. Registratiesleutel : 031001/22000000 
. Investeringsenveloppe: P-IE/67 
 
Art. 3 De administratieve akte wordt verleden door mevrouw de burgemeester. 
 
Art. 4 Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut. 
 
Art. 5 De heer hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen ambtshalve inschrijving te nemen 
bij de overschrijving van deze akte. 
 
Art. 6 De gemeenteraad stemt toe dat deze aankoop zal gebeuren onder volgende voorwaarden: 
 
Definitieve akte 
 
AKTE VAN AANKOOP, VESTIGING VAN EEN ERFDIENSTBAARHEID EN GEBRUIK VAN EEN TIJDELIJKE 
WERKZONE OP HET PERCEEL GELEGEN TE WELLEN, AFDELING 4  SIE C  NR. 449 M-ex 
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Het jaar tweeduizend vijftien, DAG MAAND, voor ons, Els Robeyns, burgemeester van en te Wellen, 
handelend overeenkomstig artikel 9 van de wet van 27 mei 1870 houdende de vereenvoudiging van 
de administratieve pleegvormen inzake de aankopen voor het algemeen nut, zijn verschenen: 
 
ENERZIJDS: 
 
De heer CHARLIER GEORGES ODON ALBERT GHISLAIN, geboren te Sint-Truiden op zeventien 
december negentienhonderdvierenvijftig, NN. 54.12.17.033-93 en zijn echtgenote mevrouw 
WERCKX NADIA MARIA FERNANDE, geboren te Hasselt op eenendertig mei 
negentienhonderdvierenzeventig, NN. 74.05.31.070-07, beiden wonende te Ulbeek, Ulbeekstraat 
20. Huwelijkscontract onder stelsel scheiding van goederen voor notaris Vanhelmont te Hasselt dd. 
06.06.2002, akte wijziging huwelijksstelsel voor notaris Vanhelmont te Hasselt dd. 16.12.2011. 
 
Hierna genoemd ‘de eigenaar’. 
 
ANDERZIJDS: 
 
De GEMEENTE WELLEN, waarvan de burelen gevestigd zijn te 3830 Wellen, Dorpsstraat 25, met 
ondernemingsnummer 207.483.691, hier vertegenwoordigd door mevrouw ELS ROBEYNS, NN. 
77.09.13.206-17, wonende te 3830 Wellen, Zonneveldweg 24, burgemeester en mevrouw MIA 
CUPPENS, NN. 68.08.19.172-63, wonende te 3840 Borgloon, Mellenstraat 52 C, secretaris, 
handelend in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van DATUM. 
 
Hierna genoemd ‘de gemeente’. 
 
Mevrouw de burgemeester en mevrouw de secretaris, hierboven vernoemd, tegenwoordig zijnde 
en uitdrukkelijk verklarende te aanvaarden namens de gemeente Wellen, de grondaankoop voor de 
verlegging van de Spaasbeek, de vestiging van een erfdienstbaarheid en een tijdelijke werkzone in 
het kader van de riolerings- en wegenisprojecten Afkoppeling Ulbeek (dossiers L209041 en 
L2013562) welke geschiedt zoals blijkt uit voormelde beraadslaging en goedkeuring voor openbaar 
nut. 
 
EIGENDOMSTITEL 
Het goed hoort toe aan Charlier Georges en zijn echtgenote Werckx Nadia, huwelijkscontract stelsel 
scheiding van goederen voor notaris Vanhelmont te Hasselt dd. 04.06.2002. 
Aan huwelijksgemeenschap ingevolge inbreng bij akte wijziging huwelijksstelsel verleden voor 
notaris Vanhelmont te Hasselt dd. 16.12.2011. 
Voordien waren zij eigenaar, ieder voor 1/2 volle eigendom, ingevolge akte aankoop verleden voor 
notaris Colla te Lommel dd. 18.04.2002, aangekocht van Ponet Marcel (°11.06.1926), weduwe van 
Meekers Marie (°17.03.1923). 
Zij was eigenaar ingevolge akte aankoop verleden voor notaris Snyers te Alken dd. 03.06.1953. 
 
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
 
AANKOOP  
 
Artikel 1 Beschrijving van het goed 
De eigenaar verkoopt aan de gemeente, die aanvaardt, het hierna vermelde onroerend goed: 
1 a. 39 ca. uit perceel gelegen te Wellen, 4e afdeling, Sectie C, nummer 449 M-ex  aangeduid als 
inname 5 in oranje kleur op het definitief innemingsplan dd. 11.06.2015 opgemaakt door Arcadis 
Belgium nv met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 80, voor de verlegging van de 
Spaasbeek. 
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Dit plan kreeg van het Kadaster het referentienummer 73085-10056. 
Het perceel kreeg van het Kadaster het gereserveerde kadasternummer (prekadastratie) C 516 E 
P0000 
 
Het innemingsplan wordt aan deze akte gehecht en zal er gelijktijdig mee geregistreerd worden. 
 
Artikel 2 Algemene voorwaarden 
De verkoop gebeurt onder de volgende algemene verkoopsvoorwaarden: 
•De gemeente verkrijgt de volle eigendom van het goed vanaf het verlijden van de authentieke akte. 
Vanaf dan zijn ook het risico en de burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden voor 
rekening van de gemeente.  
•De grond wordt overgedragen in de staat en de gelegenheid waarin ze zich thans bevinden, ter 
plaatse opgemeten en afgepaald Het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt. De 
eigenaar vrijwaart de koper voor eventuele gebreken. Geen vordering mag worden ingebracht 
wegens vergissingen in de beschrijving van de oppervlakte, het verschil in min of meer, al overtrof 
dit het twintigste, blijft ten bate of ten laste van de kopende partij. In voorkomend geval wordt de 
afpaling van het verkochte goed, langs de eigendommen die aan de verkopende partij blijven 
toebehoren op kosten van de kopende partij gedaan. 
•De kopende partij ondergaat alle lijdende, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet 
voortdurende erfdienstbaarheden die het goed zouden kunnen bezwaren, en zij zal genieten van de 
heersende erfdienstbaarheden, indien deze er zijn, dit alles op haar kosten, lasten en risico, en 
zonder dat dit beding aan om het even wie meer rechten zou geven dan zij er zou bezitten ingevolge 
regelmatig overgeschreven en niet verjaarde titels of ingevolge de wet. 
•De verkopende partij vrijwaart de kopende partij tegen alle stoornissen, uitwinningen of andere 
hindernissen van welke aard ook.  
•Het goed wordt verkocht voor vrij en onbelast van alle bevoorrechte en hypothecaire lasten, zowel 
in hoofde van de verkopende partij als in hoofde van de vorige eigenaars. Zo het goed van dergelijke 
lasten niet vrij is, dan heeft de kopende partij het recht zich te bevrijden door consignatie van de 
prijs in de Deposito- en consignatiekas, zonder voorafgaande aanbieding noch ingebrekestelling. Dit 
zal eveneens het geval zijn indien een verzet tegen betaling bestaat. De lichtingskosten der 
Consignatie zijn ten laste van de verkopende partij. 
•De gemeente zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen van alle aard welke 
betrekking hebben op het goed ten hare laste nemen vanaf één januari volgend op het jaar van de 
ondertekening van de akte. 
•Het onroerend goed is vrij van gebruik of pacht/huur. 
• De gemeente verbindt er zich toe de stedenbouwkundige voorschriften na te leven. Het zal niet 
met de oprichting van gebouwen of constructies beginnen dan nadat het de nodige vergunningen 
en goedkeuringen heeft bekomen. De eigenaar verklaart dat het verkochte goed gelegen is in een 
beschermd landschap en niet valt onder de wetgeving op de ruilverkaveling van landeigendommen. 
De eigenaar verklaart verder dat het goed bij zijn weten op heden geenszins het voorwerp uitmaakt 
van een geplande onteigening.  
 
VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID 
 
Artikel 3 
De eigenaar verleent aan de gemeente een erfdienstbaarheid "non aedificandi", langs de nieuwe 
overwelfde bedding van de Spaasbeek met een breedte van 1,30 meter en een oppervlakte van 20 
ca. aangeduid als inname 5 in volle groene kleur op het definitief innemingsplan 11.06.2015 
opgemaakt door Arcadis Belgium nv met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 80, 
voor de verlegging van de Spaasbeek ten voordele van het bij deze akte verkochte erf, bezwaard 
met een erfdienstbaarheid van toe- en doorgang op zulke wijze dat de gemeente, zijn aannemer en 
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hun personeelsleden of agenten altijd de overwelfde Spaasbeek zullen kunnen bereiken voor het 
toezicht, onderhoud en eventuele herstelling incluis vervanging ervan. 
 
Artikel 4 
In deze zone non aedificandi zijn alle handelingen verboden die van aard zouden zijn om de 
ondergrondse leiding en haar toebehoren of exploitatie kan schaden en onder volgende 
voorwaarden: 
A. binnen de strook van 1.30 meter, op het hogervermelde plan aangeduid mag behalve met 
voorafgaande instemming van de gemeente, niet overgegaan worden tot: 
• Het oprichten van gebouwen of gesloten lokalen. Elk ontwerp dient aan de gemeente voorgelegd 
te worden opdat de te eerbiedigen veiligheidsafstanden, overeenkomstig de vereisten van elk geval, 
in het bijzonder zouden bepaald worden. 
• Het opstapelen van goederen of materiaal met een gewicht van meer dan 1 ton/m². 
• Het heien van palen of piketten dieper dan 1 meter in de grond of het wijzigen van het 
maaiveldniveau. 
• Het rijden over de zone met rollend materieel met een aslast zwaarder dan 12 ton inclusief 
mechanische graaftuigen. 
B. het planten van bomen of diepwortelende struiken. 
C. zowel binnen als buiten hoger bepaalde zones, zijn alle uitgravingen of ontgrindingen eveneens 
verboden die de stabiliteit van de grond of ondergrond in het gedrang zouden kunnen brengen. 
 
VESTIGING RECHT VAN GEBRUIK VOOR EEN TIJDELIJKE WERKZONE 
 
Artikel 5  
De eigenaar verleent een recht van gebruik aan de gemeente voor de inrichting van een tijdelijke 
werkzone met een oppervlakte van 3 a 95 ca. op het perceel gelegen te Wellen , kadastraal 
gesitueerd, 4e afdeling, Sectie C, nr. 449 M met een totaaloppervlakte van 35 a 79 ca. 
 
Artikel 6  
De tijdelijke werkzone wordt in gebruik genomen voor de omlegging van de overwelfde Spaasbeek 
, aangeduid als inname 5 in groen gestreepte kleur op het gewijzigd innemingsplan dd. 11.06.2015 
opgemaakt door Arcadis Belgium nv met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 80, 
voor de verlegging van de Spaasbeek. 
 
Artikel 7  
De gemeente mag de tijdelijke werkzone inrichten vanaf de ondertekening van de authentieke akte 
en voor de duur van de werken voor de omlegging van de Spaasbeek onder volgende voorwaarden: 
a. Tijdens de omlegging van de Spaasbeek zal de gemeente het recht hebben om in de afgebakende 
werkzone de nodige werken uit te voeren of te laten uitvoeren met alle vervoermiddelen, 
materialen en werktuigen die hij of zijn aannemer hiertoe nuttig acht. 
b. De gemeente verbindt er zich toe om van dit recht op zulke wijze gebruik te maken dat de 
eigenaars, de huurders of eventuele andere gebruikers van de grond, zo weinig mogelijk hinder door 
deze werken ondergaan. 
c. Bij het einde van de werken wordt het goed dadelijk in zijn oorspronkelijke staat hersteld. 
d. De gemeente zal de werken mogen beginnen na eenvoudige kennisgeving aan de eigenaars en 
eventuele gebruikers. 
e. De gemeente zal na de werken aan de eigenaars (of gebruiker) elke eventuele schade, veroorzaakt 
door de werken, vergoeden die door bedoelde werken zou berokkend worden. Het bedrag van de 
schadeloosstelling zal in gemeen overleg vastgesteld worden; bij gebrek aan een regeling in der 
minne zal de schadevergoeding door een door beide partijen aangeduide deskundige bepaald 
worden. 
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f. Hetzelfde geldt bij het herstel van eventuele schade die in de toekomst te wijten zou zijn aan de 
werken van onderhoud en vervanging. Indien geen overeenkomst bereikt wordt zal het bedrag van 
de schade bepaald worden door de bevoegde vrederechter. 
 
Artikel 8 : Algemene voorwaarden 
• In geval van inbreuk op voormelde bepalingen, zal de gemeente Wellen of haar rechthebbenden, 
zonder voorafgaande verwittiging of in gebreke stelling, en zonder schadeloosstelling, het recht 
hebben alle maatregelen te nemen die ze nodig achten, onverminderd haar rechten op 
schadevergoeding waartoe die inbreuken aanleiding zouden kunnen geven. 
• De eigenaar verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke handeling aan de overwelfde 
Spaasbeek die de gemeente zou kunnen schaden en verleent de eigenaar aan de gemeente ten allen 
tijden een toe- en doorgangsrecht, te voet en met alle nuttige vervoermiddelen, materialen en 
werktuigen derwijze dat het toezicht, onderhoud en herstelling aan de nieuwe bedding van de 
Spaasbeek te allen tijde mogelijk is. 
• In geval van overdracht van eigendom van het resterend deel van het beschouwde perceel, zowel 
kosteloos als ten bezwarende titel, zal de eigenaar die overdraagt, melding maken van de bij deze 
akte gevestigde erfdienstbaarheden. 
 
Artikel 9: Bijzondere voorwaarden 
- de werkzone zal door de aannemer afgepaald worden om te kunnen bekijken welke beplanting 
eventueel behouden kan blijven. 
 
Artikel 10 : prijs 
•Het goed wordt verkocht voor de prijs van 17.903,56 € (zeventienduizend negenhonderd en drie 
euro en zesenvijftig cent). Waarvan 12.345 € (twaalfduizend driehonderdvijfenveertig euro) voor de 
grond, 1.484 € (duizend vierhonderdvierentachtig euro) voor de opstand, 3.928,06 € (drieduizend 
negenhonderdachtentwintig euro en zes cent) voor de wederbelegging en 146,50 € 
(honderdzesenveertig euro en vijftig cent) voor de wachtintresten.  
•De vergoeding voor de vestiging van de erfdienstbaarheid bedraagt 3.551,80 € (drieduizend 
vijfhonderdéénenvijftig euro en tachtig cent). Waarvan 2.790 € (tweeduizend 
zevenhonderdnegentig euro) voor de grond en 761,80 € (zevenhonderdéénenzestig euro en tachtig 
cent) voor de opstand. 
•De vergoeding voor het gebruik van de tijdelijke werkzone bedraagt 987,50 € 
(negenhonderdzevenentachtig euro en vijftig cent). 
 
Zoals vastgesteld in het schattingsverslag dd. 12.06.2015 opgesteld door landmeter-expert Hendrik 
Appeltans, Kattendansstraat 68 te 3500 Hasselt, waarvoor de eigenaar volledige kwijting geeft. 
 
De totaalprijs bedraagt aldus 22.442,86 € 
(tweeëntwintigduizend vierhonderdtweeënveertig euro en zesentachtig cent). 
Deze prijs vertegenwoordigt de koopsom van de grond en de opstand, de vergoeding voor de 
erfdienstbaarheid, gebruik van de werkzone evenals alle mogelijke vergoedingen. 
 
Artikel 11 
De in artikel 10 vastgestelde totaalprijs is betaalbaar door overschrijving: 
op bankrekeningnummer: BE54 0639 2619 1397 
op naam van: Charlier Georges & Werckx Nadia 
De prijs is betaalbaar na registratie en overschrijving van deze akte, binnen de 3 maanden vanaf het 
verlijden van de akte. Vanaf het verstrijken van deze termijn zal het bedrag van de verschuldigde 
som een interest opbrengen die gelijk is aan de wettelijke rentevoet. Deze rentevoet zal van 
rechtswege worden aangepast naargelang van de wijziging van de wettelijke rentevoet.  
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Deze interest zal evenwel niet verschuldigd zijn  in geval van verzet tegen betaling, indien en voor 
zover de vertraging te wijten is aan de verkopende partij. 
 
Artikel 12 Bodemsanering 
De eigenaar verklaart dat door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, afgekort OVAM, 
gevestigd te 2800 Mechelen, Stationsstraat 110, op 14.07.2014 een attest met kenmerk 
A:20140322908-R:20140321932 werd afgeleverd met betrekking tot het onroerend goed, voorwerp 
van onderhavige akte. 
De inhoud van dit bodemattest, luidt als volgt: 
1. Kadastrale gegevens: 
Datum toestand op: 01.01.2014 
Afdeling: 73085 WELLEN 4 AFD/ULBEEK 
Straat + nr.: geen gegevens 
Sectie: C 
Nummer: 0449/00M000 
Verder ‘deze grond’ genoemd. 
2. Inhoud van het bodemattest: 
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de 
bodemkwaliteit. 
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 
Opmerkingen: 
1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend 
bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 
2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be 
3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer 
informatie: www.ovam.be/grondverzet. 
4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. 
a. De eigenaar verklaart dat er op de grond die het voorwerp is van onderhavige overeenkomst, bij 
zijn weten geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die 
opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen 
veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 6 van het bodemdecreet. 
b. De eigenaar verklaart met betrekking tot het hierboven beschreven goed geen weet te hebben 
van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de gemeente of aan derden of die 
aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere 
maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. 
 
Artikel 13  
Voor alles wat niet uitdrukkelijk bepaald is in deze overeenkomst gelden de bepalingen van het 
burgerlijk wetboek. 
 
Artikel 14 
Bij niet-naleving van de in deze overeenkomst vastgestelde voorwaarden is de overeenkomst van 
rechtswege ontbonden. 
 
Artikel 15 
Kosten, erelonen en rechten verbonden aan deze akte worden gedragen door de gemeente. 
 
Artikel 16 : WETTELIJKE VERMELDINGEN 
- B.T.W. 
De ondergetekende burgemeester geeft lezing aan de verkoper van artikel 62, paragraaf 2 en van 
artikel 73 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. 
Artikel 62, paragraaf 2: 
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Iedere belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, eigenaar of houder 
van een zakelijk recht op een voor hypotheek vatbaar goed, is gehouden, op verzoek van de 
instrumenterende ambtenaar die belast is met het opmaken van de akte houdende vervreemding 
of hypotheekstelling betreffende dat goed, aan deze laatste zijn hoedanigheid van belastingplichtige 
of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, kenbaar te maken. De Minister van Financiën 
regelt de toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf. 
Artikel 73: 
Hij die met opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter 
uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen 
tot twee jaar en met geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met een van die straffen alleen. 
Indien de in het eerste lid vermelde inbreuken gepleegd werden in het raam van ernstige fiscale 
fraude, al dan niet georganiseerd, wordt de schuldige gestraft met een gevangenisstraf van acht 
dagen tot vijf jaar en met een geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met een van die straffen 
alleen. 
 
De eigenaar verklaart niet de hoedanigheid te hebben van B.T.W.-belastingplichtige, zoals deze 
hoedanigheid gepreciseerd wordt in het Ministerieel Besluit nummer 13 van 4 maart 1993.  
 
- Vlaamse codex ruimtelijke ordening 
De instrumenterende burgemeester vermeldt en informeert, met toepassing van artikel 5.2.1 en 
5.2.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat er een stedenbouwkundige vergunning werd 
afgeleverd voor het betreffende perceel, waaruit blijkt:  
1° dat er volgende stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt : 
- stedenbouwkundige vergunning dd. 08.04.2015 voor afkoppeling oppervlaktewaters te Ulbeek 
- stedenbouwkundige vergunning dd. 18.09.2006 voor de aanleg van een poel 
2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming met de benaming gebruikt in het plannen- 
of vergunningenregister de volgende is: agrarisch landschappelijk waardevol gebied; 
3°dat, zoals blijkt uit de verklaring van de eigenaar er geen dagvaarding werd uitgebracht 
overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 van de Codex; 
4° dat er geen voorkooprecht is, zoals vermeld in artikel 2.4.1 van de Codex (zone die in het definitief 
vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan wordt aangeduid als een zone waarin het voorkooprecht 
geldt) 
5° dat er geen verplicht asbuild attest is uitgereikt of gevalideerd omdat het goed niet bebouwd is  
6° dat geen verkavelingsvergunning van toepassing is. 
 
ART 4.2.1. Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening 
De koper verklaart door de instrumenterende burgemeester te zijn gewezen op de inhoud van 
artikel 4.2.1 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening. Deze bepaling omschrijft de 
vergunningsplichtige handelingen. 
 
- Inventarissen (artikels 4.1.1 en 4.1.11 Onroerenderfgoeddecreet 12 juli 2013) 
De instrumenterende burgemeester deelt overeenkomstig artikel 4.1.11 van het 
Onroerenderfgoeddecreet mee, op basis van het geoportaal van het Agentschap “Onroerend 
Erfgoed”, dat het hierboven goed niet opgenomen is in één van de volgende inventarissen: 
1° de landschapsatlas; 
2° de inventaris van archeologische zones; 
3° de inventaris van bouwkundig erfgoed; 
4° de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde; 
5° de inventaris van historische tuinen en parken. 
 
- Beschermingen en erfgoedlandschappen (artikels 6.1.1 en 6.4.9 Onroerenderfgoeddecreet 12 juli 
2013) 
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De instrumenterende burgemeester deelt overeenkomstig artikel 6.4.9 van het 
Onroerenderfgoeddecreet mee, op basis van het geoportaal van het agentschap “Onroerend 
erfgoed”, dat het hierboven beschreven goed beschermd is als dorpsgezicht (Ministerieel besluit 
van 20.11.2001 betreffende de bescherming van de voormalige brouwerij Hayen) 
 
- Risicozones of overstromingsgevoelige gebieden 
De instrumenterende burgemeester verklaart dat het verkochte goed deels gelegen is in een 
risicozone voor overstromingen overeenkomstig artikel 129, §4 van de Wet betreffende de 
Verzekeringen. 
 
- Bosdecreet 
De eigenaar verklaart dat het betreffende goed niet gelegen is in een gebied waarop het Bosdecreet 
van toepassing is. 
 
- Witwaswetgeving 
De burgemeester heeft in toepassing van de wet van 12 januari 2004 (wijziging van de wet van 11 
januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld) 
partijen erop gewezen dat de betaling van het saldo van de koopsom steeds giraal (met 
overschrijving of bankcheque) dient te gebeuren. 
 
SLOTBEPALINGEN 
1. Ontslag van ambtshalve inschrijving 
De eigenaar verklaart de Heer Hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve 
inschrijving te nemen, bij de overschrijving van deze akte. 
 
2. Woonstkeuze 
Voor de uitvoering van deze akte, verklaren eigenaar en koper keuze van woonst te doen op hun 
respectievelijke adressen. 
 
3. Waarmerking van de identiteitsgegevens 
Ondergetekende, burgemeester Els Robeyns, verklaart dat de identiteiten zoals ze hierboven zijn 
vermeld, overeenstemmen met de vermeldingen in het rijksregister. 
De verkopende partij verklaart aan de burgemeester toestemming te geven tot gebruik van haar 
identificatienummer in het Rijksregister in deze akte en haar afschriften en/of uittreksels. 
 
4. Verklaring Pro Fisco 
De koper verzoekt om de kosteloze registratie, voorzien door artikel 161.2° van het Wetboek der 
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en verklaart dat de aankoop gebeurt om reden van 
openbaar nut. 
 
VERKLARING 
Partijen verklaren de doorhaling goed te keuren van … woorden en … zinnen. 
 
WAARVAN AKTE 
Na verkorte voorlezing en toelichting van de gehele akte, 
verleden te Wellen op DATUM 
 
Voor de eigenaar,      Namens de gemeente, 
 
 
PUNT 17: VESTIGING VAN EEN RECHT VAN GEBRUIK VOOR DE INRICHTING VAN EEN TIJDELIJKE 
WERKZONE VAN 50 CA OP HET PERCEEL GELEGEN TE WELLEN, 4E AFDELING SIE. C NR. 463 H2 
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(DEEL) VOOR DE VERLEGGING VAN DE SPAASBEEK IN HET KADER VAN DE RIOLERINGS- EN 
WEGENISPROJECTEN AFKOPPELING ULBEEK (DOSSIERS L209041 EN L2013562) - GOEDKEURING 
DEFINITIEVE AKTE 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Gemeenteraadsbeslissing van 28 juli 2000 betreffende de afkoppeling van het oppervlaktewater in 
de Daalstraat en een gedeelte van de Ulbeekstraat naar aanleiding van het  eerder uitgevoerd 
Aquafinproject “Collector Spaasbeek”. 
 
Goedkeuring van het eerste voorontwerp van het project  L201362 door de VMM dd. 31.07.2002. 
 
Omwille van het ontbreken van kredieten werd de gewestbijdrage pas toegekend bij ministerieel 
besluit van 02.12.2005 en bijgevolg werd het dossier uitgesteld tot 2006. 
 
Na opmaak van het definitief ontwerp werd gesteld dat een aantal probleempunten eveneens 
dienden opgelost te worden en meegenomen in het ontwerpdossier, met name: 
 
- oplossing wateroverlastprobleem kruispunt – Ulbeekstraat – Daalstraat 
- realisatie extra buffering regenwater 
- oplossing voor de hoge hydraulische verhanglijn in de bestaande overwelving van de 
Spaasbeek langs de Daalstraat, inclusief de moeilijk de realiseren huisaansluitingen 
 
Er dienden bijkomende studies en onderzoeken te worden uitgevoerd en de ontwerpdossiers 
werden bijgevolg meermaals aangepast. 
 
De ontwerpdossiers werden na uitbreiding in 2010 opnieuw ingediend bij de VMM maar er werden 
echter nog bijkomende voorwaarden gesteld inzake optimale afkoppeling op privaat domein zodat 
de ontwerpdossiers weer dienden aangepast te worden. 
 
Bijgevolg dienden bijkomende gronden verworven te worden, erfdienstbaarheden gevestigd en 
werkzones afgebakend voor de aanleg van het bijkomende bergbezinkingsbekken langs de 
Raamstraat, de verlegging van de Spaasbeek langs de Daalstraat en de bijkomende buffering langs 
de Spaasbeek achter de oude brouwerij in Ulbeek. 
 
In 2012 en 2013 werden bijkomende onderhandelingen gevoerd tot aankoop van de betrokken 
gronden echter zonder het gewenste resultaat. 
 
Het project werd in 2015 bijgevolg terug opgestart met de opmaak van het definitief 
ontwerpdossier. 
Hierbij werden bijkomende wegeniswerken ter hoogte van de Daalstraat  (schoolomgeving Ulbeek 
en parking Relu) opgenomen waardoor er bijkomende gronden dienden verworven te worden. Voor 
de omlegging van de Spaasbeek dienen nog extra innames te gebeuren waardoor de plannen 
werden aangepast. 
 
Juridische grondslag  
Burgerlijk Wetboek art. 1585 e.v. 
Wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en latere 
wijzigingen 
Besluit van de Vlaamse Regering van 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg 
en/of bouw van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen en van kleinschalige 
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rioolwaterzuiveringsinstallaties door gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, en latere wijzigingen 
Artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van  bestuurshandelingen 
 
Toelichting (feiten en context) 
Voor de verlegging van de Spaasbeek in het kader van de riolerings- en wegenisprojecten  
Afkoppeling Ulbeek (dossiers L209041 en L2013562) dient overgegaan te worden tot het vestigen 
van een een recht van gebruik voor de inrichting van een tijdelijke werkzone op een gedeelte van 
het perceel gelegen te Wellen, 4e afdeling Sie. C, nr. 463 H2 (deel) met een oppervlakte van 50 ca 
aangeduid als inname 9 in groen gestreepte kleur op het definitief innemingsplan Afkoppeling van 
oppervlaktewater te Ulbeek - verlegging Spaasbeek dd.11.06.2015 voor de totaalprijs van 800,00 €. 
Waarvan 100,00 € voor de grond en 700,00 € voor de opstand, zoals vastgelegd in het 
schattingsverslag dd. 12.06.2015, opgesteld door landmeter Hendrik Appeltans. 
 
Bij beslissing van 25.06.2015 werd een ontwerpakte voor dit perceel, gebaseerd op het 
schattingsverslag dd. 08.06.2015, goedgekeurd door de gemeenteraad.  
 
De betrokken eigenaar wenst dat volgende bijzondere voorwaarde wordt opgenomen in de akte : 
- de toegang van het brugje en het achterliggend perceel zullen behouden blijven tijdens de 
uitvoering van de werken. 
 
Gezien dit louter een praktische vraag is met betrekking tot de uitvoering van de werken , kan de 
gemeente akkoord gaan met deze voorwaarde. 
 
De betrokken eigenaar heeft zich schriftelijk akkoord verklaard met de nieuwe ontwerpakte op 
16.10.2015 
 
Argumentatie 
De verwerving van de betreffende grond is noodzakelijk voor de realisatie van het riolerings-en 
wegenisproject in Ulbeek, met name de omlegging van de Spaasbeek. Voor bijkomende werken aan 
de andere oever van de  Spaasbeek werd een bijkomende werkzone afgebakend. 
 
Prioritaire beleidsdoelstellingen 

Budget/kosten/krediet 80.000 euro - kosten 800,00 € volgens schattingsverslag 

Prioritaire Beleidsdoelstelling 001.005 De gemeente werkt aan een kwaliteitsvolle leefomgeving 

Actieplan 001.005.002 De gemeente richt het openbaar domein verder in 
met als doel de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen 

Actie 001.005.002.005 Afkoppeling Ulbeek 

Beleidsdomein Woon-en leefomgeving 

Registratiesleutel 031001/22000000 

Investeringsenveloppe P-IE/67  

Visum niet nodig 

 
BESLUIT: 
Goedkeuren vestigen TWZ: perc. 4e afd. sectie C nr. 463 H2-ex 
eenparig aangenomen 
 
 De raad beslist: 
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Art.1 Voor de verlegging van de Spaasbeek in het kader van de riolerings- en wegenisprojecten  
Afkoppeling Ulbeek (dossiers L209041 en L2013562) wordt overgegaan:   
- tot het vestigen van een recht van gebruik voor de inrichting van een tijdelijke werkzone op een 
gedeelte van het perceel gelegen te Wellen, 4e afdeling Sie C, nr. 463 H2 (deel) met een oppervlakte 
van 50 ca aangeduid als inname 9 in groen gestreepte kleur op het definitief innemingsplan 
Afkoppeling van oppervlaktewater te Ulbeek - verlegging Spaasbeek dd. 11.06.2015 voor de 
totaalprijs van 800,00 €. Waarvan 100,00 € voor de grond en 700,00 € voor de opstand, zoals 
vastgelegd in het schattingsverslag dd. 12.06.2015, opgesteld door landmeter Hendrik Appeltans. 
 
Art.2  
De uitgaven zijn voorzien in het budget 2014 en worden overgedragen naar het budget 2015 bij de: 
. Prioritaire beleidsdoelstelling: 001.005 De gemeente werkt aan een kwaliteitsvolle leefomgeving 
. Actieplan 001.005.002 : De gemeente richt het openbaar domein verder in met als doel de kwaliteit 
van de leefomgeving te verhogen 
. Actie: 001.005.002.005 Afkoppeling Ulbeek 
. Registratiesleutel : 031001/22000000 
. Investeringsenveloppe: P-IE/67 
 
Art. 3 De administratieve akte wordt verleden door mevrouw de burgemeester. 
 
Art. 4 Deze vestiging van recht van gebruik gebeurt voor openbaar nut. 
 
Art. 5 De heer hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen ambtshalve inschrijving te nemen 
bij de overschrijving van deze akte. 
 
Art. 6 De gemeenteraad stemt toe dat deze vestiging van recht van gebruik zal gebeuren onder 
volgende voorwaarden: 
 
Definitieve akte 
 
AKTE VESTIGING RECHT VAN GEBRUIK VOOR DE INRICHTING VAN EEN TIJDELIJKE WERKZONE OP 
HET PERCEEL GELEGEN TE WELLEN, AFDELING 4, SECTIE C, NR. 463 H2 
 
Het jaar tweeduizend vijftien, DAG MAAND, voor ons, Els Robeyns, burgemeester van en te Wellen, 
handelend overeenkomstig artikel 9 van de wet van 27 mei 1870 houdende de vereenvoudiging van 
de administratieve pleegvormen inzake de verkrijging voor het algemeen nut, zijn verschenen: 
 
ENERZIJDS: 
 
1. HABILS-DEBOCK VOF, vennootschap onder firma, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd 
is te 3570 Alken, Rijdreef 7 met ondernemingsnummer BE 0883.227.956, opgericht op 22.08.2006 
en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dd. 7.09.2006 onder nummer 06139657. 
HABILS-DEBOCK VOF wordt volgens art. 15 van de oprichtingsakte op geldige wijze 
vertegenwoordigd door de handtekening van één van de zaakvoerders. De niet-statutaire 
zaakvoerders zijn volgens art. 27 van de oprichtingsakte Ann Debock (NN. 66.05.03.210-54)  en Dirk 
Habils (NN. 67.10.14.357-21) 
 
2. De heer HABILS DIRK MARIA MARCEL, geboren te Etterbeek op veertien oktober 
negentienhonderdzevenenzestig, NN.67.10.14.357-21 en zijn echtgenote mevrouw DEBOCK ANN 
MARIA DOMINIQUE, geboren te Sint-Truiden op drie mei negentienhonderdzesenzestig, NN. 
66.05.03.210-54, beiden wonende te Alken, Rijdreef 7. Gehuwd met gemeenschap van goederen. 
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Hierna genoemd ‘de eigenaar’. 
 
ANDERZIJDS: 
 
De GEMEENTE WELLEN, waarvan de burelen gevestigd zijn te 3830 Wellen, Dorpsstraat 25, met 
ondernemingsnummer 207.483.691, hier vertegenwoordigd door mevrouw ELS ROBEYNS, NN. 
77.09.13.206-17, wonende te 3830 Wellen, Zonneveldweg 24, burgemeester en mevrouw MIA 
CUPPENS, NN. 68.08.19.172-63, wonende te 3840 Borgloon, Mellenstraat 52 C, secretaris, 
handelend in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van DATUM. 
 
Hierna genoemd ‘de gemeente’. 
 
Mevrouw de burgemeester en mevrouw de secretaris, hierboven vernoemd, tegenwoordig zijnde 
en uitdrukkelijk verklarende te aanvaarden namens de gemeente Wellen, het recht van gebruik van 
een tijdelijke werkzone voor de verlegging van de Spaasbeek in het kader van de riolerings- en 
wegenisprojecten Afkoppeling Ulbeek (dossiers L209041 en L2013562) welke geschiedt zoals blijkt 
uit voormelde beraadslaging en goedkeuring voor openbaar nut. 
 
EIGENDOMSTITEL 
Het goed hoort toe aan Vennootschap Habils-Debock voor 99/100 en de heer Habils Dirk Maria en 
Debock Ann Maria voor 1/100.  
Oorspronkelijk hoorde het goed toe als volgt: 
Een oppervlakte van 19a 60ca onroerende goederen te Ulbeek Sectie C nrs. 463/I/ex - 463/F/ex 
hoorden toe aan de huwelijksgemeenschap tussen Vautmans Libert, handelaar, geboren te Wellen 
op 7 mei 1912 en Philtjens Joanna Christina Margaretha, zonder beroep, geboren te Wellen op 25 
juli 1913, te Wellen, blijkens akte van aankoop voor notaris Wilsens op 30 april 1948. Ziuj waren 
gehuwd op 30 oktober 1935, onder het wettelijk stelsel van gemeenschap, zonder huwcontract. 
Vautmans Libert is overleden te Sint-Truiden op 19 april 1985, latende ingevolge giften tussen 
echtgenoten voor notaris Wilsens dd. 17 mei 1969 en de wet, de geheelheid vruchtgebruik aan zijn 
overlevende echtgenote. De blote eigendom viel toe aan vijf kinderen, met name Vautmans: 
1) Romain Louis Roger te Wellen. 
2) Maria Elisabeth Louise te Wellen. 
3) Valère Walter Joseph te Sint-Truiden. 
4) André Gaston Gustaaf te Sint-Truiden. 
5) Linda Mady Maggy, in echt met VRANKEN Roger Georges te Leuven. Ieder 1/5. 
 
Bij akte voor notaris Wilsens dd. 2 april 1993, verkochten deze comparanten een oppervlakte van 
06 a 00 ca huis te Wellen (4) Sectie C nr. 463/X aan de consoorten VOSSEN Yves Godelieve, geboren 
te Hasselt op 21 juni 1970, en GRAULUS Kristel Anna, geboren op 13 augustus 1970, te Hasselt. Zij 
waren destijds nog ongehuwd en kochten ieder voor de onverdeelde helft dit goed.  
Zij huwden op 5 juli 1996. Stelsel niet gekend. 
Echtscheiding 13 november 2014. 
Zij verkochten de bovenstaande goederen bij akte voor notaris Nolens te Sint-Truiden op 12 januari 
2010 aan de huidige eigenaars.  
 
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
 
VESTIGING RECHT VAN GEBRUIK VOOR EEN TIJDELIJKE WERKZONE 
 
Artikel 1 
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De eigenaar verleent een recht van gebruik aan de gemeente voor de inrichting van een tijdelijke 
werkzone met een oppervlakte van 50 ca op het perceel gelegen te Wellen , kadastraal gesitueerd, 
4e afdeling, Sectie C,  nr. 463 H2. 
 
Artikel 2 
De tijdelijke werkzone wordt in gebruik genomen voor de omlegging van de overwelfde Spaasbeek, 
aangeduid als inname 9 in groen gestreepte kleur op het definitief innemingsplan dd. 11.06.2015 
opgemaakt door Arcadis Belgium nv met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 80, 
voor de verlegging van de Spaasbeek. 
Dit plan kreeg van het Kadaster het referentienummer 73085-10056. 
  
Het innemingsplan wordt aan deze akte gehecht en zal er gelijktijdig mee geregistreerd worden. 
 
Artikel 3 
De gemeente mag de tijdelijke werkzone inrichten vanaf de ondertekening van de authentieke akte 
en voor de duur van de werken voor de omlegging van de Spaasbeek onder volgende voorwaarden: 
a. Tijdens de omlegging van de Spaasbeek zal de gemeente het recht hebben om in de afgebakende 
werkzone de nodige werken uit te voeren of te laten uitvoeren met alle vervoermiddelen, 
materialen en werktuigen die hij of zijn aannemer hiertoe nuttig acht. 
b. De gemeente verbindt er zich toe om van dit recht op zulke wijze gebruik te maken dat de 
eigenaars, de huurders of eventuele andere gebruikers van de grond, zo weinig mogelijk hinder door 
deze werken ondergaan. 
c. Bij het einde van de werken wordt het goed dadelijk in zijn oorspronkelijke staat hersteld. 
d. De gemeente zal de werken mogen beginnen na eenvoudige kennisgeving aan de eigenaars en 
eventuele gebruikers. 
e. De gemeente zal na de werken aan de eigenaars (of gebruiker) elke eventuele schade, veroorzaakt 
door de werken, vergoeden die door bedoelde werken zou berokkend worden. Het bedrag van de 
schadeloosstelling zal in gemeen overleg vastgesteld worden; bij gebrek aan een regeling in der 
minne zal de schadevergoeding door een door beide partijen aangeduide deskundige bepaald 
worden. 
f. Hetzelfde geldt bij het herstel van eventuele schade die in de toekomst te wijten zou zijn aan de 
werken van onderhoud en vervanging. Indien geen overeenkomst bereikt wordt zal het bedrag van 
de schade bepaald worden door de bevoegde vrederechter. 
Artikel 4  Algemene voorwaarden 
•In geval van inbreuk op voormelde bepalingen, zal de gemeente Wellen of haar rechthebbenden, 
zonder voorafgaande verwittiging of in gebreke stelling, en zonder schadeloosstelling, het recht 
hebben alle maatregelen te nemen die ze nodig achten, onverminderd haar rechten op 
schadevergoeding waartoe die inbreuken aanleiding zouden kunnen geven. 
•De eigenaar verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke handeling aan de overwelfde Spaasbeek 
die de gemeente zou kunnen schaden en verleent de eigenaar aan de gemeente ten allen tijden een 
toe- en doorgangsrecht, te voet en met alle nuttige vervoermiddelen, materialen en werktuigen 
derwijze dat het toezicht, onderhoud en herstelling aan de nieuwe bedding van de Spaasbeek te 
allen tijde mogelijk is. 
•In geval van overdracht van eigendom van het resterend deel van het beschouwde perceel, zowel 
kosteloos als ten bezwarende titel, zal de eigenaar die overdraagt, melding maken van de bij deze 
akte gevestigde erfdienstbaarheden. 
 
Artikel 5 Bijzondere voorwaarden 
- de toegang van het brugje en het achterliggend perceel zullen behouden blijven tijdens de 
uitvoering van de werken. 
 
Artikel 6 Prijs 
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•De vergoeding voor het gebruik van de tijdelijke werkzone bedraagt 800 € (achthonderd euro). 
Waarvan 100 € voor de tijdelijke werkzone en 700 € (zevenhonderd euro) voor de opstand. 
 
Zoals vastgesteld in het schattingsverslag dd. 12.06.2015 opgesteld door landmeter-expert Hendrik 
Appeltans, Kattendansstraat 68 te 3500 Hasselt, waarvoor de eigenaar volledige kwijting geeft. 
Deze prijs vertegenwoordigt het gebruik van de werkzone en de opstand evenals alle mogelijke 
vergoedingen. 
 
Artikel 7 
De in artikel 6 vastgestelde totaalprijs is betaalbaar door overschrijving: 
op bankrekeningnummer: BE33 7795 9205 0446 
op naam van: VOF HABILS-DEBOCK 
De prijs is betaalbaar na registratie van deze akte, binnen de 3 maanden vanaf het verlijden van de 
akte. Vanaf het verstrijken van deze termijn zal het bedrag van de verschuldigde som een interest 
opbrengen die gelijk is aan de wettelijke rentevoet. Deze rentevoet zal van rechtswege worden 
aangepast naargelang van de wijziging van de wettelijke rentevoet. Deze interest zal evenwel niet 
verschuldigd zijn  in geval van verzet tegen betaling, indien en voor zover de vertraging te wijten is 
aan de eigenaar. 
 
Artikel 8 Bodemsanering 
De eigenaar verklaart dat door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, afgekort OVAM, 
gevestigd te 2800 Mechelen, Stationsstraat 110, op 28.07.2015 een attest met kenmerk 
A:20150334280-R:20150333391 werd afgeleverd met betrekking tot het onroerend goed, voorwerp 
van onderhavige akte. 
De inhoud van dit bodemattest, luidt als volgt: 
1. Kadastrale gegevens:  
Datum toestand op: 01.01.2014 
Afdeling: 73085 WELLEN 4 AFD/ULBEEK/ 
Straat + nr.: geen gegevens 
Sectie: C 
Nummer: 0463/00H002 
Verder ‘deze grond’ genoemd. 
2. Inhoud van het bodemattest: 
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de 
bodemkwaliteit. 
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 
Opmerkingen: 
1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend 
bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 
2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be 
3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer 
informatie: www.ovam.be/grondverzet. 
4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. 
a. De eigenaar verklaart dat er op de grond die het voorwerp is van onderhavige overeenkomst, bij 
zijn weten geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die 
opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen 
veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 6 van het bodemdecreet. 
b. De eigenaar verklaart met betrekking tot het hierboven beschreven goed geen weet te hebben 
van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de gemeente of aan derden of die 
aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere 
maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. 
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Artikel 9  
Voor alles wat niet uitdrukkelijk bepaald is in deze overeenkomst gelden de bepalingen van het 
burgerlijk wetboek. 
 
Artikel 10 
Bij niet-naleving van de in deze overeenkomst vastgestelde voorwaarden is de overeenkomst van 
rechtswege ontbonden. 
 
Artikel 11 
Kosten, erelonen en rechten verbonden aan deze akte worden gedragen door de gemeente. 
 
Artikel 12  WETTELIJKE VERMELDINGEN 
 
- B.T.W. 
De ondergetekende burgemeester geeft lezing aan de eigenaar van artikel 62, paragraaf 2 en van 
artikel 73 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. 
Artikel 62, paragraaf 2: 
Iedere belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, eigenaar of houder 
van een zakelijk recht op een voor hypotheek vatbaar goed, is gehouden, op verzoek van de 
instrumenterende ambtenaar die belast is met het opmaken van de akte houdende vervreemding 
of hypotheekstelling betreffende dat goed, aan deze laatste zijn hoedanigheid van belastingplichtige 
of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, kenbaar te maken. De Minister van Financiën 
regelt de toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf. 
Artikel 73: 
Hij die met opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter 
uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen 
tot twee jaar en met geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met een van die straffen alleen. 
Indien de in het eerste lid vermelde inbreuken gepleegd werden in het raam van ernstige fiscale 
fraude, al dan niet georganiseerd, wordt de schuldige gestraft met een gevangenisstraf van acht 
dagen tot vijf jaar en met een geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met een van die straffen 
alleen. 
 
De eigenaar verklaart niet de hoedanigheid te hebben van B.T.W.-belastingplichtige, zoals deze 
hoedanigheid gepreciseerd wordt in het Ministerieel Besluit nummer 13 van 4 maart 1993.  
 
- Vlaamse codex ruimtelijke ordening 
De instrumenterende burgemeester vermeldt en informeert, met toepassing van artikel 5.2.1 en 
5.2.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat er een stedenbouwkundige uittreksel werd 
afgeleverd voor het betreffende perceel, waaruit blijkt :  
1° dat volgende stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt : 
- stedenbouwkundige vergunning dd. 08.04.2015 voor afkoppeling oppervlaktewaters te Ulbeek 
2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming met de benaming gebruikt in het plannen- 
of vergunningenregister de volgende is: agrarisch landschappelijk waardevol gebied; 
3°dat, zoals blijkt uit de verklaring van de eigenaar er geen dagvaarding werd uitgebracht 
overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 van de Codex; 
4° dat er geen voorkooprecht is, zoals vermeld in artikel 2.4.1 van de Codex (zone die in het definitief 
vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan wordt aangeduid als een zone waarin het voorkooprecht 
geldt) 
5° dat er geen verplicht asbuild attest is uitgereikt of gevalideerd omdat het goed niet bebouwd is  
6° dat geen verkavelingsvergunning van toepassing is. 
 
ART 4.2.1. Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening 
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De gemeente verklaart door de instrumenterende burgemeester te zijn gewezen op de inhoud van 
artikel 4.2.1 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening. Deze bepaling omschrijft de 
vergunningsplichtige handelingen. 
 
- Inventarissen (artikels 4.1.1 en 4.1.11 Onroerenderfgoeddecreet 12 juli 2013) 
De instrumenterende burgemeester deelt overeenkomstig artikel 4.1.11 van het 
Onroerenderfgoeddecreet mee, op basis van het geoportaal van het Agentschap “Onroerend 
Erfgoed”, dat het hierboven goed niet opgenomen is in één van de volgende inventarissen: 
 
1° de landschapsatlas; 
2° de inventaris van archeologische zones; 
3° de inventaris van bouwkundig erfgoed; 
4° de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde; 
5° de inventaris van historische tuinen en parken. 
 
- Beschermingen en erfgoedlandschappen (artikels 6.1.1 en 6.4.9 Onroerenderfgoeddecreet 12 juli 
2013) 
De instrumenterende burgemeester deelt overeenkomstig artikel 6.4.9 van het 
Onroerenderfgoeddecreet mee, op basis van het geoportaal van het agentschap “Onroerend 
erfgoed”, dat het hierboven beschreven goed niet of voorlopig beschermd is als: 
- archeologische site,  
- monument 
 - cultuurhistorisch landschap 
- stad- of dorpsgezicht. 
 
- Risicozones of overstromingsgevoelige gebieden 
De instrumenterende burgemeester verklaart dat het betreffende goed deels gelegen is in een 
risicozone voor overstromingen overeenkomstig artikel 129, §4 van de Wet betreffende de 
Verzekeringen. 
 
- Bosdecreet 
De eigenaar verklaart dat het betreffende goed niet gelegen is in een gebied waarop het Bosdecreet 
van toepassing is. 
 
- Witwaswetgeving 
De burgemeester heeft in toepassing van de wet van 12 januari 2004 (wijziging van de wet van 11 
januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld) 
partijen erop gewezen dat de betaling van het saldo van de geldsom steeds giraal (met overschrijving 
of bankcheque) dient te gebeuren. 
 
SLOTBEPALINGEN 
1. Ontslag van ambtshalve inschrijving 
De eigenaar verklaart de Heer Hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve 
inschrijving te nemen, bij de overschrijving van deze akte. 
 
2. Woonstkeuze 
Voor de uitvoering van deze akte, verklaren eigenaar en gemeente keuze van woonst te doen op 
hun respectievelijke adressen. 
 
3. Waarmerking van de identiteitsgegevens 
Ondergetekende, burgemeester Els Robeyns, verklaart dat de identiteiten zoals ze hierboven zijn 
vermeld, overeenstemmen met de vermeldingen in het rijksregister. 
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De eigenaar verklaart aan de burgemeester toestemming te geven tot gebruik van haar 
identificatienummer in het Rijksregister in deze akte en haar afschriften en/of uittreksels. 
 
4. Verklaring Pro Fisco 
De gemeente verzoekt om de kosteloze registratie, voorzien door artikel 161.2° van het Wetboek 
der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en verklaart dat zij het recht van gebruik voor de 
inrichting van een tijdelijke werkzone verkrijgt om reden van openbaar nut. 
 
VERKLARING 
Partijen verklaren de doorhaling goed te keuren van … woorden en … zinnen. 
 
WAARVAN AKTE 
Na verkorte voorlezing en toelichting van de gehele akte, 
verleden te Wellen op DATUM 
 
Voor de eigenaar,      Namens de gemeente, 
 
 
 

VI. ONDERNEMEN EN WERKEN 
 
PUNT 18: OVERHEIDSOPDRACHT ONTWIKKELINGSVISIE EN ACTIEPLAN VOOR HET 
HANDELSCENTRUM VAN WELLEN - KENNISGEVING IN TOEPASSING VAN ART. 157 
GEMEENTEDECREET 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 28.09.2015 tot het voeren van een 
overheidsopdracht voor de opmaak van een ontwikkelingsvisie en actieplan voor het 
handelscentrum van Wellen  
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
 
Toelichting (feiten en context) 
In kader van beleidsdoelstelling  001.008 (Wellen is een economische bedrijvige gemeente, met 
bijzonder aandacht voor onze ondernemingen, onze middenstand en onze landbouwers. Werk 
hebben in eigen streek komt gans de lokale gemeenschap ten goede. Het huidige diverse en 
attractieve aanbod van winkels en ondernemingen is een meerwaarde voor onze gemeente en 
willen we verder ondersteunen), besliste het college een overheidsopdracht uit te schrijven voor 
de opmaak van een ontwikkelingsvisie en actieplan voor het handelscentrum van Wellen. 
Dit besluit werd door het college genomen bij hoogdringendheid omdat het mogelijk is voor deze 
opdracht een provinciale subsidie te ontvangen mits indienen van een aanvraag projectsubsidie 
voor 30.09.2015. Om aanspraak te maken op de projectsubsidie dient de gemeente aan te tonen 
dat er reeds een overheidsopdracht gevoerd is / een overheidsopdracht lopende is. 
Het college besliste derhalve dd. 28.09.2015 een overheidsopdracht uit te schrijven. Een mogelijke 
toewijzing van de opdracht is voorzien voor november 2015. 
Bij budgetwijziging (zoals voorgelegd aan de gemeenteraad van 30.10.2015) werden de nodige 
middelen voorzien voor het uitvoeren van deze opdracht. 
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Argumentatie 
Art. 157 GD bepaalt als volgt: 
De gemeenteraad kan zonder voorafgaande budgetwijziging over de uitgaven beslissen die door 
dwingende en onvoorziene omstandigheden vereist zijn, op voorwaarde dat hij daartoe een met 
redenen omkleed besluit neemt. 
In dezelfde omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade zou veroorzaken, 
kan het college van burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid over de uitgaven 
beslissen. Het college van burgemeester en schepenen brengt de gemeenteraad daarvan 
onverwijld op de hoogte. 
De bevoegdheid om over de uitgaven te beslissen, houdt de bevoegdheid in tot het vaststellen van 
de voorwaarden van overheidsopdrachten, het vaststellen van de wijze van gunning van 
overheidsopdrachten, het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van de 
overheidsopdrachten.  
In de gevallen, bedoeld in het eerste en het tweede lid, worden de nodige kredieten onverwijld 
ingeschreven door een budgetwijziging. De betaling mag evenwel worden uitgevoerd, zonder de 
budgetwijziging af te wachten. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns 

• omwille van hoogdringendheid heeft college dit onder eigen verantwoordelijkheid beslist - 
inmiddels is deze uitgave voorzien bij budgetwijziging 

• dit besluit is bij hoogdringendheid genomen omdat we voor 30/9 een subsidieaanvraag 
konden indienen 

Mevr. Kristien Treunen: 
• Wellen heeft een actief handelscentrum - dit is goed maar we moeten zorgen dat we dit 

kunnen behouden - vraag is wat we hiervoor kunnen doen gezien de lokale economie 
verdwijnt door o.a. internetverkoop en grote handelscentra  

• we kunnen dus best nadenken over welke maatregelen er genomen kunnen worden -we 
hebben gekozen om ons hierbij te laten bijstaan door een extern bureau dat ons gaat 
helpen zowel ruimtelijk, mobiliteit, inkleding van centrum, ... 

• Je moet dit niet zien vanuit één invalshoek maar vanuit diverse invalshoeken om onze 
lokale handel voor de toekomst te beveiligen 

Dhr. Marc Weeghmans 
• je ziet overal grote winkels 
• de vraag is of de kost van de studie van handelscentrum wel opweegt tegen de voordelen 

die we door deze subsidie hebben  
• hij hoopt dat deze subsidie ten dienste komt van de handelaar die in dit klein centrum nog 

iets wil organiseren - hij vreest echter dat de kleine handelszaken het niet zullen redden - 
hij vraagt zich af of het dan zin heeft om een dergelijke uitgave te doen - is dit op voorhand 
niet een verloren zaak? 

Mevr. Els Robeyns: 
• Open-VLD die tegen ondersteuning van de middenstand is ... dat Dhr. Weeghmans als 

Open-Vld-er zegt dat dit weggegooid geld is, .. dat is straf! 
Mevr. Kristien Treunen: 

• Dhr. Weeghmans zegt: de lokale handel is toch verloren ... is het dan net niet onze taak om 
hun te helpen?  

• als coalitie zij ze zo fier dat ze als ondersteuning voor de lokale middenstand zo iets 
kunnen voorleggen ... en dan zegt Open-vld: kom 't is verloren, steek daar maar geen geld 
in! 
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• Als Dhr. Weeghmans het dossier goed bestudeerd had, kon hij zien dat dit veel ruimer is 
dan handel alleen: mobiliteit, ruimtelijke ordening, leegstand, ... het komt allemaal aan de 
orde. 

• Marc: 
Dhr. Stijn Vandersmissen: 

• hij vindt het belangrijk dat leegstand aangepast wordt 
• voorzie bv als je een appartement hebt, dat je beneden een handelspand maakt 
• wat dhr. Weeghmans wil zeggen is dat alles wegloopt uit de centra 

Mevr. Els Robeyns: 
• invloed van de gemeente is beperkt op ontwikkelingen van grote winkelcentra ed. 
• We mogen blij zijn met onze middenstand die zo historisch gegroeid is 
• Om dit te behouden moeten we zorgen dat dit aangepakt wordt voordat het te laat is 
• Bovendien hoort hier ook de verkeersproblematiek bij van o.a. Bloemenstraat 
• niets doen is het gemakkelijkst - doordat we subsidies kunnen ontvangen kunnen we toch 

iets doen met beperkte middelen  
Dhr. Mario Vanvoorden: 

• wat als studiebureau zegt: je moet een grote waterpartij op het plein tegenover het 
gemeentehuis maken? Had je niet beter eerst dit gedaan voordat je aan de herinrichting 
van dat  plein was begonnen? 

• Wellen is een toeristische gemeente - toch is in het weekend op zondag het centrum 
doods; dit in tegenstelling tot bv. Alken waar twee cafés zijn met grote terrassen 

Mevr. Kristien Treunen: 
• enkele weken geleden hebben we met gemeente Riemst samen gezeten, met 

burgemeester en schepen van economie - de burgemeester van Riemst stelde dat de 
mensen op leeftijd uit hun dorp vertrekken - ze verhuizen allemaal naar Bilzen of Lanaken - 
dit kennen wij nog niet: mensen van wellen verkopen ook hun huis maar komen in 
centrum wonen 

• je ziet daar het verschil tussen landelijke gemeente met handelscentrum en zonder; in 
Riemst heeft men in verleden hier geen aandacht aan besteed, met dit als gevolg - in 
wellen heeft men wel aandacht gehad en dit is een element wat dit project zeker kans op 
slagen geeft. 

Dhr. Dirk Ottenburghs: 
• ons centrum is nog steeds aan het groeien: appartementen zijn hier snel verkocht - op dat 

gebied gaat ons centrum nog steeds vooruit 
 
BESLUIT:  
De raad neemt kennis: 
 
Art. 1 De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing genomen door het college van 
burgemeester en schepenen dd. 2.09.2015 tot het voeren van een overheidsopdracht voor de 
opmaak van een ontwikkelingsvisie en actieplan voor het handelscentrum van Wellen  
 
 
 

VII. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 19: GEMEENTERAAD 24 SEPTEMBER 2015 : GOEDKEURING NOTULEN 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De vergadering van de gemeenteraad dd. 24 september 2015. 
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Juridische grondslag 
De bepalingen van het gemeentedecreet.  Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Het huishoudelijk reglement gemeenteraad Wellen, laatst gewijzigd bij beslissing van de 
gemeenteraad dd. 31.10.2014 
 
Toelichting (feiten en context) 
Art. 33, 3de en 4de lid van het gemeentedecreet bepaalt als volgt : 
Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de 
redactie van de notulen van de vorige vergadering.  Als die opmerkingen door de gemeenteraad 
worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. 
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de 
notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de 
gemeenteraad en de gemeentesecretaris. 
 
Argumentatie 
Er werden geen opmerkingen geformuleerd met betrekking tot de inhoud van de notulen. 
 
BESLUIT: 
Goedkeuring notulen gemeenteraad 24.09.2015 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 : De notulen van de vergadering van 24 september 2015, goed te keuren. 
 
 

De vergadering wordt opgeheven om 21:30 uur. 
 

De Secretaris 
Mia Cuppens 

De Voorzitter 
Els Robeyns 

 
 


