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NOTULEN GEMEENTERAAD 25 MAART 2016 OM 20 UUR 
 

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

Verontschuldigd: Benny Maes, schepen 
Luc Knuts en Mario Vanvoorden, raadsleden 
 

 
Vanaf punt 2 vervoegt Els Robeyns, burgemeester-voorzitter de zitting. 
Vanaf punt 2 vervoegt Johan Cabergs, schepen de zitting. 

 

 

 
 

OPENBARE ZITTING 

 
I. ONDERNEMEN EN WERKEN 
 
PUNT 1: WEDERINKOOP VAN EEN PERCEEL INDUSTRIEGROND GELEGEN TE WELLEN, 1STE 
AFDELING, SECTIE D, NR. 1070 P2 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
Uitoefenen van een recht op wederinkoop op een perceel industriegrond gelegen te Wellen, 1ste 
afdeling, sectie D, nr. 1070p (voorheen 1067d ex en 1071 d ex) 
 
Juridische grondslag 
 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Verkoopsovereenkomst tussen gemeente Wellen en dakwerken De Witte BVBA dd. 11.02.2013 
houdende een recht van wederinkoop (art. 14 verkoopsovereenkomst) 
Besluit college burgemeester en schepenen dd. 08.06.2015 houdende de principiële goedkeuring 
van het college om over te gaan tot wederinkoop van de betreffende industriegrond 
Aanstellen van notaris Wilsens door curatoren van dakwerken De Witte BVBA voor het opmaak 
van een akte voor wederinkoop  
Verzoekschrift tot verkoop onroerend goed uit de hand in toepassing van art. 1193 ter G.W. dd. 
16.10.2015 
Vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren dd. 22.12.2015 houdende 
een machtiging voor de curatoren om over te gaan tot de onderhandse verkoop van een het 
onroerend goed gelegen te Wellen, 1ste afdeling, sectie D nr. 1067 ex groot 8a74ca en 1071 groot 
8a25ca, volgens huidig kadaster gekend als sectie D nr. 1070/p/2/P0000 met een oppervlakte van 
16a99ca 
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Toelichting (feiten en context) 
 
Gemeente Wellen verkocht dd. 11.02.2013 twee percelen nijverheidsgrond aan dakwerken De 
Witte BVBA. In deze verkoopsovereenkomst werd een clausule tot wederkinkoop opgenomen. 
Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren dd. 22.07.2014 werd 
dakwerken De Witte BVBA in staat van faillissement verklaard. 
Bij brief van 01.12.2015 hebben de curatoren aan gemeente Wellen gevraagd of men al dan niet 
beroep wenste te doen op het recht van wederinkoop. 
Bij besluit van het college dd. 08.06.2016 werd principiële goedkeuring gegeven om over te gaan 
tot wederinkoop van betreffende industriegrond. 
Vervolgens werd door notaris Wilsens een ontwerp van akte van wederinkoop opgesteld en door 
de curatoren een verzoek van verkoop van onroerende goederen uit de hand ingediend bij de 
rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren ertoe strekkende door de rechtbank 
gemachtigd te worden om over de gaan tot de verkoop uit de hand van betreffend onroerend 
goed. 
Bij vonnis van 22.12.2015 verleende de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren 
betreffende machtiging. 
Ten gevolge van dit vonnis van de rechtbank van de koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren, 
wordt heden aan de gemeenteraad voorgesteld de wederinkoop van het onroerend goed gelegen 
te Wellen, 1ste afdeling, sectie D nr. 1067 ex groot 8a74ca en 1071 groot 8a25ca, volgens huidig 
kadaster gekend als sectie D nr. 1070/p/2/P0000 met een oppervlakte van 16a99ca, goed te 
keuren. 
 
Gelijkblijvend beleid 
 

Budget/kosten/krediet 70.000 €/68.865,16 € 

Beleidsdoelstelling 001.001 gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 gelijkblijvend beleid 

Actie 001.001.001.001 gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein Ondernemen en werken 

Registratiesleutel 051001/22902000 heraankoop industriegrond 

Investeringsenveloppe IE/82 

Visum gunstig - dd. 16.03.2016 

 
BESLUIT: Goedkeuring wederinkoop 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De wederinkoop van de industriegrond gelegen te Wellen, 1ste afdeling, sectie D nr. 1067 ex 
groot 8a74ca en 1071 groot 8a25ca, volgens huidig kadaster gekend als sectie D nr. 
1070/p/2/P0000 met een oppervlakte van 16a99ca goed te keuren voor een bedrag van 68.815,16 
€, te vermeerderen met de noodzakelijke kosten, rechten en erelonen van betreffende akte van 
wederinkoop 
 
Art. 2 De wederinkoop wordt goedgekeurd onder de volgende voorwaarden: 
 
WEDERINKOOP BOUWGROND  
Het jaar tweeduizend Vijftien,   
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Voor mij, Meester Frank Wilsens, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap 
onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'WILSENS & 
CLEEREN', met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1. 
ZIJN VERSCHENEN 
 
1.  "GEMEENTE WELLEN",  Dorpsstraat 25 te 3830 Wellen. 
Hier vertegenwoordigd door:  
-Mevrouw Els Robeyns, burgemeester, wonende te 3830 Wellen, Zonneveldweg 24. 
- Mevrouw Mia secretaris, secretaris, wonende te 3840 Borgloon, Mellenstraat 52 C.   
Beiden tegenwoordig en aannemende, in naam van de gemeente Wellen, overeenkomstig artikel 
183 bis van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en alle latere wijzigingen en in uitvoering van de 
beslissing van de gemeenteraad van ...... 
 
 Beslissing wederinkoop-Gemeente Wellen: 
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wellen heeft op 8 juni 2015 haar 
principiële goedkeuring gegeven om over te gaan tot wederinkoop van de industriegrond onder 
opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de ontwerpakte door de Rechtbank van 
Koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren en gemeenteraad. 
Deze beslissing werd betekend via gerechtsdeurwaarder .. 
 
Hierna genoemd "de verzoeker". 
BEKWAAMHEID 
De verzoeker verklaart bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde 
rechtshandeling en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe 
in het leven zou kunnen roepen zoals onder meer faillissement. 
VASTGESTELLING UITOEFENING RECHT VAN WEDERINKOOP 
1. De verzoeker heeft mij, notaris, verzocht authentieke akte te verlijden van de vaststelling van de 
uitoefening van het recht van wederinkoop inzake het hierna omschreven goed: 
Gemeente Wellen, 1e afdeling; 
Een perceel industriegrond gelegen ter plaatse "Ceselarenveld", gekend volgens titel onder sectie D 
nummer 1067/D/ex  met een oppervlakte van achthonderd vierenzeventig (874) vierkante meter en 
nummer 1071/D met een oppervlakte van achthonderd vijfentwintig (825) vierkante meter, volgens 
huidig kadaster gekend sectie D nummer 1070/P/2/P0000 met een oppervlakte van zestien are 
negenennegentig centiaren (16a99ca). 
 
EIGENDOMSAANHALING 
Voormelde onroerende goederen horen aan de “bvba Dakwerken De Witte” toe om het aangekocht 
te hebben van de gemeente Wellen, ingevolge overeenkomst getekend op 11 februari 2013, 
overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Tongeren op 25 juni volgende, referte 74-T-
25/06/2013-04089. 
Deze overeenkomst werd gesloten onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de 
gemeenteraad Wellen. 
Op 22 februari 2013 werd door de raad van bestuur voor de burgemeester Els Robeyns en Fabienne 
Proesmans gemeentesecretaris van de gemeente Wellen,  de voormelde verkoop bekrachtigd, met 
het recht van wederinkoop voor een periode van 5 jaar. 
De gemeente Wellen werd eigenaar van voornoemd onroerend goed sub 1) om het verkregen te 
hebben van de NV ANONYMO ingevolge provisioneel vonnis van mevrouw de vrederechter van 
Borgloon de dato 15 februari 2008, welke akte werd overgeschreven op het eerste 
hypotheekkantoor te Tongeren op 5 mei 2008, formaliteitnummer 74-T-05/05/2008-02971. 
De gemeente Wellen werd eigenaar van voornoemd onroerend goed sub 2) om het verkregen te 
hebben van de heer BRENDELS Romain Robert ingevolge akte verleden door de heer Johan 
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Vanschoenwinkel, burgemeester, de dato 22 juni 2010, welke akte werd overgeschreven op het 
eerste hypotheekkantoor te Tongeren op 22 juli 2010, formaliteitnummer 74-T-22/07/2010-04938. 
2. In voormelde overeenkomst getekend op 11 februari 2013, werden de volgende bepalingen 
opgenomen, hierna letterlijk weergegeven: 
“HOOFDSTUK II : BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN  
Artikel 8 : Economische activiteiten 
De koper zal op het terrein alle gebouwen oprichten die direct of indirect verband houden met de 
industriële doeleinden van het bedrijf, zoals vermeld in de vergunningen afgeleverd door de 
bevoegde overheid. 
Iedere aanvulling of wijziging van voormelde economische activiteiten dient voorafgaandelijk ter 
goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeente. 
Alle economische activiteiten die op het bij deze overeenkomst verkochte goed worden 
uitgeoefend, dienen steeds verenigbaar te zijn met de voorschriften vastgelegd in of voortspruitend 
uit geldende aanleg-, bestemmings-, inrichtings- of ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
Bovendien dienen de op het bij deze overeenkomst verkochte goed uitgeoefende economische 
activiteiten steeds verenigbaar te zijn met de stedenbouwkundige voorschriften, opgenomen in 
Hoofdstuk III van deze verkoopsvoorwaarden. 
De koper is verantwoordelijk voor het tijdig bekomen van de nodige vergunningen en toelatingen. 
Artikel 9 : Tewerkstelling 
De koper zal binnen een termijn van drie jaar na het verlijden van de authentieke akte 5 personen 
effectief en blijvend tewerkstellen op het goed dat bij deze overeenkomst wordt aangekocht, 
behoudens overmacht of dwingende omstandigheden van economische of technische aard, 
waarvan de gemeente tijdig dient ingelicht te worden. 
Het bewijs van vervulling van deze tewerkstellingsvoorwaarde wordt geleverd middels overlegging 
van een afschrift van de Sociale Balans op datum van de derde (3e) verjaardag van de authentieke 
akte samen met een afschrift van het Bijzonder Personeelsregister waarin de plaats van 
tewerkstelling voor elke betrokken werknemer is vermeld 
Artikel 10 : Bezetting en inbedrijfstelling 
De koper verbindt er zich toe om op het goed de hierna gemelde coëfficiënten te respecteren en dit 
binnen de vooropgestelde tijdspanne (hierna "bezettingscoëfficiënten"): 
a) Binnen vierentwintig (24) maanden na het verlijden van de authentieke akte dient de koper op 
het goed nijverheidsgebouwen en/of installaties ("bouw- en uitrustingswerken") opgericht te 
hebben met een minimale oppervlakte van minstens vijfentwintig (25) procent van de maximaal 
bebouwbare (volgens de stedenbouwkundige voorschriften)  oppervlakte. 
b) Binnen zesendertig (36) maanden na het verlijden van de authentieke akte, dient het bedrijf zijn 
economische activiteiten te hebben aangevat, behoudens abnormale omstandigheden "waarover 
de gemeente tijdig dient ingelicht te worden. 
c) Binnen achtenveertig (48) maanden na het verlijden van de authentieke akte moet de bebouwde 
oppervlakte minstens vijftig (50) procent van de volgens de stedenbouwkundige voorschriften te 
bebouwen oppervlakte bedragen. 
Bepaalde ongezonde gevaarlijke of onesthetische materialen, zoals asbest-cement golfplaten, 
ijzeren golfplaten, betonblokken die niet als paramentwerk gebruikt kunnen worden, en dergelijke, 
worden niet toegelaten voor de buitenwanden der gebouwen. Evenmin zijn ijzeren golfplaten 
toegelaten als dakbedekking. De koper zal geen boogloods of gelijkaardige constructie oprichten. 
Artikel 11 : Vervreemding 
11.1. Het is de koper of zijn rechtsverkrijger(s) of rechtsopvolger(s) niet toegelaten om zonder het 
voorafgaand schriftelijk akkoord van de gemeente, het bij deze overeenkomst verkochte goed, met 
inbegrip van de erop opgerichte gebouwen en opstallen, geheel of gedeeltelijk: 
1. Te vervreemden om niet of onder bezwarende titel. 
Onder vervreemding om niet of onder bezwarende titel wordt verstaan elke eigendomsoverdracht 
van het bij deze overeenkomst verkochte goed, dit ongeacht onder welke benaming of onder welke 
vorm ook. Bij wijze van voorbeeld en op niet-limitatieve wijze kunnen worden vermeld: alle gevallen 
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van verkoop, schenking, verdeling, ruiling, inbreng in vennootschap, splitsing en fusie van 
vennootschappen, ... 
2. Te bezwaren met eender welk zakelijk recht of te verzaken aan het recht van natrekking. 
Bij wijze van voorbeeld en op niet-limitatieve wijze kunnen worden vermeld: alle gevallen van het 
verlenen van een recht van opstal, het verlenen van een recht van erfpacht en het toestaan van een 
overeenkomst van onroerende leasing. 
3. Te bezwaren met eender welk persoonlijk gebruiks- of genotsrecht. Bij wijze van voorbeeld en op 
niet-limitatieve wijze kunnen worden vermeld: alle gevallen van een handelshuur en een 
huurovereenkomst geregeld door artikel 1713 e.v. van het Burgerlijk Wetboek of door de wet van 
20 februari 1991. 
11.2. Bij doorverkoop zonder schriftelijke toelating van de gemeente, zal de verkoper een 
schadevergoeding aan de gemeente verschuldigd zijn gelijk aan 50 procent van de prijs van de niet 
gemachtigde verkoop. 
Bij bezwaring met een zakelijk recht en/of de verzaking aan het recht van natrekking zonder 
schriftelijke toelating van de gemeente, zal de bezwaarder of de verzaker een schadevergoeding aan 
de gemeente verschuldigd zijn gelijk aan 50 procent van de oorspronkelijke verkoopprijs, aangepast 
aan de index der consumptieprijzen zoals bepaald in artikel 14.4. van deze overeenkomst. 
Bij bezwaring met een persoonlijk gebruiks- of genotsrecht zonder schriftelijke toelating van de 
gemeente, zal de bezwaarder een schadevergoeding aan de gemeente verschuldigd zijn gelijk aan 
25 procent van de oorspronkelijke verkoopprijs, aangepast aan de index der consumptieprijzen zoals 
bepaald in artikel 14.4. van deze overeenkomst. 
De respectieve schadevergoeding zal binnen de acht dagen na schriftelijke ingebrekestelling door 
de gemeente, dienen betaald te worden  
11.3. De koper verbindt zich ertoe om in alle akten van verkoop, van overdracht, van toekenning 
van enig zakelijk of persoonlijk gebruiks- en/ of genotsrecht, zoals al onder meer een recht van 
erfpacht, een recht van opstal, een verhuring enz., met betrekking tot het bij deze overeenkomst 
verkochte goed of een deel ervan, een clausule op te nemen waarin bepaald wordt dat zijn 
rechtsopvolgers, rechtsverkrijgers of medecontractanten, perfect kennis hebben van de bijzondere 
verkoopsvoorwaarden vervat in dit hoofdstuk II, van de stedenbouwkundige voorschriften vervat in 
hoofdstuk III van de verkoopsvoorwaarden en van de diverse bepalingen vervat in hoofdstuk IV van 
de verkoopsvoorwaarden, dat - in voorkomend geval - zij volledig gesubrogeerd worden in alle 
rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de verkoopsvoorwaarden (hoofdstukken II, III en IV), 
dat zij zich verbinden tot een stipte en integrale uitvoering ervan en dat zij op hun beurt deze 
verkoopsvoorwaarden (hoofdstukken II, III en IV) zullen opleggen aan de partijen met wie zij 
contracteren, hun rechtsopvolgers en rechtsverkrijgers ten welke titel ook. 
Binnen twee (2) maanden na het verlijden van de authentieke akte zal de instrumenterende 
ambtenaar een voor eensluidend verklaard afschrift van deze akte aan de gemeente bezorgen. 
Artikel 12 : Faling 
In geval van faling, gerechtelijk akkoord of onroerend beslag vervalt het verbod tot verkopen 
vermeld in artikel 11, mits de beslaglegger en de curator zich verbinden om het in artikel 16 bepaalde 
na te leven. 
Artikel 13 : Vergoeding wegens gerealiseerde meerwaarde 
13.1. Bij de toegelaten doorverkoop van het goed waarop voldaan werd aan de minimum 
bezettingscoëfficiënt opgelegd in artikel 10 van hoofdstuk II van deze overeenkomst zal de 
gemeente geen aanspraak kunnen maken op de gerealiseerde meerwaarde. 
13.2. Bij de toegelaten doorverkoop van het goed waarop niet voldaan werd aan de minimum 
bezettingscoëfficiënt opgelegd in artikel 10 van hoofdstuk II van deze overeenkomst zullen de koper 
of zijn rechtsopvolger(s), de meerwaarde die door hem (hen) gerealiseerd wordt op het goed laten 
toekomen aan de gemeente. 
De koper of zijn rechtsopvolger(s) en de gemeente komen overeen dat de gemeente enkel 
aanspraak kan maken op de door de koper of zijn rechtsopvolger(s) gerealiseerde meerwaarde 
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wanneer de toegelaten doorverkoop plaatsvindt binnen een termijn van vijftien (15) jaar te rekenen 
vanaf de dag van de oorspronkelijke authentieke akte. 
Deze meerwaarde op het goed wordt gedefinieerd als de door de ontvanger van het 
registratiekantoor of het Aankoopcomité voor onroerende  goederen geschatte waarde van het 
goed op het moment van de toegelaten doorverkoop verminderd met de aan het indexcijfer van de 
consumptieprijzen aangepaste oorspronkelijke aankoopprijs. 
Bij een gebeurlijke toegelaten verdere doorverkoop wordt de meerwaarde op het goed gedefinieerd 
als de door de ontvanger van het registratiekantoor of het Aankoopcomité voor onroerende 
goederen geschatte waarde van het goed op het moment van deze verdere doorverkoop 
verminderd met de geschatte waarde op het moment van de voorgaande doorverkoop. 
Binnen één (1) maand na de ontvangst van deze aangetekende brief dienen deze de meerwaarde 
aan de gemeente over te maken. De gemeente kan een dwangsom vorderen van 250 euro per dag 
vertraging na het verstrijken van deze maand van de koper of zijn rechtsopvolger(s). 
Artikel 14 : Recht van wederinkoop 
14.1. Gedurende een periode van vijf (5) jaar, die een aanvang neemt de dag na de ondertekening 
van de authentieke akte, behoudt de gemeente zich het recht voor om, overeenkomstig artikel 76 
van het decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 
en overeenkomstig 1659 B.W., het bij deze verkochte goed terug te nemen tegen de hierna 
bepaalde prijs in geval : 
(i) er geen aanvang werd genomen met de bouw- en uitrustingswerken overeenkomstig de 
voorwaarden en de termijn bepaald in artikel 10 van hoofdstuk H van de verkoopsvoorwaarden of 
de bouwvolumes niet werden gerealiseerd binnen de termijn bepaald in artikel 10 van hoofdstuk II 
van de verkoopsvoorwaarden; of 
(ii) de bouw- en uitrustingswerken niet in gebruik werden genomen voor de in artikel 8 van 
hoofdstuk II van de verkoopsvoorwaarden bepaalde economische activiteiten binnen de termijn 
bepaald in artikel 10 van hoofdstuk II van de verkoopsvoorwaarden; of 
(iii) op het bij deze overeenkomst verkochte goed economische activiteiten worden uitgeoefend 
die niet verenigbaar zijn met de bepalingen waarvan sprake in artikel 8 van hoofdstuk II van de 
verkoopsvoorwaarden; of 
(iv) de economische activiteiten vermeld in artikel 8 van hoofdstuk II van de 
verkoopsvoorwaarden niet worden uitgeoefend op het bij deze overeenkomst verkochte goed, of 
enige andere in deze overeenkomst bepaalde voorwaarde tot gebruik van het bij deze 
overeenkomst verkochte goed niet wordt nageleefd. De vermelde economische activiteiten zullen 
geacht worden niet te worden uitgeoefend indien zij gedurende twee (2) jaar geheel of gedeeltelijk 
wordt opgeschort, gestaakt of stopgezet, onverminderd of de andere voorwaarden tot gebruik zoals 
bepaald in deze overeenkomst werden nageleefd. 
14.2. Indien de koper zijn bedrijvigheid, zoals deze in de akte van verkoop vermeld staat, staakt kan 
de gemeente Wellen — zijnde de verkoper — de grond en s e erop gerichte gebouwen en 
infrastructuur terugkopen. 
14.3. De gemeente zal het recht van wederinkoop, bedoeld in artikel 14.1 en 14.2, slechts geldig 
kunnen uitoefenen bij gerechtsdeurwaardersexploot. Als gevolg hiervan wordt het eigendomsrecht 
van de kopers of hun rechtsverkrijger(s)/ rechtsopvolger(s) op het bij deze verkochte goed 
retroactief teniet gedaan en wordt de gemeente geacht steeds eigenaar te zijn gebleven van dit 
goed. 
Onverminderd hetgeen bepaald wordt in artikel 14.5. hierna, verbinden partijen er zich toe om 
binnen de drie (3) maanden na de uitoefening van het recht van wederinkoop, een authentieke akte 
te laten verlijden waarin wordt vastgesteld dat deze wederinkoop is geschied. 
De kosten verbonden aan het verlijden van deze authentieke akte en in voorkomend geval de 
verschuldigde registratierechten zullen ten laste van de gemeente zijn. 
14.4. Indien de gemeente het recht van wederinkoop, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, 
uitoefent, zal zij aan de koper of zijn rechtsverkrijger(s) / rechtsopvolger(s) een prijs betalen gelijk 
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aan de oorspronkelijke verkoopprijs, zoals bepaald in het desbetreffend artikel van deze 
overeenkomst. 
Deze oorspronkelijke verkoopprijs zal bovendien aangepast worden aan de index der 
consumptieprijzen overeenkomstig de hierna volgende formule: 
  oorspronkelijke verkoopprijs x aangepaste indexcijfer               
  oorspronkelijke indexcijfer 
waarbij moet worden verstaan onder "oorspronkelijk indexcijfer" het indexcijfer der 
consumptieprijzen van de maand die aan het ondertekenen van onderhavige akte voorafgaat en 
onder "aangepaste indexcijfer" het indexcijfer der consumptieprijzen van de maand die aan het 
uitoefenen van het recht van wederinkoop door de gemeente voorafgaat. 
Daarnaast zal de gemeente de kosten voor het verlijden van de authentieke akte evenals de 
gemaakte kosten van opmeting (meetplan) voor de oorspronkelijke authentieke akte aan de koper 
of zijn rechtsverkrijger(s) / rechtsopvolger(s) vergoeden. 
Indien de gemeente het recht van wederinkoop, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, uitoefent, 
zal zij de koper of zijn rechtsverkrijger(s) / rechtsopvolger(s) vergoeden voor de gebouwen en de 
infrastructuur — met uitzondering van het materieel en de outillage — die laatstgenoemde(n) in 
voorkomend geval op het bij deze overeenkomst verkochte goed heeft / hebben opgericht. Deze 
vergoeding zal gelijk zijn aan de verkoopwaarde van deze gebouwen en infrastructuur, tenzij deze 
verkoopwaarde hoger ligt dan hun kostprijs, deze in de boekhouding van de kopers of hun 
rechtsverkrijger(s) / rechtsopvolger(s) werd opgenomen, verminderd met de inzake belastingen 
aangenomen afschrijvingen, in welk geval de vergoeding gelijk zal zijn aan deze kostprijs. Deze 
verkoopwaarde en kostprijs zullen door de bevoegde overheidsdiensten — per vandaag is dit het 
Aankoopcomité voor onroerende goederen opgericht bij de Minister die Financiën onder zijn 
bevoegdheid heeft/ worden bepaald. 
14.5. De overeenkomstig artikel 14.4. door de gemeente verschuldigde prijs zal slechts betaalbaar 
zijn op het ogenblik dat de gemeente een bodemattest heeft bekomen waaruit blijkt dat er geen 
gegevens beschikbaar zijn met betrekking tot het bij deze overeenkomst verkochte goed of dat dit 
goed niet is opgenomen in het register van verontreinigde gronden. 
14.6. Voor het geval de gemeente gebruik zou maken van haar recht van wederinkoop, verbindt zij 
zich tegenover de kredietinstellingen die kredieten zouden hebben toegestaan, met als waarborg 
een hypothecaire inschrijving op het bij deze overeenkomst verkochte goed ten voordele van deze 
kredietinstellingen, aan deze kredietinstellingen de sommen voor te behouden die hun op dat 
ogenblik door de koper of zijn rechtsverkrijger(s) of rechtsopvolger(s) uit hoofde van de nog 
openstaande kredieten zouden verschuldigd zijn, en dit maximaal tot beloop van de koopsom door 
de gemeente te betalen bij de uitoefening van het recht van wederinkoop. Er wordt uitdrukkelijk 
bedongen dat geen afbreuk kan gedaan worden aan de wettelijke voorschriften die de prioriteit van 
bevoorrechte of hypothecaire schuldvorderingen regelen. 
Artikel 15 : Verplichtingen van de gemeente ten opzichte van de hypothecaire kredietverlener 
Indien de gemeente het recht tot wederinkoop wil uitoefenen, verbindt zij zich ertoe, mits naleving 
van de hieronder vermelde voorwaarden, de hypothecaire kredietverlener tijdig hierover in te 
lichten. 
Deze mededeling zal de kredietverlener in staat stellen, op basis van de kredietovereenkomst, het 
krediet op te zeggen, de schuldvordering onmiddellijk en volledig opeisbaar te stellen en tot executie 
van de hypotheek over te gaan. 
De gemeente gaat deze verbintenis enkel aan mits de kredietgever bij het aangaan van de 
kredietovereenkomst en de gemeente schriftelijk hiervan in kennis stelt en zich verbindt tot het 
bepaalde in artikel 16. 
Artikel 16 : Voorwaarden te vervullen door de hypothecaire kredietverlener ten opzichte van de 
gemeente 
Indien de hypothecaire kredietverlener ertoe zou gebracht worden het krediet op te zeggen, de 
schuldvordering opeisbaar te stellen om welke reden ook, of indien om reden van faling of 
onroerend beslag, overgegaan wordt tot de verkoop van het goed en de erop aangebrachte 
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gebouwen, zal zowel de kredietverlener als de curator als de beslaglegger zich ertoe verbinden de 
gemeente tijdig hierover in te lichten, opdat de gemeente van haar recht tot wederinkoop gebruik 
kan maken. Indien deze binnen de drie (3) maanden geen gebruik maakt van haar recht, wordt 
geacht dat zij eraan verzaakt. 
Indien wordt overgegaan tot de verkoop van het onroerend goed, verplicht zowel de 
kredietverlener, als de curator of de beslaglegger zich er toe, bedingend voor zichzelf, zijn 
rechthebbenden en zijn rechtsverkrijgenden, om aan die derde kennis te geven van de 
verkoopsvoorwaarden zoals die bepaald worden in hoofdstuk II, III en IV van deze overeenkomst, 
deze in de akte van verkoop, verhuur, gebruik, enz... in extenso in te lassen en die derde, die zich zal 
moeten verbinden voor zichzelf, zijn rechthebbenden en zijn rechtverkrijgenden, de verbintenis te 
doen aangaan alle verplichtingen die hierin vervat zijn na te komen. 
Binnen twee (2) maanden na het verlijden van de authentieke akte zal de instrumenterende 
ambtenaar een voor eensluidend verklaard afschrift van deze akte aan de gemeente bezorgen. 
Afwijkingen van deze paragraaf zijn enkel mogelijk na een uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring 
van de gemeente. 
Deze verplichtingen blijven eveneens bestaan in het geval van een openbare verkoop. Evenwel 
vervalt dan de verplichting vermeld in artikel 9 van hoofdstuk II van deze overeenkomst op 
voorwaarde dat de nieuwe eigenaar een minimum tewerkstelling verwezenlijkt van 80 % van de 
gemiddelde tewerkstelling/ha in Limburg, zoals die door de POM-Limburg vastgesteld wordt op 1 
januari van het jaar waarin het goed verkocht wordt. 
Artikel 17 : Optie tot aankoop 
17.1. De koper verleent, onder de hierna beschreven voorwaarden, aan de gemeente, die aanvaardt, 
een onherroepelijke optie tot aankoop van het bij deze overeenkomst verkochte goed. 
17.2 De optie tot aankoop wordt verleend voor een periode van vijftig (50) jaar, die een aanvang 
neemt op het ogenblik dat de periode van vijf (5) jaar bedoeld in artikel 14 verstrijkt . 
De optie tot aankoop zal slechts geldig door de gemeente gelicht kunnen worden vanaf het ogenblik 
waarop één van de gevallen vermeld onder punten (i) t.e.m. (iv) van artikel 14.1 of artikel 14.2. zich 
voordoen en een aangetekende brief tegen ontvangstmelding aan de koper of zijn 
rechtsverkrijger(s) 1 rechtsopvolger(s) gericht wordt, waarbij de datum van ontvangstmelding zal 
gelden als de datum waarop de optie is geacht te zijn gelicht. 
17.3. De optie tot aankoop wordt ten kosteloze titel toegestaan en aanvaard. 
17.4. In geval de optie door de gemeente wordt gelicht, zal de verkoop van het bij deze 
overeenkomst verkochte goed, in voorkomend geval met inbegrip van de erop gerichte gebouwen 
en opstallen, tot stand komen onder de volgende voorwaarden: 
(i) De verkoop van het bij deze overeenkomst verkochte goed in voorkomend geval met inbegrip 
van de erop gerichte gebouwen en opstallen, wordt toegestaan en aanvaard tegen de prijs die op 
dezelfde manier wordt vastgesteld zoals bepaald in artikel 14.4 van deze overeenkomst  
De verkoop van het bij deze overeenkomst verkochte goed, in voorkomend geval met inbegrip van 
de erop gerichte gebouwen en opstallen, zal worden aangegaan onder dezelfde voorwaarden zoals 
bepaald in artikel 14.5 en 14.6 van deze overeenkomst. 
(ii) De partijen verbinden zich ertoe om uiterlijk binnen de vier (4) maanden na het lichten van de 
optie, overeenkomstig artikel 17.2. en na de verwezenlijking van de voorwaarden, bedoeld in het 
voorafgaande punt (i), een authentieke akte te laten verlijden. 
Artikel 18 : Onteigening 
In geval van onteigening door de overheid van een strook van het verkochte perceel ten behoeve 
van de aanleg, verbetering of aanpassing van de infrastructuur of nutsvoorzieningen van het 
industriegebied, zal de koper deze strook, voor zover ze onbebouwd is en niet onmisbaar is voor de 
goede werking van het bedrijf, afstaan aan een verkoopprijs per m2, bepaald op basis van een 
actueel schattingsverslag opgemaakt door de ontvanger van het registratiekantoor of het 
Aankoopcomité voor onroerende goederen, verhoogd pro rata met de door de koper gedragen 
kosten van huidige aankoop, onafgezien van de door de onteigenende macht verschuldigde 
schadevergoeding voor de minderwaarde en gedane investeringen van een beplanting.” 
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TUSSENKOMENDE PARTIJ: 
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DAKWERKEN DE WITTE", met 
maatschappelijke zetel te 3832 Wellen (Ulbeek), Kleinaartstraat 21, RPR Tongeren BE 0875.013.739. 
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Frank WILSENS te Wellen op 23 juni 2005, 
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 juli 2005 onder nummer 2005-07-
25/0107810. 
 Welke statuten verder niet werden gewijzigd.   
Hier vertegenwoordigd in hoedanigheid van curator van het faillissement “Dakwerken De Witte 
bvba”: 
Meester Velkeneers Kathleen, te 3700 Tongeren, Verhenis 31. 
Ingevolge vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren op 22 juli 2014. 
De rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren heeft bij vonnis van 22 juli 2014 op 
aangifte het faillissement van de bvba Dakwerken De Witte” uitgesproken. 
De rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren, heeft bij vonnis van 21 mei 2015 
ondergetekende notaris Frank Wilsens aangesteld om over te gaan tot de verkoop. 
Goedkeuring Rechtbank van Koophandel: 
De rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren, tweede kamer, heeft in openbare 
zitting op 22 december 2015, de curatoren de machtiging verleend om tot de onderhandse verkoop 
van het hogervermeld goed over te gaan. 
Welke tussenkomende partij verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de huidige 
akte en daarin toe te stemmen. 
Zij verklaren, zoals voorzien in de hogergemelde voorwaarden van hun aankoopakte, de som 
achtenzestig duizend achthonderd vijftien euro en zestien eurocent (68.815,16€), Te hebben 
ontvangen vanwege de GEMEENTE WELLEN, zoals deze aan hem toekomt. 
WAARVOOR KWIJTING 
FISCALE VERKLARINGEN 
KOSTELOZE REGISTRATIE 
De verzoeker in deze verklaart dat de uitoefening van het recht van wederinkoop gebeurt ten titel 
van openbaar nut, dientengevolge verzoekt zij om kosteloze registratie ingevoerd bij artikel 
2.9.6.0.3. lid 1, 8°  van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. 
B.T.W.  
- Er wordt lezing gegeven aan partijen van artikel 62 paragraaf 2 en artikel 73 van het Wetboek der 
belastingen op de Toegevoegde Waarde. 
- In het kader van de artikels 62§2 en 93ter §1 van het B.T.W.-Wetboek, heeft de instrumenterende 
notaris de vraag gesteld of de voornoemde verkoper deel uitmaakt van een B.T.W.-eenheid in de 
zin van artikel 4 § 2 en of hen een B.T.W.-subidentificatienummer werd toegekend. 
Op vraag van de notaris verklaart de verkoper dat zij: 
- geen belastingplichtige voor de belasting over de toegevoegde waarde is maar wel erkend is onder 
ondernemingsnummer 0207.483.691.; 
- evenmin binnen de vijf jaren voor heden een gebouw vervreemd heeft onder voormeld fiscaal 
regime; 
- geen deel uitmaakt van een feitelijke of tijdelijke vereniging die zulke belastingplichtige is; 
- en dat zij geen deel uitmaakt van een B.T.W.-eenheid in het kader van de artikels 62§2 en 93ter §1 
van het B.T.W.-Wetboek. 
SLOTFORMULES 
KOSTEN 
De kosten, rechten en erelonen van deze akte zijn ten laste van de gemeente Wellen. 
 
 
EENHEID VAN AKTE 
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Overeenkomstig artikel 19 alinea 3 van Organieke Wet Notariaat bevestigen de partijen uitdrukkelijk 
dat de akten waarnaar in deze akte of haar eventuele bijlagen verwezen zou worden en deze akte, 
één geheel vormen om samen als authentieke akte te gelden.  
BEVESTIGING EN WAARMERKING VAN IDENTITEIT 
De ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van partijen hem werd aangetoond onder 
meer door het zien van hun identiteitskaarten.  
De ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de benaming, vorm, oprichtingsdatum en de 
maatschappelijke zetel van partijen op zicht van de stukken voorzien door de wet.   
WOONSTKEUZE  
Voor de uitvoering van deze akte, verklaren partijen keuze van woonst te doen op hun domicilie-
adres en/of maatschappelijke zetel. 
ONEVENWICHTIGE BEDINGEN - TEGENSTRIJDIGE BELANGEN  
De partijen erkennen dat de werkende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen 
aan de notaris opgelegd door artikel 9 § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft 
uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige 
bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet mededelen 
dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door 
een raadsman. 
De partijen hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen 
voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze 
aanvaarden. 
RECHT OP GESCHRIFTEN 
Het recht op geschriften bedraagt vijftig euro (€ 50,00). 
WAARVAN AKTE 
Opgemaakt en verleden te Wellen, ter studie, op bovenvermelde datum.  
Na integrale voorlezing, toelichting en vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de 
partijen getekend met mij geassocieerd notaris. 
 
 
Art. 3 De uitgaven zijn voorzien in het budget 2015 en worden overgedragen naar het budget 2016 
bij de: 
 

Budget/kosten/krediet 70.000 €/70.000 € 

Beleidsdoelstelling 001.001 gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 gelijkblijvend beleid 

Actie 001.001.001.001 gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein Ondernemen en werken 

Registratiesleutel 051001/22902000 heraankoop industriegrond 

Investeringsenveloppe IE/82 

 
 
 
 

II. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
PUNT 2: UITBREIDING WATERLEIDING TEN BEHOEVE VAN EEN PERCEEL GELEGEN TE  WELLEN, 
1STE AFDELING, SECTIE B NR. 734D, MOLLEKESTRAAT 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
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Uitbreiding waterleidingsnetwerk  ten behoeve van een perceel gelegen te Wellen, 1ste afdeling, 
sectie B nr. 734D, Mollekestraat 
Raming van 'De Watergroep' van deze uitbreiding t.b.v. 12.982,05 € 
 
Juridische grondslag 
 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Bespreking in college van 29.02.2016 
Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 11.03.2016 
 
Toelichting (feiten en context) 
 
Er is een uitbreiding van het waterleidingnetwerk noodzakelijk in de Mollekestraat voor een 
perceel gelegen te Wellen, 1ste afdeling, sectie B nr. 734D. 
De watergroep heeft een geactualiseerde raming overgemaakt van deze uitbreiding ten bedrage 
van 12.982,05 € 
 
Argumentatie 
 
Uitbreiding is dringend en noodzakelijk gezien de eigenaars van betreffend perceel hun 
bouwproces hebben afgerond en eerstdaags (mei 2016) hun woning wensen te betrekken 
 
Gelijkblijvend beleid 
 

Budget/kosten/krediet 9.865,69 €/12.982,05 € 

Beleidsdoelstelling 001.001 

Actieplan 001.001.001 

Actie 001.001.001.001 

Beleidsdomein woon-en leefomgeving 

Registratiesleutel 0630/6640200 

Investeringsenveloppe IE29/bijdrage a VMW: uitbreiding waterleiding 

Visum gunstig, met toepassing van art. 157 van het gemeentedecreet - dd. 
16.03.2016 

 
 
BESLUIT: Goedkeuring uitbreiding waterleiding 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Goedkeuring te verlenen voor de aanpassingen aan de waterleiding ten behoeve van  een 
perceel gelegen te Wellen, 1ste afdeling, sectie B nr. 734D, Mollekestraat zn. 
De kostprijs voor de aanpassingen van de waterleiding worden geraamd op 12.982,05 € 
en zijn lastens de gemeente 
 
Art. 2 De uitgaven vallen lastens het budget als volgt 
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Budget/kosten/krediet 9.865,69 €/12.982,05 € 

Beleidsdoelstelling 001.001 

Actieplan 001.001.001 

Actie 001.001.001.001 

Beleidsdomein woon-en leefomgeving 

Registratiesleutel 0630/6640200 

Investeringsenveloppe IE29/bijdrage a VMW: uitbreiding waterleiding 

Visum  

 
Bij eerstvolgende budgetwijziging zullen de kredieten worden verhoogd. 
 
 
 
 

III. CULTUUR EN VRIJE TIJD 
 
PUNT 3: TOELAGE GEMEENTELIJKE RAAD VOOR SENIOREN T.B.V. € 750 VOOR HET JAAR 2016 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
E-mail dd. 22.02.2016 vanwege de gemeentelijke adviesraad voor Senioren houdende de aanvraag 
voor de toelage 2016 . 
Beslissing van het schepencollege dd. 29.02.2016 om de aanvraag van de gemeentelijke adviesraad 
voor senioren tot het bekomen van de toelage 2016, voor te leggen aan de gemeenteraad met het 
voorstel tot toekenning van de toelage 
 
Juridische grondslag 
 
- Het reglement inzake toekenning van toelagen aan adviesraden, zoals vastgesteld bij het 
raadsbesluit van 22.02.2013. 
- De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending 
van sommige toelagen. 
- De bepalingen van het Gemeentedecreet. 
 
Toelichting (feiten en context) 
 
Volgende stukken werden bijgevoegd : 
- een kasverslag van het vorige dienstjaar met verantwoordingsstukken; 
- kopies van de stand van de financiële rekeningen op 31.12 van het vorige dienstjaar, zijnde € 
226,31€  (zichtrekening) en van de laatste stand van de financiële rekeningen, zijnde € 671,50€  
(zichtrekening op datum van 19.02.2016 ). 
 
Argumentatie 
 
De Raad stelt vast dat de aanvraag beantwoordt aan art. 4 van het reglement : Het dossier is volledig. 
De Raad stelt vast dat de aanvraag beantwoordt aan art. 5 van het reglement : Het positief saldo op 
de rekening overschrijdt het maximum toegelaten bedrag van € 2.500 niet. 
 
Gelijkblijvend beleid 



VERSLAG GEMEENTERAAD | 25 MAART 2016 13/18 

Budget/kosten/krediet 750 €/750 € 

Beleidsdoelstelling 001.001 : Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 : Gelijkblijvend beleid 

Actie 001.001.001.001 : Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein 01 : Algemeen bestuur, veiligheid en welzijn 

Registratiesleutel Registratiesleutel 0951/61310040 :  
Toelage seniorenraad : € 750 

 
BESLUIT: Goedkeuring toelage 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 : Voor het jaar 2016 zal aan de gemeentelijke adviesraad voor senioren een geldelijke toelage 
van € 750 toegekend worden.  Deze toelage zal aangerekend worden op registratiesleutel 
0951/61310040 - beleidsdoelstelling 001.001 : Gelijkblijvend beleid van het budget 2016 
 
Art. 2 : Dit bedrag zal overgeschreven worden op rekeningnummer BE40 6528 4094 9363 van de 
Seniorenraad Wellen. 
 
Art. 3 : De gemeentelijke adviesraad voor senioren zal deze toelage aanwenden overeenkomstig het 
doel en de bepalingen van haar statuut en zal hiervan verantwoording geven binnen 4 maanden na 
het boekhoudkundig jaar. 
 
 
PUNT 4: TOEKENNING PROJECTSUBSIDIE SENIOREN VOOR 2016 - KENNISNAME 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29.02.2016 aangaande het 
toekennen van een projectsubsidie aan de seniorenadviesraad voor het jaar 2016 voor  de 
realisatie van de dansnamiddag voor senioren (onkosten DJ) 
 
Juridische grondslag 
 
Gemeentedecreet dd. 15.07.2005, gecoördineerd 
Besluit gemeenteraad dd. 22.02.2013 m.b.t. aanpassing Reglement inzake toekenning van 
toelagen aan adviesraden 
 
Toelichting (feiten en context) 
 
De gemeenteraad neemt kennis van: 
de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29.02.2016 aangaande de het 
toekennen van een projectsubsidie aan de seniorenadviesraad voor het jaar 2016 voor  de 
realisatie van de dansnamiddag voor senioren (onkosten DJ). 
De stavingsstukken van de financiële toestand van de seniorenadviesraad werden bijbracht. 
 
Het college van burgemeester en schepenen besliste aldus om een projectsubsidie toe te kennen 
van 1.000 € aan de seniorenadviesraad voor de realisatie van de dansnamiddag (onkosten DJ). 
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BESLUIT:  
De raad neemt kennis: 
 
Art. 1 van het toekennen van een projectsubsidie van 1.000 € voor aan de seniorenadviesraad voor 
het betalen van de DJ op de maandelijkse dansnamiddag. 
 
 
PUNT 5: KERKFABRIEK SINT-JAN-DE-DOPER : ADVIES JAARREKENING 2015 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De door het centraal kerkbestuur gecoördineerde ingediende jaarrekeningen van de kerkfabrieken 
Sint-Jan-de-Doper, Sint-Agatha Berlingen en Sint-Rochus Ulbeek; 
 
De jaarrekening 2015 goedgekeurd door het centraal kerkbestuur in haar vergadering van 22 
februari 2016; 
 
Juridische grondslag 
 
Het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten; 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd bij besluit van 14 december 
2012, houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van 
de centrale diensten van de erkende erediensten; 
 
Het ministerieel besluit van 27 november 2006 houdende de vaststelling van de bijhorende 
modellen; 
 
De bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
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; 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
Verleent gunstig advies 
 
Art. 1 aan de jaarrekening 2015 van de kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper. 
 
Art. 2 Deze beslissing ter kennis te brengen van het centraal kerkbestuur, p/a Molenstraat 4, de 
kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper, p/a Francis Bosmans, Hertenstraat 9c, De Dienst Kerkfabrieken van 
het Bisdom te Hasselt, Vrijwilligersplein 14 te 3500 Hasselt en het Agentschap Binnenlands Bestuur 
- Afdeling Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 10 te 3500 Hasselt. 
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PUNT 6: KERKFABRIEK SINT-AGATHA BERLINGEN : ADVIES JAARREKENING 2015 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De door het centraal kerkbestuur gecoördineerde ingediende jaarrekeningen van de kerkfabrieken 
Sint-Jan-de-Doper, Sint-Agatha Berlingen en Sint-Rochus Ulbeek; 
 
De jaarrekening 2015 goedgekeurd door het centraal kerkbestuur in haar vergadering van 22 
februari 2016; 
 
Juridische grondslag 
 
Het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten; 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd bij besluit van 14 december 
2012, houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van 
de centrale diensten van de erkende erediensten; 
 
Het ministerieel besluit van 27 november 2006 houdende de vaststelling van de bijhorende 
modellen; 
 
De bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
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; 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
Verleent gunstig advies 
 
Art. 1 aan de jaarrekening 2015 van de kerkfabriek Sint-Agatha Berlingen. 
 
Art. 2 Deze beslissing ter kennis te brengen van het centraal kerkbestuur, p/a Molenstraat 4, de 
kerkfabriek Sint-Agatha Berlingen, p/a Margaretha Neven, Berlingenstraat 12, De Dienst 
Kerkfabrieken van het Bisdom te Hasselt, Vrijwilligersplein 14 te 3500 Hasselt en het Agentschap 
Binnenlands Bestuur - Afdeling Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 10 te 3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 7: KERKFABRIEK SINT-ROCHUS ULBEEK : ADVIES JAARREKENING 2015 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De door het centraal kerkbestuur gecoördineerde ingediende jaarrekeningen van de kerkfabrieken 
Sint-Jan-de-Doper, Sint-Agatha Berlingen en Sint-Rochus Ulbeek; 
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De jaarrekening 2015 goedgekeurd door het centraal kerkbestuur in haar vergadering van 22 
februari 2016; 
 
Juridische grondslag 
 
Het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten; 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd bij besluit van 14 december 
2012, houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van 
de centrale diensten van de erkende erediensten; 
 
Het ministerieel besluit van 27 november 2006 houdende de vaststelling van de bijhorende 
modellen; 
 
De bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
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; 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
Verleent gunstig advies 
 
Art. 1 aan de jaarrekening 2015 van de kerkfabriek Sint-Rochus Ulbeek. 
 
Art. 2 Deze beslissing ter kennis te brengen van het centraal kerkbestuur, p/a Molenstraat 4, de 
kerkfabriek Sint-Rochus Ulbeek, p/a Theo Govaerts, Veelstraat 19, De Dienst Kerkfabrieken van het 
Bisdom te Hasselt, Vrijwilligersplein 14 te 3500 Hasselt en het Agentschap Binnenlands Bestuur - 
Afdeling Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 10 te 3500 Hasselt. 
 
 
 
 

IV. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 8: INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND INFRAX LIMBURG: MANDATERING VAN 
AFGEVAARDIGDEN IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN MAANDAG 25 APRIL 2016 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De oproepingsbrief van 14.03.2016 tot de gewone algemene vergadering van Infrax Limburg van 
25.04.2016 om 18.00u  te Hasselt, Provinciale Hogeschool, Campus D, Elfde Liniestraat 24 met 
volgende agendapunten: 
 
1. Benoeming bestuurder(s) 
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2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Balans en resultatenrekening boekjaar 2015 
5. Kwijting aan de bestuurders en commissaris 
 
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 Infrax Limburg bij de agendapunten van de gewone algemene 
vergadering van 25.04.2016, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 14.03.2016. 
 
Argumentatie 
 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax Limburg. 
 
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 Infrax Limburg gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT: Goedkeuring 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1  De agendapunten van de algemene vergadering van Infrax Limburg van 25.04.2016, zoals 
opgenomen in de uitnodiging van 14.03.2016, worden op basis van de bekomen documenten en 
toelichtingsnota goedgekeurd 
 
Art. 2 Aan de effectieve volmachtsdrager(s) e in voorkomend geval de plaatsvervangende 
volmachtsdrager(s) wordt mandaat verleent om op de algemene vergadering van 25.04.2016 te 
handelen en te beslissen conform de beslissingen van de gemeenteraad 
 
Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en eer kennis van te geven aan 
Infrax Limburg, ter attentie van Marc Schetz, secretaris van de algemene vergadering. 
 
 
PUNT 9: GEMEENTERAAD 26 FEBRUARI 2016 : GOEDKEURING NOTULEN 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
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De vergadering van de gemeenteraad dd. 26 februari 2016. 
 
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. 
 
Dhr. Marc Weeghmans vraagt nog volgende opmerking toe te voegen aan de notulen: 
Bespreking van punt 6: 
'Privacy van mensen zou in het gedrang kunnen komen' 
De raadsleden gaan hier allen mee akkoord. 
 
BESLUIT:  
De raad beslist: 
 
Art. 1 : De notulen van de vergadering van 26 februari 2016, goed te keuren. 
 
 

De vergadering wordt opgeheven om 20:40 uur. 
 

De Secretaris 
Mia Cuppens 

De Voorzitter 
Els Robeyns 

 
 


