
 

NOTULEN GEMEENTERAAD 31 MAART 2017 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, Sandra Jans, Marc Weeghmans, Frank Cornitensis, Luc Knuts, 
Herman Pipeleers, Ellen Punie, Mario Billen, Ilse Bosmans, Stijn Vandersmissen, 
Mario Vanvoorden, Marc Beertens en Shirley Schoels, raadsleden 
Mia Cuppens, secretaris 
 

Verontschuldigd: Dirk Ottenburghs, gemeenteraadslid 
 

 
Vanaf punt 7 verlaat Marc Weeghmans, gemeenteraadslid de zitting omwille van een 
belangenconflict. 
Vanaf punt 8 vervoegt Marc Weeghmans, gemeenteraadslid de zitting. 

 

 

 
 

OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 1: KENNISNAME LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN PERIODE 16/01/2017 T.E.M. 20/02/2017 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Lijst van gegunde overheidsopdrachten op 16/01/2017 t.e.m. 20/02/2017 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2004, gecoördineerd 
Wetgeving overheidsopdrachten 
 
Toelichting 
Volgende overheidsopdrachten werden in betreffende periode gegund: 
16.01.2017: leveren bouwmaterialen kalenderjaar 2017 
16.01.2017: leveren gasolie kalenderjaar 2017 
16.01.2017: leveren wegverhardingen kalenderjaar 2017 
16.01.2017: leveren zandcement kalenderjaar 2017 
20.02.2017: wassen en herstellen werkkledij arbeidspersoneel 2017, 2018 en 2019 
 
BESLUIT:  
De gemeenteraad neemt kennis van: 
Er wordt kennis genomen van de gegunde overheidsopdrachten op 16/01/2017 t.e.m. 20/02/2017 
 
 
 

II. ALGEMENE FINANCIERING 
 
PUNT 2: GEMEENTELIJKE DOTATIE 2017 AAN POLITIEZONE KANTON BORGLOON T.B.V. € 494.497 
DE RAAD, 
 



 

Voorgeschiedenis/aanleiding 
De nieuwe gemeentelijke dotaties periode 2017 - 2021 o.b.v. de meerjarenplanning 2017 - 2021 van de 
Politiezone Kanton Borgloon. 
 
Juridische grondslag 
Omzendbrief BA-2002/12 - Nieuwe lokale politie - eengemeentezones en meergemeentezones - 
administratief toezicht - specifiek toezicht en gewoon toezicht. 
Omzendbrief BB 2014/4 van 5 september 2014 houdende de instructies voor het opstellen van de 
budgetten 2015 en de bijhorende meerjarenplannen van de gemeenten en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn van het Vlaamse gewest. 
Artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht. 
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 
 
Toelichting (feiten en context) 
Op basis van het nieuwe meerjarenplan 2017 - 2021 van de Politiezone Kanton Borgloon wordt er voor 
de gemeente Wellen het volgende vastgesteld: 
 
               Huidige bedragen in het    

 gemeentelijk  MJP 17 - 19      Nieuw MJP 17 - 21   Verschil 
 
2017 494.497,00 494.497,00 0,00 
2018 527.169,00                                       494.497,00                                         - 32,672,00 
2019  555.090,00 494.497.00 - 60.593,00 
2020  494.497,00  
2021   494.497,00  
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet Budget 2017 : exploitatie / kosten: € 494.497 / Krediet: 494.497 

Beleidsdoelstelling 001/001 Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001/001/001 Gelijkblijvend beleid 

Actie 001/001/001/005 Toegestane subsidies (GB) 

Beleidsdomein 01 Algemeen bestuur, veiligheid en welzijn 

Registratiesleutel 6494 0000 / 0 400 

Visum  

 
BESLUIT: Goedkeuring dotatie aan politiezone 2017 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De gemeentelijke dotatie 2017 aan de PZ Kanton Borgloon wordt vastgesteld op € 494.497,00. 
 
Art. 2 Deze bijdrage wordt voorzien in het budget 2017, onder registratiesleutel 64940000/0400. 
 
Art. 3 In het kader van art. 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk 
toezicht zal deze beslissing aangetekend en samen met een kopie van de betreffende registratiesleutel 
uit het budget 2017, worden toegezonden aan de provinciegouverneur via de 10° Directie van de 
Provincie. 
 



 

 
PUNT 3: INTEROMMUNALE VERENIGING VOOR HULP AAN GEHANDICAPTEN LIMBURG (I.G.L.) - 
WERKINGSTOELAGE 2017 - VOORSCHOT T.B.V. € 1.194,59 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Het schrijven vanwege I.G.L. gedateerd 02.02.2017 houdende de aanvraag tot het bekomen van het 
voorschot van de tussenkomst in de werkingskosten. 
 
Overeenkomstig met artikel 42quarter van de gecoördineerde statuten wordt er jaarlijks een voorschot 
op de werkingstoelage gevorderd.  Dit voorschot bedraagt 90% van de werkingstoelage van het voorbije 
jaar.  Het saldo zal worden gevorderd nadat de officiële bevolkingscijfers per 1 januari 2017 gepubliceerd 
zijn en de Algemene Vergadering tijdens zijn vergadering van 23 juni 2017 het bedrag per inwoner 
definitief zal hebben vastgesteld. 
 
Juridische grondslag 
De beslissing van de gemeenteraad dd. 18.07.1993 inzake toetreding tot de Intercommunale 
Maatschappij voor hulp aan gehandicapten en voor jeugdbescherming in Limburg. 
 
De statuten van deze Intercommunale Maatschappij. 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen. 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het voorstel op de werkingskosten 2017 is gelijk aan 90% van de werkingskosten 2016 (€ 1.327,32) of 
een bedrag van € 1.194,59. 
 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet Budget  : € 1.700 - Kost voorschot : € 1.194,59 

Beleidsdoelstelling 001/001 

Actieplan 001/001/001 

Actie 001/001/001/001 

Beleidsdomein 001 Algemeen Bestuur 

Registratiesleutel 64930000/091100 Tussenkomst werkingskosten IGL 

 
BESLUIT: Goedkeuren voorschot toelage IGL 2017 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Overeenkomstig het schrijven van I.G.L. dd. 02.02.2017 en art. 42quarter van de statuten zal de 
gemeente Wellen tussenkomen voor een bedrag van € 1.194,59 als voorschot op de werkingskosten 
2017, zijnde 90% van de toelage van het vorige jaar. 
 
Art. 2 Deze toelage zal aangerekend worden op  
- beleidsveld : 091100 - Diensten een voorzieningen met een handicap 
- algemene rekening : 64930000+van het budget 2017 en zal gestort worden op de bankrekening Belfius 
- GKCCBEBB - BE87 0910 0081 1694. 
 
Art. 3 De Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg - I.G.L. - 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. 
 
 
 
 

III. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
PUNT 4: REGLEMENT TER GOEDKEURING VAN DE CODE VOOR INFRASTRUCTUUR- EN NUTSWERKEN 
LANGS GEMEENTEWEGEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
In 2001 stelden de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders (VRN) en de Vereniging van Vlaamse Steden 
en Gemeenten (VVSG) een code voor infrastructuur - en nutswerken langs gemeentewegen op met 
afspraken tussen de nutsbedrijven en gemeenten voor werken in het openbaar domein. Gelet op de 
nieuwe noden en de evolutie van materiaal en technologie, werd de code herzien.  
De Raad van Bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten keurde de Code voor 
infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen goed in de zittingen van 3 februari 2016 en 02 
maart 2016.  
De basisprincipes en de aanvullingen erop werden reeds goedgekeurd bij besluit van het College dd. 
23.05.2016 en 29.08.2016. 
 
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 
Besluit van het College van burgemeester en schepenen dd. 23.05.2016 
Besluit van het College van burgemeester en schepenen dd. 29.08.2016 
 
Toelichting (feiten en context) 
Deze code wil zorgen voor duurzaam beheer en inrichting van het openbaar domein en van de 
ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur; kwaliteitsvolle uitvoering van werken (inclusief 
puntwerken) in het openbaar domein; een goed herstel van het openbaar domein na nutswerken; een 
betere afstemming van werken; een betere communicatie; aandacht voor omwonenden en (zwakke) 
weggebruikers en een performante opvolging voor meldingen en klachten. In de code staan afspraken 
over de handhaving ervan.  
Bij het opstellen van deze code werd ernaar gestreefd om een behoorlijk bestuur door de overheid en 
minimale hinder voor de burger zoveel mogelijk te associëren met een goede 
dienstverlening aan de klanten van de nutsbedrijven. 
Deze code kwam tot stand na besprekingen tussen de nutsbedrijven, de gemeenten, de Vlaamse Raad 
van Netwerkbeheerders, de VVSG, TedeWest en Igemo. De VVSG roept alle gemeenten en nutsbedrijven 
op om deze code te onderschrijven.  
Door een standaardisering van de afspraken zullen de nutsmaatschappijen de afspraken beter kunnen 
laten doorwerken in hun organisatie en zullen de afspraken beter kunnen afgedwongen worden bij de 
uitvoerders op het terrein.  
Het is de bedoeling om de Code voor infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen toepasselijk te 
maken op alle nutsbedrijven werkzaam op het grondgebied van de gemeente Wellen. 
 
BESLUIT: Goedkeuren reglement infrastructuurwerken gemeentewegen 



 

eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Heden voorliggende Code met als referentie OW d16-043 v20161018 voor infrastructuur- en 
nutswerken langs gemeentewegen goed te keuren. 
 
Art. 2 Onderhavig Reglement en Code treden in werking vanaf 1 januari 2018. 
 
Art. 3 Vanaf 1 januari 2018 vervangt deze Code de voorgaande Code voor infrastructuur- en nutswerken 
langs gemeentewegen, die wordt opgeheven. 
 
Art. 4 Dit besluit wordt overgemaakt aan: 

- de bestendige deputatie van de provincie Limburg; 
- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank van Hasselt, 
afdeling Tongeren;  
- de toezichthoudende overheid;  
- de VVSG vzw. 

 
 
PUNT 5: BUURTWEG 31 - GEDEELTELIJKE VERLEGGING - DEFINITIEVE VASTSTELLING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
aanvraag met opmetingsplan d.d. 9 november 2016, opgesteld door landmeter-expert Nico Cielen, 
Daalstraat 41 te 3770 Riemst 
 
Juridische grondslag 
besluit van de gemeenteraad van 28 december 2016 tot voorlopige vaststelling van de gedeeltelijke 
verlegging van buurtweg 31 
gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen 
atlas der buurtwegen 
wet van 10 april 1841 op de buurwegen en latere wijzigingen 
besluit van 20 juni 2014 vanwege de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de 
organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen 
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 aanvraag wordt ingediend in functie van een verkavelingsaanvraag voor het perceel afdeling 4 sectie 
C nr. 11F (Nieuwstraat) 
 
Openbaar onderzoek 
het openbaar onderzoek commodo et incommodo werd gehouden van 22 januari tot en met 20 februari 
2017, er werden geen bezwaren ingediend 
 
 
BESLUIT: Goedkeuren gedeeltelijke verlegging buurtweg 31 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 



 

Art. 1 De gemeenteraad gaat akkoord om buurtweg 31 (Nieuwstraat - Ulbeek) gedeeltelijk te verleggen, 
zoals voorgesteld op het opmetingsplan van 9 november 2016, opgesteld door landmeter-expert Nico 
Cielen. 
 
Art. 2 De deputatie zal verzocht worden om te beslissen over deze gedeeltelijke verlegging van buurtweg 
31. 
 
Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
 
 
PUNT 6: VERKOOP INDUSTRIEGROND HERTEN - VASTSTELLEN VERKOOPSVOORWAARDEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Intentie tot verkoop van Loten 7, 8, 20 en 21 van de uitbreidingszone van het lokaal bedrijventerrein 
Herten, eigendom van de gemeente. 
 
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 motivering van bestuurshandelingen 
Het Burgerlijk Wetboek, artikelen 1582 t.e.m. 1701 
De omzendbrief BB2010/02 van 12 februari 2010 i.v.m. de vervreemding van onroerende goederen 
door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten – procedure 
Gemeenteraadsbesluit dd. 29.06.2006 houdende het Gemeentelijk RUP "Uitbreiding bedrijventerrein 
Herten" 
Besluit van de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg dd. 14.09.2006 houdende de 
goedkeuring van het RUP "Uitbreiding bedrijventerrein Herten" 
Gemeentelijk RUP "Uitbreiding bedrijventerrein Herten", in het bijzonder de bouwvoorschriften van 
artikel 3 die de percelen voorbehouden voor de herlokalisatie van zonevreemde lokale bedrijven. 
Gemeenteraadsbesluit dd. 25.11.2011 tot vaststellen van de verkoopsvoorwaarden en verkoopsprijs van 
percelen gelegen te Wellen, bedrijventerrein Herten, uitbreidingszone ten noorden van de 
Smissebroekstraat. 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het is wenselijk de niet benutte percelen industriegrond van de uitbreidingszone van het 
industrieterrein te Herten, gelegen ten noorden van de Smissebroekstraat te verkopen. Het betreft 
de percelen gelegen te Wellen, 1ste Afdeling - Sectie D - nrs. 1070k, 10710l (lot 7 en 8) en 1070p2 (lot 
20 en 21). Om een werkbaar perceel te bekomen, is het wenselijk om de loten per twee te verkopen. 
De gronden zijn nog eigendom van de gemeente aangezien bij een vorige verkoop m.b.t. bepaalde 
modules de overeenkomst in der minne werd ontbonden. Voor andere modules werd het 
terugkooprecht uitgeoefend. 
Oppervlakten en ligging zijn bepaald door het opmetingsplan van landmeter-expert N. Cielen dd. 
25.03.2009 betreffende de indeling in modules (loten). 
De schattingsverslagen van landmeter-expert H. Appeltans dd. 18.01.2017 bepalen de waarde van de 
grond op 55 Euro per vierkante meter. 
Deze verkoop draagt bij tot het openbaar nut aangezien de verkoop kadert in de verwezenlijking van 
het RUP. Art. 3 van het RUP stelt dat deze grond is voorbehouden voor de herlokalisatie van 
zonevreemde bedrijven uit de gemeente Wellen. 
Bij de vorige verkoopsprocedure van dezelfde percelen, werd een wachtlijst aangelegd 



 

voor kandidaten die geen grond toebedeeld kregen. Kandidaten werden daar destijds over bericht. 
Deze wachtlijst is aangevuld met kandidaat kopers die zich sindsdien kandidaat hebben gesteld. 
Toewijzing gebeurt op basis van deze wachtlijst. De bedrijven op de wachtlijst hebben voorrang in 
volgorde van de wachtlijst. 
De onderhandse verkoopspocedure is gerechtvaardigd, gelet op het belang van de te respecteren 
wachtlijst. 
Publiciteit wordt ten aanzien van de kandidaten gegarandeerd door ze rechtstreeks aan te schrijven. 
De verkoop wordt tevens bekendgemaakt op de gemeentelijke website. 
Het college besliste op 09.01.2017 om nieuwe bodemattesten aan te vragen. 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 256.000,00 € / Raming opbrengst: 277.695,00 € 

Beleidsdoelstelling 001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actie 001.001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein Woon- en leefomgeving 

Registratiesleutel 22902020/051001 Verkoop industriegronden 

Visum / 

 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns: 

• Voorwaarden worden opnieuw vastgesteld 
• Zelfde voorwaarden als verleden 
• Wachtlijst is bijgewerkt 
• Eerste op wachtlijst zal voorrang hebben en zo vervolgens wachtlijst afwerken 

 
BESLUIT: Goedkeuren algemene verkoopsvoorwaarden 

eenparig aangenomen 
 

De Raad beslist: 
 
Art. 1 Over te gaan tot de verkoop van de industriegrond van de uitbreidingszone van het lokale 
bedrijventerrein Herten ten noorden van de Smissebroekstraat. Het betreft de percelen gelegen te 
Wellen, 1ste Afdeling - Sectie D - nrs. 1070k, 1070L en 1070p2, opgemeten door landmeter-expert N. 
Cielen. De percelen nrs. 1070k en 1070l worden gezamenlijk verkocht. 
 
Art. 2 De verkoop geschiedt volgens de onderhandse procedure en aan de prijs van 55,00 EUR per m² 
conform het schattingsverslag van landmeter-expert H. Appeltans dd. 18.01.2017. 
 
Art. 3 Kandidaat-kopers worden aangeschreven op basis van de wachtlijst die werd vastgesteld naar 
aanleiding van de vorige verkoopsprocedure. Kandidaten genieten voorrang in volgorde van hun positie 
op de wachtlijst, waarbij de oudste inschrijving voorrang geniet. Deze voorrang geldt onder voorbehoud 
van het voldoen aan de voorwaarden van het RUP "Uitbreiding bedrijventerrein Herten" en het 
aanvaarden van de verkoopsvoorwaarden. 
 
Art. 4 Het RUP "Uitbreiding bedrijventerrein Herten" is van toepassing. Conform artikel 3 van het RUP is 
de uitbreidingszone voorbehouden aan zonevreemde bedrijven uit de gemeente Wellen. 
 
Art. 5 De verkoop geschiedt onder de volgende voorwaarden: 
"VERKOOPSOVEREENKOMST VAN NIJVERHEIDSGROND 
 



 

Tussen: 
 
De GEMEENTE WELLEN, hier vertegenwoordigd door het College van burgemeester en schepenen voor 
wie optreden mevrouw Els Robeyns, burgemeester en mevrouw Mia Cuppens, gemeentesecretaris, 
handelend in uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van ……………..…., houdende de vaststelling 
van de verkoopsvoorwaarden en de verkoopprijs Industriezone Herten fase 2 – uitbreidingszone ten 
noorden van de Smissebroekstraat – percelen gelegen te Wellen, 1 ste afdeling Sectie D, nrs. ………………., 
 
verder de ‘gemeente’ genoemd, 
 
van de ene zijde, 
 
en 
 
De ………………… (naam firma), met ondernemingsnummer ………………., met maatschappelijke zetel te 
…………………… en …………………… volgens artikel …… van de statuten of volgens volmacht d.d. 
……………………,  
 
verder de 'koper' genoemd, 
 
van de andere zijde, 
 
is navolgende overeenkomst afgesloten: 
 
HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1 : Opschortende voorwaarde met betrekking tot het bestuurlijk toezicht 
Deze overeenkomst wordt afgesloten onder de opschortende voorwaarde van niet-schorsing of niet-
vernietiging door de bestuurlijk toezichthoudende overheid binnen de wettelijke termijnen. 
De authentieke akte zal verleden worden na de definitieve goedkeuring door de gemeenteraad. 
 
Artikel 2: Voorwerp 
De gemeente verkoopt in volle eigendom, en gelet op bovenvermelde opschortende voorwaarden, aan 
de koper die aanvaardt, het hiernavolgend beschreven goed:  
 
een perceel industriegrond, gelegen in de bedrijvenzone ……………………, ….. Afdeling, sectie …………………… 
met perceelsnummer ……………………, lot …………………… met een oppervlakte van ..a .. ca volgens 
opmetingsplan van landmeter-expert Nico Cielen opgesteld op 25.03.2009 hierna verder “het goed” 
genoemd.  
 
Het opmetingsplan zal aan de akte worden gehecht en er gelijktijdig mee geregistreerd worden.  
 
Artikel 3: Herkomst eigendom 
De gemeente is eigenaar van het te verkopen terrein ingevolge: 
……………………………………………. 
 
Artikel 4: Prijs 
De verkoop wordt gesloten en aanvaard mits betaling van de prijs van 55,00 Euro/m² (vijf en vijftig Euro 
per vierkante meter) of een totale koopprijs van ………………………………………………………. Euro. De 
aankoopprijs ten bedrage van………………………………………………………………………,  wordt betaald door middel 
van een bankoverschrijving verricht vóór het verlijden van onderhavige authentieke akte. De 
overschrijving wordt verricht op rekeningnummer BE75 0910 0049 6951 op naam van de GEMEENTE 



 

WELLEN met de vermelding ………. 
 
Buiten de koopsom zal de koper alle bijkomende kosten, zoals onder meer registratie- en 
overschrijfkosten der hypotheken, notariskosten, kosten voor de aanvraag van de kadastrale legger en 
de bodemattesten, moeten dragen. De kosten ten bedrage van ……………………………………………………………. € 
worden betaald door middel van een bankoverschrijving verricht vóór het verlijden van onderhavige 
authentieke akte. De overschrijving wordt verricht op rekeningnummer BE75 0910 0049 6951 op naam 
van de GEMEENTE WELLEN met de vermelding………………….  
 
Mevrouw Nadine Claes, gemeentelijk ontvanger geeft kwijting voor het innen van het geld in naam en 
voor rekening van de gemeente Wellen. 
 
Artikel 5: Gebrek in de eigendom – bodemattest – watertoets en risicozone overstromingsgebied 
Het goed wordt verkocht voor vrij en onbelast, in de staat waarin het zich thans bevindt, wel gekend 
door de kopers, met alle actieve en passieve, zichtbare en verborgen erfdienstbaarheden waarmede het 
bezwaard is, zonder enige waarborg omtrent de juistheid van de hierboven in artikel 2 uitgedrukte 
oppervlakte, ook al is het verschil groter dan één/twintigste (1/20e). 
 
De gemeente verklaart de koper op de hoogte te hebben gebracht van de inhoud van het bodemattest, 
afgeleverd door de OVAM, Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest, Stationsstraat 
110 te 2800 Mechelen, met kenmerk ………., en dit vóór het akkoord omtrent deze verkoop.  
 
Dit bodemattest luidt als volgt: “ 
Kadastrale gegevens 
datum toestand op:  
afdeling:  
straat + nr.:  
sectie:  
nummer:  
 
Verder ‘deze grond’ genoemd. 
Inhoud van het bodemattest 
De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over 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. 
2.  Meer informatie over de gemeentelijke inventaris vindt u op www.overdracht.ovam.be. 
3. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be  
4.  Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. 
Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet. 
5. Meer informatie over der gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op 
http://www.ovam.be/disclaimer.  
6.  De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. 
Te Mechelen, 04.01.2017”. 
 
De gemeente verklaart dat het goed: 
- Niet gelegen is in een afgebakende risicozone voor overstroming, zoals bedoeld in de Wet van 4 
april 2014 betreffende de verzekeringen, afgebakend bij Koninklijk Besluit van ….. zoals bekendgemaakt 
in het Belgisch Staatsblad van …..; 



 

- Niet gelegen is in een recent overstroomd gebied; 
- Niet gelegen is in een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied. 
 
Artikel 6: Genot, gebruik en taksen 
De koper krijgt, met inachtname van de in onderhavige verkoopsvoorwaarden (hoofdstukken II, III en IV) 
opgelegde beperkingen, de volle eigendom, het genot en het gebruik van het bij deze overeenkomst 
verkochte goed te rekenen vanaf heden, en hij zal vanaf heden ook alle welkdanige belastingen en 
taksen met betrekking tot dit goed dragen.  
 
De gemeente verklaart dat het bij deze overeenkomst verkochte goed vrij van gebruik is.  
 
Artikel 7: Uitrusting 
In de verkoopprijs zijn niet begrepen:  
- kosten voor aansluiting op de voorziene uitrusting (riolering en andere nutsvoorzieningen);  
- kosten voor aanleg van andere infrastructuurwerken of nutsvoorzieningen dan deze die 
aanwezig zijn op het moment van verkoop of van uitrustingen met andere capaciteit of vermogen dan 
deze voorzien bij de initiële aanleg door de gemeente;  
- kosten voor de aanleg en het onderhoud van de strook tussen de rooilijn en het rijvak.  
 
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 dor de koper middels 
overlegging van een afschrift van de Sociale Balans op datum van de derde (3e) verjaardag van de 
notariële 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 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 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 9 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 9 van hoofdstuk II van deze overeenkomst zullen de koper of 
zijn rechtsopvolger(s), de meerwaarde die door hem(n) 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 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. 
 De gemeente zal hiertoe binnen de twee (2) maanden na het verlijden van de authentieke akte 
tot regeling van de toegelaten (verdere) doorverkoop een aangetekende brief richten tot de koper of zijn 
rechtsopvolger(s). 



 

 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 terugkoop  
14.1.  De gemeente behoudt zich het recht voor om, overeenkomstig artikel 25 van het Decreet 
Ruimtelijke Economie van 13 juli 2012 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 II 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 7 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 koper of titularis van het recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik de sectorale regelgeving 
schendt die op hem van toepassing is, en als daardoor ernstige hinder voor de overige bedrijven van het 
bedrijventerrein wordt veroorzaakt, waardoor een normaal beheer van het bedrijventerrein niet meer 
mogelijk is; of 
 
(v) 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.  
 
Dit recht van terugkoop geldt gedurende vijf jaren te rekenen vanaf de dag na de ondertekening van de 
authentieke akte en is tegenstelbaar aan derden. 
 
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 de erop gerichte gebouwen en infrastructuur 
terugkopen.   
 
14.3. Dit recht van terugkoop: 
1° kan bij de uitoefening door de gemeente beperkt worden tot een gedeelte van de gronden en de 
opstallen; 
         2° geldt onbeperkt in de tijd; 
         3° wordt ingevolge de bij wet voorgeschreven bekendmaking van de authentieke akte      
         waarin het recht van terugkoop is opgenomen, tegenstelbaar aan derden. 
 
14.4. De gemeente zal het recht van terugkoop, 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 14.8. hierna, verbinden partijen er zich toe om binnen 
de drie (3) maanden na de uitoefening van het recht van terugkoop, een authentieke akte te laten 
verlijden waarin wordt vastgesteld dat deze terugkoop is geschied.  
 
De kosten verbonden aan het verlijden van deze authentieke akte en in voorkomend geval de 
verschuldigde registratierechten zijn ten laste van de gemeente.  
 
14.5. Indien de gemeente het recht van terugkoop, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, uitoefent, 
zal zij aan de koper of zijn rechtsverkrijger(s) / rechtsopvolger(s) een prijs betalen gelijk 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 terugkoop door de gemeente voorafgaat.  
 
Als voordien reeds een verkoop werd toegestaan door de begunstigden van het recht van terugkoop, zal 
de terugkoop plaatsvinden tegen de prijs van de laatste verkoop waarvoor toestemming gegeven werd, 
aangepast aan de schommelingen van de index van de consumptieprijzen. 
De opstallen, met uitzondering van het materieel en de outillage die de gebruiker toebehoren en op de 
grond zijn gelegen, worden teruggekocht tegen de venale waarde van die opstallen op het moment van 
de terugkoop. De venale waarde van de opstallen wordt bepaald door een expert-schatter. Die wordt in 
onderling overleg aangewezen door de begunstigde die het recht van terugkoop uitoefent en door de 
eigenaar van de opstallen. Als beiden het niet eens raken, wijzen ze elk een expert-schatter aan. Die 
expert-schatters zullen in onderling overleg een derde expert-schatter aanwijzen en gezamenlijk de 
venale waarde vaststellen. Alle kosten van de vaststelling van de venale waarde worden gedragen door 
de eigenaar van de opstallen. Alle betrokkenen zijn ertoe gehouden de nodige medewerking te verlenen 
om de venale waarde vast te stellen. 
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.  
Behalve de in dit artikel bedoelde prijs en kosten is de gemeente voor de terugkoop geen andere 
vergoedingen verschuldigd. 
 
14.6. De eigenaar of titularis van het recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik mag het goed  
verder verkopen of zijn recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik overdragen en persoonlijke gebruiks- 
of genotsrechten toekennen na voorafgaande toestemming van de gemeente. Bij een dergelijke verkoop 
of overdracht moeten de onderhandse overeenkomst en de authentieke akte waarin de overdrachten en 
rechten worden vastgelegd, in elk geval de clausules, vermeld in artikel 14, bevatten ten gunste van de 
gemeente. 
De toestemming wordt per aangetekende brief gevraagd, waarbij minstens het ontwerp van de akte en 
de omschrijving van de economische activiteit die uitgeoefend zal worden op de zone, worden gevoegd.  
De gemeente deelt haar beslissing mee binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum dat zij 
het verzoek om de voorafgaande toestemming heeft ontvangen. Als binnen deze termijn de beslissing 



 

niet is meegedeeld, wordt de toestemming geacht verleend te zijn onder de voorwaarde dat de nieuwe 
akte van verkoop of de akte van overdracht van het recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik de 
clausules, vermeld in artikel 27 van het Decreet Ruimtelijke Economie van 13 juli 2012, bevat ten gunste 
van de gemeente als oorspronkelijke begunstigde van het recht van terugkoop. 
De gemeente mag de toestemming, vermeld in het eerste lid van dit artikel, weigeren of voorwaarden 
aan die toestemming koppelen, zolang die voorwaarden niet ingegeven zijn vanuit louter financiële 
motieven. 
 
14.7. Als de gronden of daarop opgerichte opstallen ter beschikking gesteld worden aan  
andere gebruikers door huur, of andere vergelijkbare persoonlijke gebruiks- of genotsrechten, moet in 
de overeenkomst waarbij het gebruiks- of genotsrecht aan de gebruiker wordt verleend, worden 
voorzien in : 
1° de verplichting van de gebruiker om de gronden en opstallen aan te wenden voor de in de 
voorafgaande akten omschreven economische bedrijvigheid; 
  2° de algemene voorwaarden voor het gebruik; 
  3° eventueel de verplichting om over te gaan tot de bebouwing en exploitatie van het terrein of 
opstallen en de termijn waarin die verplichtingen gerealiseerd moeten worden; 
  4° een verwijzing naar artikel 31 van het Decreet Ruimtelijke Economie van 13 juli  
  2012; 
  5° een overname van het bepaalde in artikel 33 van het Decreet Ruimtelijke  
 Economie van 13 juli 2012. 
   De eigenaar of titularis van het recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik, die de    
   gronden of de daarop opgerichte opstallen ter beschikking heeft gesteld, draagt de    
   verantwoordelijkheid voor het naleven door de gebruiker van de vereisten, vermeld in  
   het eerste lid. Hij kan zich niet beroepen op de nalatigheden van de gebruikers om  
   zich tegen de uitoefening van het recht van terugkoop te verzetten. Het recht van  
   terugkoop kan bij de uitoefening door de gemeente ervan beperkt worden tot het   
   perceel van de nalatige gebruiker. 
 
14.8.    Voordat tot de uitoefening van het recht van terugkoop overgegaan kan worden, moet  
de eigenaar of houder van het recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik in gebreke worden gesteld 
door de gemeente en door de gemeente aangemaand zijn om de vastgestelde schendingen van de 
voorwaarden, vermeld in artikel 14.1, binnen een jaar op definitieve wijze ongedaan te maken. De 
gemeente moet die ingebrekestelling en aanmaning versturen binnen een periode van tien jaar nadat ze 
kennis hebben gekregen van het feit dat een van de omstandigheden, vermeld in artikel 14.1, voor de 
uitoefening van het recht van terugkoop zich heeft voorgedaan. 
Als de gemeente vaststelt dat er na het verstrijken van de termijn van een jaar, vermeld in het eerste lid, 
nog altijd of opnieuw sprake is van een schending van de verplichtingen die rusten op de eigenaar of de 
houder van het recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik, kan zij overgaan tot terugkoop of 
wederovername.  
Als de gemeente de beslissing om van het recht van terugkoop gebruik te maken, binnen een jaar na het 
verstrijken van de termijn van een jaar om aan de vastgestelde schendingen een einde te maken, niet 
aan de eigenaar of houder van het recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik heeft betekend, kan het 
recht van terugkoop slechts uitgeoefend worden na een nieuwe ingebrekestelling en aanmaning en het 
opnieuw toekennen van de termijn van een jaar om de vastgestelde schendingen ongedaan te maken. 
 
14.9. De overeenkomstig artikel 14.5. 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.  
 
14.10. Voor het geval de gemeente gebruik zou maken van haar recht van terugkoop, 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 terugkoop. Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat geen 
afbreuk kan gedaan worden aan de wettelijke voorschriften die de prioriteit van bevoorrechte of 
hypothecaire schuldvorderingen regelen.  
 
14.11. De gebruiks- of genotsrechten die door de eigenaar of door de houder van het recht van opstal, 
erfpacht of vruchtgebruik aan derden zijn toegekend, nemen bij de uitoefening van het recht van 
terugkoop van rechtswege een einde zonder dat daarvoor vanwege de begunstigde van het recht van 
terugkoop een vergoeding verschuldigd is. De begunstigde van het recht van terugkoop die het recht 
uitoefent, kan evenwel beslissen om de gebruiks- of genotsrechten te handhaven die door de eigenaar of 
door de houder van het recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik toegekend zijn. 
 
Artikel 15 : Verplichtingen van de gemeente ten opzichte van de hypothecaire kredietverlener 
Indien één der begunstigden van het recht van terugkoop zoals bedongen in voormeld artikel 14 het 
recht tot terugkoop 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, de gemeente en de POM-Limburg 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 gebouwen, zal zowel de 
kredietverlener als de curator als de beslaglegger zich ertoe verbinden de gemeente en de POM-Limburg 
tijdig hierover in te lichten, opdat de gemeente of de POM-Limburg van het recht op terugkoop gebruik 
kan maken. Indien deze binnen de drie (3) maanden geen gebruik maakt van dit recht, wordt geacht dat 
hieraan wordt 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 
rechtverkrijgenden, 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. 
 
Opdat de gemeente en de POM-Limburg kan controleren dat de kredietverlener, de curator of de 
beslaglegger deze verplichting nakomen zal de instrumenterende ambtenaar één (1) maand voor het 
verlijden van de authentieke akte een ontwerp van de akte van verkoop, van overdracht, van toekenning 
van enig zakelijk of persoonlijk gebruiks- en/of genotsrecht aan de gemeente en de POM-Limburg 
bezorgen. 



 

 
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 en de POM-Limburg bezorgen.  
Afwijkingen van deze paragraaf zijn enkel mogelijk na een uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van 
de gemeente of de POM-Limburg. 
 
Deze verplichtingen blijven eveneens bestaan in het geval van een openbare verkoop. Evenwel vervalt 
dan de verplichting vermeld in artikel 8 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. 
In geval het niet-benutte gedeelte dat door de gemeente of de POM-Limburg wordt teruggekocht niet 
aan de openbare weg grenst, is de koper of zijn rechtsverkrijger(s) of rechtsopvolger(s) verplicht ten 
kosteloze titel een recht van doorgang te verlenen tot het terug te kopen terreingedeelte. 
 
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 er een aangetekende brief tegen ontvangstmelding aan de koper of zijn rechtsverkrijger(s) / 
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 beplanting. 
 
  
HOOFDSTUK III: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 
Artikel 19: Inplanting der bedrijfs- en andere gebouwen  
De voorschriften van het BPA of het RUP aangaande de inplanting der bedrijfs- en andere gebouwen 
dienen uitdrukkelijk gerespecteerd te worden. 
 
Eén (1) bedrijfswoning per bedrijf is toegelaten op voorwaarde dat de maximale vloeroppervlakte van de 
bedrijfswoning tweehonderd (200) vierkante meter bedraagt en één vierde (1/4) van de totale 
oppervlakte van het bedrijf niet overschrijdt en dat ze architecturaal geïntegreerd is in het 
bedrijfsgebouw. 
De koper erkent uitdrukkelijk dat de bedrijfsgebouwen en de woning één geheel moeten uitmaken en 
nooit afzonderlijk voor uitbating of bewoning kunnen verkocht, verhuurd of in gebruik gegeven worden. 
Verhuring of in gebruik geven van de woning aan een personeelslid is daarentegen wel toegestaan. 
 
Artikel 20: Groene bufferzone aangelegd door de gemeente  
Er werd een algemene groene bufferzone aangelegd door de gemeente Wellen. 
De jaarlijkse totale kostprijs van het onderhoud van genoemde bufferzone wordt gedragen door de 
gemeente.  
 
De koper zal er zorg voor dragen dat vanaf de grenzen van het perceel elke onesthetische aanblik aan 
het oog onttrokken wordt door een aangepaste architectuur en beplanting. 
 
Ter hoogte van de inritten zal de koper met navolging van de door de overheid gegeven richtlijnen de 
aangelegde of nog aan te leggen riolering op eigen kosten afdoende verstevigen teneinde beschadiging 
door zwaar transport te vermijden.  
 
De koper is verplicht op het door haar aangekochte perceel één of meer parkeerruimten te voorzien, die 
ruimte bieden voor al de voertuigen van het bedrijf, het personeel en de bezoekers. Ook het laden en 
lossen dient op het terrein te gebeuren. 
 
- De voorschriften van het BPA of het RUP aangaande de groenzone op het perceel dienen 
uitdrukkelijk gerespecteerd te worden.  De koper dient samen met de bouwvergunning dient een plan 
van aanplanting in waaruit blijkt dat het vooropgestelde begroeningspercentage zoals voorgeschreven in 
het RUP, nageleefd wordt. 
- De niet door gebouwen, dienstwegen en uitgeruste parkeerplaatsen in beslag genomen 
oppervlakten van het bij deze overeenkomst verkochte goed, dienen in een nette en voor de aanpalende 
eigenaars niet hinderende wijze onderhouden te worden.  
 
- Geen afvalstoffen noch grondstoffen en niet afgewerkte producten mogen gestort en gestapeld 
worden op de groenzones of mogen het esthetisch aspect van de omgeving schaden. 
 
Artikel 21: In- en uitritten  
De aanleg van de beperkt te houden in- en uitritten binnen de grenzen van het openbaar domein dient 
te geschieden met materialen die de aanpalende rijweg niet kunnen bevuilen. 
 
Artikel 22: Vergunningen 
De koper verbindt er zich toe de stedenbouwkundige voorschriften na te leven. Hij zal niet met de 
oprichting van gebouwen beginnen dan nadat hij de nodige vergunningen en goedkeuringen heeft 



 

bekomen. In dit verband wordt gewezen op artikel 4.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
dat wordt geacht door partijen gekend te zijn. 
 
Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning : 
1° de hiernavolgende bouwwerken verrichten, met uitzondering van onderhoudswerken : 
  a)  het optrekken of plaatsen van een constructie, 
  b)  het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat, 
  c)   het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie; 
2°  met bomen begroeide oppervlakten, vermeld in artikel 3, § 1 en § 2, van het bosdecreet van 13 juni 
1990 ontbossen, zoals vermeld in artikel 4, 15°, van dat decreet; 
3°  bomen die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek van één meter 
hebben, en geen deel uitmaken van de oppervlakten, vermeld in 2°, vellen; 
4°  het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen, onder meer door de bodem aan te vullen, op te 
hogen, uit te graven of uit te diepen waarbij de aard of de functie van het terrein wijzigt; 
5° een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor : 
  a) het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of 
afval, 
  b) het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens, 
  c) het plaatsen van één of meer verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden 
gebruikt, in het bijzonder woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen en tenten, met 
uitzondering van het kamperen op een vergund of van vergunning vrijgesteld openluchtrecreatief terrein 
in de zin van de decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies; 
6° de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk wijzigen, indien de Vlaamse 
Regering deze functiewijziging als vergunningsplichtig heeft aangemerkt; 
7° een woning opsplitsen of in een gebouw het aantal woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn 
voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande wijzigen, ongeacht of het gaat om een 
eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde 
kamer; 
8° recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, onder meer een golfterrein, een voetbalterrein, een 
tennisveld of een zwembad. 
 
De koper verbindt er zich verder toe voor het aanvatten van enige activiteit in verband met een 
hinderlijke inrichting, de nodige meldingen te doen en aanvragen in te dienen overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen van de overheden in verband met de bescherming van de omgeving tegen 
schadelijke invloeden van inrichtingen. 
 
Hij verbindt zich ertoe de vergunningsvoorwaarden opgelegd in de milieuvergunning/ 
omgevingsvergunning na te leven. 
 
De koper verbindt er zich uitdrukkelijk toe tijdens de procedure voor het bekomen van vermelde 
vergunningen de gevraagde medewerking te verlenen aan de bestuurlijke overheden, dit wil zeggen niet 
stil te zitten en de nodige goodwill te tonen. 
 
Artikel 23: Toestemming tot en aanvaarding van de vaststellingen van de verplichtingen 
De koper geeft bij onderhavige overeenkomst toestemming aan de gemeente en de POM-Limburg om 
ter plaatse de nodige vaststellingen in verband met de verplichtingen zoals bepaald in artikel 19 tot en 
met artikel 24 uit te voeren en verbindt zich ertoe de vaststellingen te aanvaarden. 
 
De gemeente en in voorkomend geval de POM-Limburg geeft twee (2) weken voorafgaand aan de 
vaststellingen ter plaatse door middel van een aangetekende brief kennis van haar voornemen om deze 
vaststellingen te verrichten.   
 



 

Artikel 24: Tegenstrijdigheid contractuele bepalingen en stedenbouwkundige voorschriften 
De voorschriften van het RUP dienen uitdrukkelijk gerespecteerd te worden. 
 
Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze overeenkomst en het van kracht zijnde RUP hebben 
de voorschriften van het RUP voorrang. 
  
HOOFDSTUK IV: DIVERSE BEPALINGEN 
Artikel 25: Maatregelen ter brandvoorkoming en brandbestrijding  
De plaatselijke brandweerautoriteiten dienen geraadpleegd en de door hen voorgeschreven 
maatregelen moeten geëerbiedigd worden.  
 
Artikel 26: Niet tijdig verlijden van de authentieke akte 
26.1. Indien de authentieke akte met betrekking tot het goed dat middels deze overeenkomst wordt 
aangekocht, niet verleden wordt binnen de daartoe wettelijk voorziene termijn, zal de andere partij de in 
gebreke blijvende partij daartoe aanmanen bij een ter post aangetekende brief of 
gerechtsdeurwaarderexploot. Indien deze aanmaning zonder gevolg is gebleven na een termijn van 10 
werkdagen, heeft de vorderende partij de volgende opties:  
- hetzij de verkoop als nietig en ongedaan te beschouwen, onverminderd zijn recht op volledige 
schadeloosstelling lastens de in gebreke blijvende partij; 
- hetzij de verkoop langs gerechtelijke weg te doen uitvoeren, onverminderd zijn recht op volledige 
schadeloosstelling lastens de in gebreke blijvende partij. Indien de authentieke akte niet op vastgestelde 
datum ondertekend wordt door toedoen van de koper, zal deze een nalatigheidsintrest ad 12 % op 
jaarbasis verschuldigd zijn op de koopsom, per maand vertraging, waarbij elke begonnen maand voor 
een volledige maand zal worden aangerekend.  
26.2. Artikel 26.1 is eveneens van toepassing op de percelen die worden verkregen  via de uitoefening 
van het recht van terugkoop (artikel 14). 
 
Artikel 27: Aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel  
De koper is gehouden de nodige lozingsvergunningen aan te vragen bij de bevoegde overheid.  
In elk geval is het de koper uitdrukkelijk verboden in de riolen te lozen alles wat van aard kan zijn om de 
riolen te beschadigen of de goede werking ervan te belemmeren. Het herstel van de schade 
voortvloeiend uit de overtreding van dit verbod zal ten laste gelegd worden van de koper.  
Het bedrijventerrein is uitgerust met een dubbel rioleringsstelsel voor de gescheiden afvoer van het 
afvalwater enerzijds en het regenwater anderzijds.  
De koper dient het afvalwater en het regenwater volstrekt gescheiden op te vangen en af te voeren naar 
het openbare rioleringsstelsel. De afvoer van het regenwater dient aangesloten op de regenwaterriool of 
een daartoe aangeduide open gracht.  
Wat de afvoer van zijn bedrijfsafvalwater betreft, dient de koper zich te schikken naar de toepasselijke 
regelgeving terzake.  
Voorafgaand aan de uitvoering dient de koper zijn ontwerpplan van de organisatie van de gescheiden 
afvoer ter goedkeuring over te maken aan de bevoegde diensten van de stad of gemeente, samen met 
zijn aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning.  
Het is de koper verboden een effectieve aansluiting op het openbare rioleringsstelsel uit te voeren 
zonder uitdrukkelijke toelating van de bevoegde stads- of gemeentediensten.  
De koper zal deze diensten tijdig van zijn plannen op de hoogte brengen teneinde hen toe te laten ofwel 
de aansluiting zelf uit te voeren ofwel het nodige toezicht te organiseren.  
Verkeerde of onvakkundige aansluitingen dienen op eerste verzoek van de gemeente of de bevoegde 
overheid binnen de dertig dagen door de koper, op eigen kosten hersteld, aangepast of volledig 
heruitgevoerd te worden. Indien de koper in gebreke blijft zal de gemeente of de bevoegde overheid, 
zonder bijkomende ingebrekestelling zelf de noodzakelijke werken kunnen uitvoeren en dit voor 
rekening en op kosten van de koper.  
De koper is volledig en hoofdelijk aansprakelijk, voor alle directe en indirecte schade die voortvloeit uit 



 

een verkeerde of onvakkundige aansluiting van zijn private afvoer op het openbaar rioleringsstelsel, 
behoudens wanneer hij kan bewijzen dat hij gehandeld heeft in volledige overeenstemming met de 
expliciete adviezen of richtlijnen die hem terzake door de bevoegde besturen werden verstrekt.  
Indien de koper overgaat tot eigen zuivering van zijn proces- of afvalwater zal hij hiertoe 
voorafgaandelijk de vereiste lozingsvergunningen aanvragen. 
De gemeente kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het gevolg dat door de bevoegde 
besturen aan deze aanvraag wordt verleend.  
 
Artikel 28: Nutsvoorzieningen 
De koper verbindt zich ertoe geen enkele aanspraak te maken wegens het niet tijdig aanwezig zijn van 
infrastructuur en nutsvoorzieningen. 
De aansluitingkosten en alle andere lasten vallen ten laste van de koper. 
De koper verbindt zich ertoe toelating te verlenen om op het goed werkzaamheden te laten plaatsvinden 
die noodzakelijk zijn ingevolge de aanleg of aanpassing van de infrastructuur of nutsvoorzieningen van 
het industriegebied. 
De koper verzaakt aan het recht om schadevergoeding te vragen voor de eventueel veroorzaakte hinder. 
De werken mogen in geen enkel opzicht gehinderd of vertraagd worden door de koper. 
Voor het onderhoud van de infrastructuur en de nutsvoorzieningen verleent de koper te allen tijde 
toegang op zijn perceel. 
Teneinde de genoemde werken zonder moeilijkheden te kunnen uitvoeren, mag de koper binnen de vijf 
meter brede strook, behalve de nodige aansluitingen op de nutsvoorzieningen, geen boven noch 
ondergrondse hindernissen zoals kamers voor watermeters, riool- en regenputten, benzine- of 
stookolietanks, pompeilanden , benzinepompen, buisleidingen of welk danige constructies ook, 
aanbrengen.  
De koper is ten opzichte van de gemeente aansprakelijk voor de schade die door zijn aangestelden, 
aannemers of onderaannemers wordt aangericht op het gedeelte van de weg en de nutsvoorzieningen 
voor zijn perceel. Behoudens indien hij voor het begin van het werk de toestand van de weg 
tegensprekelijk doet vaststellen, erkent de koper dat het bedoelde weggedeelte of de nutsvoorziening in 
goede staat verkeert. Bij het beëindigen van het bouwwerk zullen de mogelijke herstellingkosten aan de 
koper in rekening worden gebracht. 
 
Artikel 29: Woonplaatskeuze, communicatie en mededelingen 
29.1. Voor de Gemeente  
 
Naam  :  
  
Adres  :  
Telefoon :  
Fax  :  
e-mail  :  
Voor de koper: 
 
Naam  :  
  
Adres  :  
Telefoon :  
Fax  :  
e-mail  :  
 
29.2. Alle correspondentie en uitwisseling van informatie of bescheiden in uitvoering van deze 
overeenkomst is rechtsgeldig gedaan voor zover deze persoonlijk wordt afgeleverd of via geschrift of via 
schriftelijk bevestigde elektronische data - communicatie gebeurt op één van de bovenvermelde 



 

coördinaten, in de mate dat er niet anders geregeld is in deze overeenkomst.  
29.3. Mededelingen worden geacht ontvangen te zijn: 
- de eerste dag  die volgt op de dag  dat de brief wordt aangeboden aan de geadresseerde, 
ongeacht of dit zijn woonplaats is, verblijfplaats of zijn gekozen woonplaats: wanneer de kennisgeving 
per aangetekende brief met ontvangstbewijs gebeurt; 
- de derde werkdag die volgt op de werkdag waarop de brief aan de postdiensten werd 
overhandigd, tenzij de geadresseerde het tegendeel kan bewijzen: wanneer de kennisgeving per gewone 
brief of per aangetekende brief gebeurt;  
- dezelfde dag: wanneer ze per fax, E-mail of andere elektronische kennisgeving worden 
verzonden en andere partij heeft de ontvangst bevestigd. 
 
29.4. Elke Partij verwittigt binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen op dezelfde wijze de 
andere Partij in geval van verandering van één of meerdere van de bovenvermelde coördinaten. 
 
 
Artikel 30:  Wettelijke vermeldingen 
Fiscale vermeldingen 
1. BTW 
De instrumenterende ambtenaar leest artikel 62, § 2 en artikel 73 van het Wetboek der Belastingen op 
de Toegevoegde Waarde voor: 
“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 notaris 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.” 
 “Hij die met bedrieglijk 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 5 jaar 
en met een geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met een van die straffen alleen.”. 
De verkoper verklaart de hoedanigheid te hebben van gedeeltelijk B.T.W.-belastingplichtige, onder 
nummer BE 207.483.691.  
2. Registratierechten 
Prijsbewimpeling 
De instrumenterende ambtenaar wijst de partijen op artikel 3.4.7.0.6 en artikel 3.18.0.0.14 van de 
Vlaamse Codex Fiscaliteit die respectievelijk als volgt luiden: 
"Inzake de registratiebelasting worden de aanvullende rechten die ingevolge een tekortschatting of om 
een andere reden betaald zijn, aangerekend op de aanvullende rechten die ingevolge prijsbewimpeling 
verschuldigd zijn.” 
“Een belastingverhoging van 100% van de aanvullende rechten inzake de registratiebelasting is in de 
volgende gevallen verschuldigd door elk van de contracterende partijen: 
1° in geval van bewimpeling over de prijs en de lasten of de overeengekomen waarde; 
2° als de overeenkomst, vastgesteld in een akte, niet diegene is die door de partijen is gesloten, of als de 
akte betreffende een overeenkomst, vermeld in artikel 19, eerste lid, 2° of 5°, van het federale Wetboek 
van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, onvolledig of onjuist is, met dien verstande dat ze al de 
bestanddelen van de overeenkomst niet weergeeft. 
Voor de gevallen, vermeld in het eerste lid, zijn de partijen hoofdelijk gehouden tot de betaling van de 
belastingverhoging.” 
 
 Slotbepalingen 



 

 
Enige overeenkomst 
De huidige overeenkomst vervangt alle voorgaande overeenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling 
gesloten,  met hetzelfde voorwerp. 
 
Wijzigen overeenkomst  
Geen enkele wijziging mag aan deze overeenkomst worden aangebracht, zonder het voorafgaandelijk 
schriftelijk akkoord van beide partijen. 
 
Onwettige bepalingen 
Indien één van de bepalingen om welke reden dan ook onwettig of onuitvoerbaar is, zal deze bepaling 
volgens de maximaal toelaatbare norm worden geïnterpreteerd.  De bepalingen die niet zijn aangetast 
door de onwettigheid of onuitvoerbaarheid blijven onverkort van toepassing. 
 
Overdracht rechten door gemeente 
De gemeente kan de haar in deze overeenkomst toegekende rechten en plichten overdragen op een 
andere partij, mits zij de koper hiervan in kennis stelt. De koper kan de haar in deze overeenkomst 
toekomende rechten en plichten enkel overdragen mits voorafgaande toestemming van de gemeente. 
 
Keuze van rechtbank 
Alle geschillen betreffende de interpretatie of uitvoering van onderhavige overeenkomst, zullen geregeld 
worden in overeenstemming met het Belgische recht. De rechtbanken van rechtsgebied Hasselt, 
arrondissement Limburg, afdeling Tongeren, kanton Borgloon zijn uitsluitend bevoegd.  
 
Ontslag van ambtshalve inschrijving 
De bevoegde hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen enige ambtshalve inschrijving te 
nemen, om gelijk welke reden, bij de overschrijving van een uitgifte van deze akte. 
 
Kosten 
Alle kosten van deze akte zijn voor rekening van de koper. 
 
Woonstkeuze 
Voor de uitvoering van deze akte, verklaren verkoper en koper keuze van woonst te doen op het 
gemeentehuis van Wellen, Dorpsstraat 25. 
 
Identiteit van de partijen 
De instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de identiteit van de partijen hem werd aangetoond aan 
de hand van stukken door de wet vereist. 
 
Rechtsbekwaamheid 
Alle partijen verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en dus: 
- geen bijstand nodig te hebben van een bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator; 
- niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve schuldenregeling; 
- niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid te verkeren en evenmin 
bestuurder of zaakvoerder te zijn geweest in een failliete vennootschap waarbij toepassing gemaakt 
werd van artikel 3 bis §1 van het KB van 24 oktober 1934. 
 
Inlichtingen 
De partijen bevestigen dat de instrumenterende ambtenaar hen naar behoren heeft ingelicht over de 
rechten, plichten en lasten die uit onderhavige akte voortvloeien en hen op onpartijdige wijze raad heeft 
verstrekt. Zij verklaren deze akte met alle eraan verbonden rechten en verplichtingen voor evenwichtig 
te houden en uitdrukkelijk te aanvaarden. 



 

  
Voorlezing akte 
De partijen erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens vijf 
werkdagen voor het verlijden van de akte. De akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de 
vermeldingen aangaande de identiteitsgegevens van de instrumenterende ambtenaar en de partijen, de 
datum en plaats van het verlijden van de akte en van de wijzigingen die werden aangebracht aan het 
vooraf meegedeelde ontwerp. De gehele akte werd door de instrumenterende ambtenaar ten behoeve 
van de verschijners toegelicht. Partijen verklaren na gemelde voorlezing en toelichting de akte volledig 
en grondig begrepen te hebben en er geen verdere uitleg meer over te wensen. 
 
VERKLARING 
Ondergetekende, burgemeester Els Robeyns, verklaart dat de identiteiten zoals ze hierboven zijn 
vermeld, overeenstemmen met de vermeldingen in het rijksregister. 
Beide partijen verklaren zich akkoord met de raadpleging van het rijksregister. 
 
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  
 
voor de verkoper,      voor de koper, 
de gemeente Wellen  
 
 
 
 
Mia Cuppens  
secretaris  
 
 
 
 
Els Robeyns  
burgemeester  
 
 
 
 
 
 
voor kwijting; 
 
 
 
 
 
Nadine Claes 
ontvanger 
 
Opgemaakt in evenveel exemplaren als er partijen zijn, waarvan elke partij erkent één exemplaar te 



 

hebben ontvangen, te                     op  
 
Handtekeningen: 
De verkoper          De koper" 
 
Art. 6 De koper is verplicht de integrale verkoopprijs te betalen door middel van een bankcheque en 
tegen kwijting aan de ontvanger van de gemeente Wellen bij het verlijden van de authentieke akte. 
Alle kosten voortvloeiend uit de verkoop vallen ten laste van de koper, waaronder de kosten voor 
publicatie, meetgeld, schattingsverslag, honoraria, registratierechten, overschrijvingskosten, vaste 
aktekosten e.d.. Als deze kosten niet betaald worden binnen de vastgestelde termijn, dan zal de koper 
interest verschuldigd zijn aan de gemeente tegen het wettelijk vastgestelde tarief. 
 
Art. 7 Deze opbrengst zal financieel geregistreerd worden als volgt: 
ontvangst/opbrengst Raming opbrengst: 277.695,00 EUR 
Beleidsdoelstelling  001.001 Gelijkblijvend beleid 
Actieplan   001.001.001 Gelijkblijvend beleid 
Actie    001.001.001.001 Gelijkblijvend beleid 
Beleidsdomein  Woon- en leefomgeving 
Registratiesleutel 22902020/051001 Verkoop industriegronden 
 
Art. 8 De authentieke akte wordt verleden door de burgemeester 
 
 
PUNT 7: VERKOOP BOUWGRONDEN MERELLAAN VROLINGEN AAN HACOSI - GOEDKEUREN 
AUTHENTIEKE VERKOOPSOVEREENKOMST 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Voorstel aan sociale huisvestingsmaatschappijen voor de aankoop van gemeentelijke bouwgrond voor 
een sociaal woonproject. 
Beslissing van Kleine Landeigendom om niet in te gaan om het voorstel, zie mail Robby Habets 
dd.29.01.2013 
Beslissing van de raad van bestuur van Hacosi (toen 'Hasseltse Huisvestingsmaatschappij') tot aankoop 
dd. 23.10.2013. 
Schattingsverslag van landmeter-expert H. Appeltans dd. 11.03.2014, aanvaard door de raad van bestuur 
van Hacosi (toen 'Hasseltse Huisvestingsmaatschappij') dd. 23.04.2014. 
Bodemattest dd. 09.01.2017. 
Opmetingsplan van landmeter-expert J. Vannut dd. 17.01.2017. 
 
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 
Besluit van de Gemeenteraad dd. 28.12.2016 houdende de nominatieve handelingen. 
Het Burgerlijk Wetboek, artikelen 1582 t.e.m. 1701. 
 
Toelichting (feiten en context) 
Gelet op de te bereiken sociale doelstellingen gaat de gemeente over tot de verkoop van de 
bouwgronden gelegen aan de Merellaan aan Hacosi. Het betreft de kadastrale percelen 1ste Afdeling, 
Sectie B nrs. 775m en 775n met respectieve oppervlakten 8a14ca en 9a91ca, zoals vastgesteld in het 
opmetingsplan van landmeter-expert J. Vannut dd. 17.01.2017. De prijs wordt bepaald door het 



 

schattingsverslag van landmeter-expert H. Appeltans dd. 11.03.2014, geaccepteerd door de Raad van 
Bestuur van Hacosi dd. 23.04.2014. De prijs bedraagt 229695,00 euro. De verkoop wordt gesloten onder 
de ontbindende voorwaarde van het niet-bekomen van een verkavelingsvergunning door HHM.  
 
Prioritaire beleidsdoelstellingen 

Budget/kosten/krediet 229.695,00 euro 

Prioritaire Beleidsdoelstelling 001.006 De gemeente maakt werk van een lokaal woonbeleid 

Actieplan 001.006.002 De gemeente zet in op sociaal huur- en koopwonen 

Actie 001.006.002.003 Bestemmen gemeentelijke bouwgrond wijk 
Vrolingen 

Beleidsdomein Algemene financiering 

Registratiesleutel 005002/22000020 Verkoop niet bebouwde bouwgrond speelplein 
Vrolingen 

Investeringsenveloppe IE/65 Verkoop niet bebouwde bouwgrond 

Visum  

 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns: 

• Staat al langer in planning 
• Gronden zijn geschat 
• Doel: afsluiten van verkoopsovereenkomst 

Dhr. Stijn Vandersmissen 
• Bij voorstelling MJP is gezegd dat buurt zou geïnformeerd worden 
• Dit is nog niet gedaan - buren maken zich zorgen gezien de ligging van perceel (lager dan de 

straat); zal dus moeilijk aan te sluiten zijn op riolering 
• Je hebt kans op wateroverlast tgv ligging perceel - water van dit perceel moet opgevangen 

worden voor de lager gelegen woningen 
• Natuurlijke helling van het perceel vormt een probleem 
• Zullen zelfde bouwvoorschriften als vroeger gehanteerd worden 
• Men stelt zich vraag of perceel geschikt is voor sociale woningen - ligt ook ver af van bv 

openbaar vervoer 
• Inwoners van wijk hebben destijds een bedrag mee betaald voor die grond (speeltuintje voor de 

wijk) - is daar nu een vergoeding voor voorzien? 
Mevr. Els Robeyns: 

• Geen weet van veel wateroverlast 
• Vooraleer we antwoord kunnen geven op die bemerkingen, moet er eerst een bouwaanvraag 

zijn  
• Hacosi moet plannen indienen en als die er zijn, kan men beoordelen 
• We verkopen nu enkel een stuk grond - niet meer of niet minder 
• We kunnen nu niet informeren gezien we enkel een stuk grond verkopen - Info zal verstrekt 

worden zodra plannen van Hacosi duidelijk zijn 
• We delen bezorgdheid van ruimtelijke ordening: het geheel moet passen in de omgeving  - 

indien hun voorstel niet realistisch is op vlak van RO, zal dit niet kunnen - Kan zijn dat Hacosi niet 
kan realiseren wat ze willen realiseren;  

• Sociaal huurwoningen bijkomen creëren blijft belangrijk: wij moeten beantwoorden aan sociaal 
objectief 

• Bekommernissen worden gedeeld - als project door gaat, moeten er garanties zijn voor deze 
bekommernissen 

 
 
BESLUIT: Goedkeuren authentieke akte 



 

14 stemmen voor: Els Robeyns, Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes, Albert Thijs, 
Chris Ramaekers, Frank Cornitensis, Luc Knuts, Herman Pipeleers, Ellen Punie, Mario Billen, 
Ilse Bosmans, Mario Vanvoorden en Marc Beertens 
3 onthoudingen: Sandra Jans, Stijn Vandersmissen en Shirley Schoels 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De gronden gelegen te Merellaan, Wellen, kadastraal gekend als 1ste Afd. Sectie B nrs. 775m en 
775n te verkopen aan Hacosi. 
 
Art. 2 De verkoop gebeurt aan de volgende voorwaarden: 
"OVEREENKOMST TOT VERKOOP VAN BOUWGROND 
 
Tussen de partijen:  
 
1.  De GEMEENTE WELLEN, waarvan de burelen gevestigd zij te 3830 Wellen, Dorpsstraat 25, met 
ondernemingsnummer 207.483.691, hier vertegenwoordigd door Els Robeyns, Burgemeester en Mia 
Cuppens, Secretaris. 
Verder genoemd ‘de gemeente’ of ‘de verkoper’ 
 
en 
 
2. De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk "HACOSI", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, 
Gouverneur Roppesingel 53, en met als ondernemingsnummer  0401.304.539, BTW-nummer 
BE0401.304.539, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt. 
Opgericht onder de benaming HASSELTSE SAMENWERKENDE BOUWMAATSCHAPPIJ, bij onderhandse 
akte van 25 november 1921, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 december 
volgend, onder nummer 11.983.  
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij akte verleden voor notaris Michaël 
VAN DER LINDEN te Hasselt op 19 december 2016, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 
van 6 januari 2017 onder nummer 17003929. 
De vennootschap wordt, conform artikel 9 der statuten, vertegenwoordigd door: 
1) de heer VERJANS Jozef Ghislain, Voorzitter, wonende te 3590 Diepenbeek, Kastanjelaan 32, benoemd 
in zijn voormelde hoedanigheid ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur de dato 24 augustus 2016, 
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 oktober volgend, onder nummer 16140197, 
en, 
2) de heer VRANCKEN Dominique Albert Jean, Directeur, wonende te 3830 Wellen, Krikeldries 37, in zijn 
voormelde hoedanigheid benoemd ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur de dato 9 februari 
2011, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 april volgend, onder nummer 
11056886. 
De vennootschap werd op 19 maart 1991 erkend door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, onder 
nummer 705. 
Verder genoemd ‘de koper’ 
 
De verkoper treedt op als eigenaar en verkoopt hierbij aan de koper, die verkrijgt voor zichzelf. 
 
 
Wordt het volgende overeengekomen: 
 
VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST 
 



 

De overeenkomst heeft betrekking op de volgende onroerende goederen: 
2 percelen gelegen te Merellaan, 3830 Wellen, 1e afdeling, sectie B,  
nr. 775n: 9a91ca 
en nr. 775m: 8a14ca 
Zoals bepaald in het opmetingsplan van landmeter-expert J. Vannut, opgemaakt te Hasselt op 17 januari 
2017 en geregistreerd in de databank van de Administratie Opmetingen & Waarderingen onder het 
nummer 73098-10389.. 
Hierna genoemd ‘het goed’ of ‘de goederen’. 
 
Doel van de verkoop 
De verkoop geschiedt voor openbaar nut, meer in het bijzonder voor de verwezenlijken van het 
maatschappelijk doel waarvoor de maatschappij-koper werd opgericht, namelijk alle onroerende 
verrichtingen betreffende sociale huisvesting. De koper zal instaan voor de realisatie van sociale 
huurwoningen. 
 
Eigendomsaanhaling 
Het goed hoort toe aan de gemeente Wellen sedert meer dan dertig jaar. 
 
Mee-verkochte roerende goederen: 
In huidige verkoop zijn geen roerende goederen begrepen. De verkoper zal dan ook alle roerende 
goederen verwijderen die zich eventueel bevinden op het verkochte goed voor het verlijden van de akte, 
zo niet zal de koper, hetzij deze zonder vergoeding behouden, hetzij het recht hebben de roerende 
goederen in het verkochte goed te laten verwijderen op kosten van de verkoper. 
 
ALGEMENE BEPALINGEN 
 
ARTIKEL 1. HYPOTHECAIRE TOESTAND 
Het goed wordt verkocht onder opschortende voorwaarde dat het bij verlijden van de authentieke 
verkoopakte vrij, zuiver en onbelast van alle schulden, inschrijvingen, hypotheken, hypothecaire 
volmachten of andere belemmeringen, kan worden overgedragen. De verkoper verklaart dat er geen 
procedure hangende is aangaande faillissement of collectieve schuldenregeling, geen maatregel van 
reorganisatie onder de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen, noch enig beslag is op 
voorschreven eigendom. 
 
ARTIKEL 2. STAAT 
Het goed wordt verkocht: 
 
- in de huidige staat en zonder waarborg van maat of oppervlakte ; elk verschil in meer of min, 
zelfs indien het meer dan 1/20 bedraagt, zal ten bate of ten schade komen van de koper, zonder 
wijziging van de prijs; 
- met alle zichtbare en verborgen gebreken, zowel van de constructies, de grond, als de 
ondergrond; de koper bevestigt het verkochte goed te hebben bezocht, de staat ervan voldoende te 
kennen en er geen nadere beschrijving van te verlangen; 
- zonder waarborg van juistheid van de kadastrale aanduidingen, die louter ten informatieve 
titel gegeven worden. Enige onnauwkeurigheid of onjuistheid kan geen verhaal doen 
ontstaan. 
 
ARTIKEL 3. BODEM 
De verkoper verklaart dat bij haar weten geen risicodragende inrichting gevestigd was en er geen 
risicodragende activiteiten werden uitgeoefend zoals voorzien in het Bodemdecreet. De verkoper heeft 
de bodemattesten aangevraagd bij OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen. De koper verklaart 
verder dat hij vóór het sluiten van onderhavige overeenkomst kennis heeft genomen van de 



 

bodemattesten. 
De inhoud van deze attesten, afgeleverd door de OVAM op 04.01.2017 met referten 20170012089 en 
20170012090, luidt als volgt: 
Kadastrale gegevens 
datum toestand op : 01.01.2015 
afdeling : 73098 WELLEN 1 AFD/WELLEN/ 
straat + nr : Merellaan 
sectie : B 
Nummer : 0775/00M000 
En 
datum toestand op: 01.01.2015 
afdeling: 73098 WELLEN 1 AFD/WELLEN/ 
straat + nr.: Merellaan 
sectie: B 
nummer: 0775/00N000 
 
Verder ‘deze grond’ genoemd. 
Inhoud van het bodemattest 
De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over 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. 
2.  Meer informatie over de gemeentelijke inventaris vindt u op www.overdracht.ovam.be. 
3. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be  
4.  Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. 
Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet. 
5. Meer informatie over der gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op 
http://www.ovam.be/disclaimer.  
6.  De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. 
Te Mechelen, 04.01.2017 
 
ARTIKEL 4. LASTEN, ERFDIENSTBAARHEDEN EN GEMEENSCHAPPEN 
Het goed wordt verkocht met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en 
niet-voortdurende erfdienstbaarheden, al dan niet bekend, en muurgemeenheden, waarmee het zou 
kunnen bevoor- of benadeeld zijn. De verkoper verklaart geen weet te hebben van erfdienstbaarheden 
en zelf er ook geen te hebben gevestigd. 
 
ARTIKEL 5. OVERDRACHT EIGENDOMSRECHT 
De verkoop is gesloten door het ondertekenen van onderhavige overeenkomst, onder voorbehoud van 
eventueel hierna vermelde opschortende voorwaarde(n). De koper bekomt het eigendomsrecht bij het 
verlijden van de notariële akte. Hij zal er op hetzelfde ogenblik het genot en het vrij gebruik van 
verkrijgen, behoudens hierna anders vermeld. 
 
De verkoop omvat niet de aan de openbare nutsmaatschappijen toebehorende leidingen of meters. 
 
ARTIKEL 6. GENOT 
De verkoper verklaart dat het goed niet verhuurd of verpacht is, zodat de grond met gebouw en 
aanhorigheden ter beschikking van de koper wordt gesteld, voor vrij van huur, pacht, gebruik of 
bezetting.  



 

De koper zal de volle eigendom en het genot van het goed hebben vanaf heden. 
De koper zal de onroerende voorheffing en alle andere belastingen van alle aard, zowel rechtstreekse als 
onrechtstreekse, welke betrekking hebben op het aangekochte goed en deze verkoop transactie te 
zijnen laste nemen vanaf heden. 
 
ARTIKEL 7. BOSDECREET 
Na voorlezing door de ondergetekende instrumenterende ambtenaar van artikel 3 van het Bosdecreet, 
hebben partijen bevestigd dat het bij deze verkochte goed NIET onder de voorschriften vallen van het 
Bosdecreet van 13 juni 1990, meermaals gewijzigd. 
 
ARTIKEL 8. WATERTOETS- RISICOZONE VOOR OVERSTROMINGEN 
a)Integraal waterbeleid 
Overeenkomstig artikel 17bis van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid en 
na opzoekingen op de door de overheid ter beschikking gestelde digitale kaarten deelt de 
instrumenterende ambtenaar mee en verklaart de overdrager dat, bij zijn weten, het verkochte goed: 
- niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in mogelijk en/of effectief overstromingsgevoelig gebied zoals 
vastgesteld door de Vlaamse Regering; 
- niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende 
oeverzone.  
b)Landverzekeringsovereenkomst 
Overeenkomstig artikel 129 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, verklaart de 
instrumenterende ambtenaar dat het goed niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in een risicozone voor 
overstromingen. 
 
ARTIKEL 9. WETTELIJKE VERMELDINGEN 
FISCALE VERKLARINGEN 
1. BTW 
De instrumenterende ambtenaar leest artikel 62, § 2 en artikel 73 van het Wetboek der Belastingen op 
de Toegevoegde Waarde voor: 
“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 notaris 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.” 
 “Hij die met bedrieglijk 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 5 jaar 
en met een geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met een van die straffen alleen.”. 
De verkoper verklaart de hoedanigheid te hebben van gedeeltelijk B.T.W.-belastingplichtige, onder 
nummer BE 207.483.691.  
2. Registratierechten 
Prijsbewimpeling 
De instrumenterende ambtenaar wijst de partijen op artikel 3.4.7.0.6 en artikel 3.18.0.0.14 van de 
Vlaamse Codex Fiscaliteit die respectievelijk als volgt luiden: 
"Inzake de registratiebelasting worden de aanvullende rechten die ingevolge een tekortschatting of om 
een andere reden betaald zijn, aangerekend op de aanvullende rechten die ingevolge prijsbewimpeling 
verschuldigd zijn.” 
“Een belastingverhoging van 100% van de aanvullende rechten inzake de registratiebelasting is in de 
volgende gevallen verschuldigd door elk van de contracterende partijen: 



 

1° in geval van bewimpeling over de prijs en de lasten of de overeengekomen waarde; 
2° als de overeenkomst, vastgesteld in een akte, niet diegene is die door de partijen is gesloten, of als de 
akte betreffende een overeenkomst, vermeld in artikel 19, eerste lid, 2° of 5°, van het federale Wetboek 
van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, onvolledig of onjuist is, met dien verstande dat ze al de 
bestanddelen van de overeenkomst niet weergeeft. 
Voor de gevallen, vermeld in het eerste lid, zijn de partijen hoofdelijk gehouden tot de betaling van de 
belastingverhoging.” 
Kosteloze Registratie 
Ingevolge artikel 34§2 van de Vlaamse Wooncode, gewijzigd bij artikel 37 al. 1. 2° van het decreet van 24 
maart 2006, houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk 
beleid, beroept de sociale huisvestingsmaatschappij zich op artikel 2.9.6.0.2 VCF, dit wil zeggen kosteloze 
registratie. 
De koper verklaart dat de overdracht geschiedt voor algemeen nut. 
 
ARTIKEL 10. ONTBINDENDE VOORWAARDE VAN BEKOMEN VERKAVELING 
De verkoop wordt gesloten onder ontbindende voorwaarde van het niet-bekomen van een 
verkavelingsvergunning door de koper in het kader van het daarop beoogde project. Het niet-bekomen 
van de verkaveling mag niet te wijten zijn aan een tekortkoming van de verkoper, zoals bijvoorbeeld het 
niet naleven van de ter zake geldende procedure. 
 
ARTIKEL 11. PRIJS 
De verkoop wordt toegestaan en aanvaard voor en mits de prijs van de normale verkoopwaarde van 
229.695,00 € (tweehonderdnegenentwintigduizend zeshonderdvijfennegentig euro), zoals bepaald in het 
schattingsverslag dd. 11.03.2014 opgesteld door landmeter-expert, Hendrik Appeltans, Kattendansstraat 
68 te 3500 Hasselt en aanvaard door de verkoper op de raad van bestuur van 23.04.2014. 
 
ARTIKEL 12. KOSTEN 
Buiten de aankoopprijs zal de koper alle bijkomende kosten dragen. De reeds gemaakte kosten 
bedragen: 
Bodemattesten: 100,00 euro 
Opmetingskosten: 1.515,53 euro 
Schattingskosten: 1.210,00 euro 
 
De reeds gemaakte kosten bedragen in totaal 2.825,53 € (tweeduizend achthonderdvijfentwintig euro 
drieënvijftig cent). Deze kosten worden vóór het verlijden van de akte betaald door middel van een 
bankoverschrijving. 
De eventueel te maken kosten voor registratie en overschrijving zullen worden afgerekend na de 
respectieve registratie en overschrijving. 
 
ARTIKEL 13. WIJZE VAN BETALING 
De aankoopprijs ten bedrage van 229.695,00 € (tweehonderdnegenentwintigduizend 
zeshonderdvijfennegentig euro),  wordt betaald door middel van een bankoverschrijving verricht vóór 
het verlijden van onderhavige authentieke akte. De overschrijving wordt verricht op rekeningnummer 
BE75 0910 0049 6951 op naam van de GEMEENTE WELLEN met de vermelding “verkoop bouwgrond 
Merellaan Vrolingen”. 
De kosten ten bedrage van 2.825,53 € (tweeduizend achthonderdvijfentwintig euro drieënvijftig cent) 
worden betaald door middel van een bankoverschrijving verricht vóór het verlijden van onderhavige 
authentieke akte. De overschrijving wordt verricht op rekeningnummer BE75 0910 0049 6951 op naam 
van de GEMEENTE WELLEN met de vermelding “kosten dossier bouwgrond Vrolingen”. 
 
Mevrouw Nadine Claes, gemeentelijk ontvanger geeft kwijting voor het innen van het geld in naam en 
voor rekening van de gemeente Wellen. 



 

 
SLOTBEPALINGEN 
Ontslag van ambtshalve inschrijving 
De bevoegde hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen enige ambtshalve inschrijving te 
nemen, om gelijk welke reden, bij de overschrijving van een uitgifte van deze akte. 
Kosten 
Alle kosten van deze akte zijn voor rekening van de koper. 
Woonstkeuze 
Voor de uitvoering van deze akte, verklaren verkoper en koper keuze van woonst te doen op het 
gemeentehuis van Wellen, Dorpsstraat 25. 
 Identiteit van de partijen 
De instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de identiteit van de partijen hem werd aangetoond aan 
de hand van stukken door de wet vereist. 
 Rechtsbekwaamheid 
Alle partijen verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en dus: 
- geen bijstand nodig te hebben van een bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator; 
- niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve schuldenregeling; 
- niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid te verkeren en evenmin 
bestuurder of zaakvoerder te zijn geweest in een failliete vennootschap waarbij toepassing gemaakt 
werd van artikel 3 bis §1 van het KB van 24 oktober 1934. 
 Inlichtingen 
De partijen bevestigen dat de instrumenterende ambtenaar hen naar behoren heeft ingelicht over de 
rechten, plichten en lasten die uit onderhavige akte voortvloeien en hen op onpartijdige wijze raad heeft 
verstrekt. Zij verklaren deze akte met alle eraan verbonden rechten en verplichtingen voor evenwichtig 
te houden en uitdrukkelijk te aanvaarden. 
 Voorlezing akte 
De partijen erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens vijf 
werkdagen voor het verlijden van de akte. De akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de 
vermeldingen aangaande de identiteitsgegevens van de instrumenterende ambtenaar en de partijen, de 
datum en plaats van het verlijden van de akte en van de wijzigingen die werden aangebracht aan het 
vooraf meegedeelde ontwerp. De gehele akte werd door de instrumenterende ambtenaar ten behoeve 
van de verschijners toegelicht. Partijen verklaren na gemelde voorlezing en toelichting de akte volledig 
en grondig begrepen te hebben en er geen verdere uitleg meer over te wensen. 
 
VERKLARING 
Ondergetekende, burgemeester Els Robeyns, verklaart dat de identiteiten zoals ze hierboven zijn 
vermeld, overeenstemmen met de vermeldingen in het rijksregister. 
Beide partijen verklaren zich akkoord met de raadpleging van het rijksregister. 
 
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  
 
voor de verkoper, voor de koper, 
de gemeente Wellen Hacosi CVBA 
 
Mia Cuppens Jozef Verjans 
secretaris voorzitter 
 



 

Els Robeyns Dominique Vrancken 
burgemeester directeur 
 
 
voor kwijting; 
 
Nadine Claes 
ontvanger 
 
Opgemaakt in evenveel exemplaren als er partijen zijn, waarvan elke partij erkent één exemplaar te 
hebben ontvangen, te                     op  
 
Handtekeningen: 
De verkoper          De koper" 
 
Art. 3 De vertegenwoordigers van de Hasseltse Huisvestingsmaatschappij worden uitgenodigd ter 
ondertekening van de onderhandse overeenkomst. 
 
Art. 4 De authentieke akte wordt verleden door de burgemeester. 
 
Art. 5 De ontvangst wordt financieel geregistreerd als volgt 
Budget/kosten/krediet 229.695,00 euro 
Prioritaire Beleidsdoelstelling 001.006 De gemeente maakt werk van een lokaal woonbeleid 
Actieplan 001.006.002 De gemeente zet in op sociaal huur- en koopwonen 
Actie 001.006.002.003 Bestemmen gemeentelijke bouwgrond wijk Vrolingen 
Beleidsdomein Algemene financiering 
Registratiesleutel 005002/22000020 Verkoop niet bebouwde bouwgrond speelplein Vrolingen 
Investeringsenveloppe IE/65 Verkoop niet bebouwde bouwgrond 
Visum:  
 
 
PUNT 8: DADING GIJBELS/SLL/ENGELEN&HAUFFMAN - GOEDKEUREN AKKOORD DEELDADING 2 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Procedure A.R. 09A110 voor het Vredegerecht van Borgloon waarin de gemeente Wellen de heren 
Engelen en Hauffman dagvaardt tot openstelling van chemin 41. 
Procedure A.R. 09/1747/A voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren waarin partijen Gijbels, 
Lagaeyesse en Limob NV de gemeente Wellen dagvaarden vanwege een stedenbouwkundige vergunning 
afgeleverd aan Stichting Limburgs Landschap (SLL). Chemin 41 bevindt zich in de praktijk op de percelen 
van SLL en is ten gevolge van de constructies op basis van de stedenbouwkundige vergunning niet meer 
toegankelijk. 
Met partijen Gijbels/Lagaeyesse/Limob en SLL werd reeds een deeldading afgesloten met betrekking tot 
deze zaak. 
 
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 
Beslissing gemeenteraad dd. 25.10.2005 inzake het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning 
Burgerlijk Wetboek art. 2044 



 

Besluit gemeenteraad dd. 27.11.2015 houdende principiële goedkeuring dading tussen gemeente Wellen 
- Gijbels - Limburgs Landschap 
 
Toelichting (feiten en context) 
De door de gemeenteraad reeds goedgekeurde dading dd. 27.11.2015 omvatte geen akkoord over het 
statuut van chemin 41. 
In de dading die heden voor ligt ter goedkeuring tussen gemeente Wellen,  Engelen/Hauffman en SLL 
wordt vastgelegd dat de chemin 41 zal worden omgezet in een sentier en dat deze zich op de percelen 
van SLL zal bevinden. SLL zal geen bezwaar hebben tijdens de procedure tot verlegging van de sentier. 
SLL garandeert een wandelverbinding doorheen de Broekbeemd tussen de Molenstraat en de 
Dorpsstraat en is bereid deze als een erkende sentier vast te leggen. 
 
BESLUIT: Goedkeuren dading 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Er wordt een dading gesloten in het kader van de gerechtelijke procedure omtrent de openstelling 
van Chemin 41, gelegen te Molenstraat. 
 
Art. 2 De dading wordt als volgt vastgesteld: 
"DADING 
TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN 
 
1. GEMEENTE WELLEN , 
Vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, 
waarvan de kantoren gevestigd zijn te 3830 WELLEN, Dorpsstraat 25 
 
EN 
2. LIMBURGS LANDSCHAP VZW, K.B.O. 0411.646.818 
met maatschappelijke zetel te 3550 HEUSDEN-ZOLDER, Dekenstraat 39 
 
EN 
3.1. De heer Ronny ENGELEN, 
wonende te 3830 WELLEN, Molenstraat 20 
3.2. De heer Tom HAUFFMAN, 
wonende te 3830 WELLEN, Molenstraat 20 
 
WORDT UITEENGEZET HETGEEN VOLGT 
 
De heren ENGELEN en HAUFFMAN zijn eigenaar van de volgende percelen te WELLEN ingevolge akte 
verleden voor notaris Raoul VREVEN op 03.04.2008 : 
- een woonhuis met grond en aanhorigheden gelegen aan Molenstraat nr. 20, groot 1a60ca en ter 
kadaster gekend onder sectie D nummer 947/D 
- een perceel tuin gelegen ter plaatse genaamd “De Dijken”, groot 8a55ca en ter kadaster gekend onder 
sectie D nummer 946/B 
- een landbouwgebouw met grond en aanhorigheden gelegen aan Molenstraat nr. 19, groot 2a85ca en 
ter kadaster gekend onder sectie D nummer 947/K 
- een perceel hoogstamboomgaard gelegen ter plaatse genaamd “De Dijken”, groot 24a60ca en ter 
kadaster gekend onder sectie D nr. 948/B 
- een perceel tuin gelegen ter plaatse genaamd “De Dijken”, groot 11a40ca en ter kadaster gekend onder 
sectie D nummer 951/B 



 

- een perceel weiland gelegen ter plaatse genaamd “De Dijken”, groot 11a90ca en ter kadaster gekend 
onder sectie D nummer 952/B 
Voornoemde perceelnummers zijn samengevoegd tot één perceel met het nummer 947M. 
LIMBURGS LANDSCHAP is eigenaar van de aanpalende percelen, onder andere de percelen te WELLEN, 
afdeling 1, sectie D nrs. 918E, 923A, 943B, 955A enz. … 
Middels dagvaarding dd. 3.3.09 werden de heren ENGELEN en HAUFFMAN ten verzoeke van de 
Gemeente WELLEN gedagvaard om te verschijnen voor het Vredegerecht te Borgloon, alwaar deze 
procedure gekend is onder A.R. 09A110. 
De Gemeente Wellen hield in deze procedure voor dat een buurtweg nr. 41 over de percelen van de 
heren ENGELEN en HAUFFMAN zou lopen en ging over tot dagvaarding teneinde de heren ENGELEN en 
HAUFFMAN te horen bevelen deze buurtweg open te stellen op straffe van een dwangsom van 1.000,00 
EUR per dag vanaf de derde dag na betekening van het vonnis. 
Deze vordering werd betwist door de heren ENGELEN en HAUFFMAN en de zaak werd op de zitting van 
27.10.09 door de Vrederechter naar de rol verzonden in afwachting van een uitspraak in een procedure 
hangend voor de Rechtbank van eerste aanleg te Limburg, afdeling Tongeren en aldaar gekend onder AR 
09/1747/A. 
In deze procedure gingen partijen GIJBELS André, LAGAEYESSE Erica en LIMOB NV over tot dagvaarding 
van de Gemeente WELLEN en LIMBURGS LANDSCHAP waarbij zij vroegen de door de Gemeente WELLEN 
afgeleverde vergunning aangaande ter plaatse uitgevoerde werken onwettig te verklaren en vroegen 
LIMBURGS LANDSCHAP te veroordelen alle wederrechtelijk aangebrachte constructies te verwijderen 
zodat zij de buurtweg nr. 41 opnieuw konden gebruiken. 
De heren ENGELEN en HAUFFMAN werden middels dagvaarding in gedwongen tussenkomst dd. 7.3.11 
gedagvaard ten verzoeke van partijen GIJBELS André, LAGAEYESSE Erica en LIMOB NV teneinde te horen 
zeggen voor recht dat het tussen te komen vonnis in het kader van de oorspronkelijke procedure 
opzichtens de gemeente Wellen en het Limburgs Landschap VZW gemeen en tegenstelbaar verklaard 
werd en de heren ENGELEN en HAUFFMAN te horen veroordelen tot het verwijderen van alle 
wederrechtelijk aangebrachte constructies en tot herstel van alle terreinen in hun oorspronkelijke staat, 
zodanig dat zij opnieuw de vrije toegang tot hun perceel konden krijgen. 
De heren ENGELEN en HAUFFMAN hebben in hun besluiten opgesteld in het kader van deze procedure 
steeds gesteld dat de buurtweg nr. 41 niet over hun perceel loopt. 
Bij tussenvonnis dd. 24.10.2013 ging de Rechtbank van eerste aanleg van Limburg, afdeling Tongeren, 
over tot aanstelling van een landmeter teneinde technisch advies te verlenen omtrent de vraag over 
welke kadastrale percelen de buurtweg nr. 41 loop met aanduiding van de respectieve eigenaars van 
deze percelen. 
Tussen de partijen GIJBELS André, LAGAEYESSE Erica en LIMOB NV, de Gemeente WELLEN en LIMBURGS 
LANDSCHAP werd vervolgens een dading afgesloten waarbij 
- partijen GIJBELS André, LAGAEYESSE Erica en LIMOB NV haar perceel te Wellen, sectie D, nrs 971, 972A 
aan LIMBURGS LANDSCHAP verkoopt 
- LIMBURGS LANSCHAP een bedrag van 4.700 EUR aan partijen GIJBELS André, LAGAEYESSE Erica en 
LIMOB NV betaalt voor de reeds gemaakte kosten en deze partijen verklaren de zaak hiermee te willen 
beëindigen; 
- De Gemeente WELLEN 2 percelen, 1070 e2 en 1070 f2, gelegen te WELLEN aan de NV LIMOB schenkt; 
- deze partijen verklaren de zaak hiermee te beëindigen. 
 
De hierboven vermelde partijen wensen de zaak eveneens te beëindigen en doen dit onder de hierna 
volgende voorwaarden. 
 
WORDT BIJ WIJZE VAN DADING EN MITS WEDERZIJDSE TOEGEVINGEN OVEREENGEKOMEN HETGEEN 
VOLGT: 
 
Artikel 1 
Aangezien de buurtweg ‘Chemin’, voorwerp van het geschil, geen louter contractuele situatie noch een 



 

privaatrechtelijke erfdienstbaarheid behelst, doch deze is gevestigd daar waar de 'Atlas der Buurtwegen' 
dit bepaalt, wijzigt een minnelijke wijziging de ligging volgens deze ‘Atlas’ wettelijk niet. 
Gelet op dit gegeven is de onherroepelijke en de onvoorwaardelijke medewerking van de betrokken 
partijen vereist aangaande de daadwerkelijke afschaffing van de Chemin en de vestiging van een Sentier 
via een officiële afschaffings- en vestigingsprocedure. 
De afschaffingsprocedure en de vestigingsprocedure zal overeenkomstig o.m. de Wet van 10 april 1841 
op de buurtwegen en andere toepasselijke wetgeving door de gemeente Wellen opgestart worden en dit 
nadat de Gemeente Wellen en het Limburgs Landschap het tracé van de sentier in onderling overleg 
hebben vastgesteld. Dit overleg gebeurt na de ondertekening van huidige dadingsovereenkomst. 
Partijen Limburgs Landschap, Engelen en Hauffman verbinden zich middels de ondertekening van 
huidige dadingsovereenkomst toe hun onherroepelijke en onvoorwaardelijke medewerking te verlenen 
betreffende zowel de afschaffingsprocedure van de Chemin als de verleggingsprocedure van de Sentier 
zoals deze laatste wordt weergegeven in art. 2 van huidige dadingsovereenkomst. 
Partijen Limburgs Landschap, Engelen en Hauffman zullen zich op geen enkele wijze, noch rechtstreeks 
noch onrechtstreeks, verzetten tegen het aanvatten van de procedures noch gedurende het verloop van 
deze procedures. 
 
Artikel 2 
Partijen aanvaarden bijgevolg dat er zich een wandelweg (lees: ‘voetweg’ of ‘sentier’) op de percelen van 
LIMBURGS LANSCHAP situeert en dus langsheen het perceel van de heren ENGELEN en HAUFFMAN 
loopt. 
Partijen verduidelijken voor zoveel als nodig dat de grens tussen de eigendom van de heren ENGELEN en 
HAUFFMAN enerzijds en de eigendom van LIMBURGS LANDSCHAP anderzijds gevormd wordt door de 
huidige afscheiding, zijnde de grens van beide percelen. 
Partijen verduidelijken tevens dat het deel van de sentier, dat loopt langsheen het perceel van de heren 
ENGELEN en HAUFFMAN, gevestigd zal worden op de plaats waar deze nu ligt en verwijzen 
dienaangaande naar de 4 foto's die als bijlage bij deze dading worden gevoegd en er integraal deel van 
uitmaken. 
Nu partijen LIMBURGS LANDSCHAP en ENGELEN en HAUFFMAN dit als grens beschouwen bevestigen 
partijen dat de gemeente WELLEN in overeenstemming met deze grens over kan gaan tot het aanvatten 
van de afschaffings- en verleggingsprocedure zoals opgenomen in art. 1 van huidige dading. 
Partij LIMBURGS LANDSCHAP en de Gemeente WELLEN komen overeen dat de toegang tot het 
achterliggende natuurgebied behouden dient te blijven, hetgeen de gemeenschappelijke doelstelling van 
de gemeente Wellen en het Limburgs Landschap is. De ‘sentier’ wordt in die zin gevestigd dat deze de 
toegang tot het natuurgebied waarborgt en de betreffende natuurgebieden met elkaar verbinden. 
De sentier waarvan het tracé door partijen LIMBURGS LANDSCHAP en de gemeente WLLEN in onderling 
overleg zal worden geconcretiseerd zoals hierna bepaald, zal lopen doorheen het natuurgebied 
Broekbeemd, alwaar twee verschillende toegangswegen tot dit gebied worden gegarandeerd door de 
betreffende sentier: één vanaf de Molenstraat en één vanaf de Dorpsstraat 27b. Dit is van belang 
aangezien vanuit de Dorpsstraat een wandelweg start die natuurgebied Broekbeemd verbindt met 
verderop gelegen natuurgebied Grote Beemd. 
Het tracé van de ‘sentier’ dewelke overeenkomstig art. 1 van huidige dading wordt gevestigd op de 
percelen van LIMBURGS LANDSCHAP wordt vóór het aanvatten door de gemeente Wellen van de 
afschaffings- en verleggingsprocedure in onderling overleg tussen het LIMBURGS LANDSCHAP en de 
Gemeente WELLEN, doch na de ondertekening van huidige dadingsovereenkomst, in concreto 
vastgelegd. 
Partijen aanvaarden dat de heren ENGELEN en HAUFFMAN hun eigendom afsluiten en dat over deze 
eigendom geen doorgang dient te worden verleend. 
Partijen verklaren verder niets meer van mekaar te vorderen. 
 
Artikel 3 
Partijen stellen door middel van deze dading, met dien verstande dat de bepalingen in art. 1 en 2 worden 



 

nageleefd, op exhaustieve wijze een definitief einde aan alle tussen hen bestaande betwistingen die 
betrekking hebben op de ligging van chemin nr. 41. 
 
Artikel 4 
Partijen erkennen uitdrukkelijk dat deze overeenkomst een dading is in de zin van artikel 2044 B.W.. 
Zij komen overeen dat deze overeenkomst, zonder enige nadelige erkenning over en weer, geldt als 
definitieve en volledige minnelijke regeling van de betwisting die het voorwerp was van de hiervoor 
beschreven procedure niets uitgezonderd. 
 
Artikel 5 
De procedure ingesteld door Mr. Delbrouck en gekend bij de Vrederechter te Borgloon onder het 
rolnummer AR 09A110 hangende tussen de gemeente Wellen en de heren Engelen - Haufmann is 
inmiddels weggelaten van de rol. Een doorhaling dient bijgevolg niet meer te worden gevraagd. 
Partijen verbinden zich ertoe om uiterlijk binnen de maand na de ondertekening van deze overeenkomst 
het nodige te zullen doen om via hun raadslieden aan de Rechtbank van eerste aanlag van Limburg, 
afdeling Tongeren te bevestigen dat er een regeling werd bereikt en dat de zaak gekend onder het 
rolnummer AR 09/1747/A (te Tongeren) zonder verdere kosten mag worden doorgehaald. 
 
Artikel 6 
Partijen erkennen dat zij tijdens de onderhandelingen alsook bij het ondertekenen van deze 
dadingsovereenkomst door hun raadsman werden bijgestaan. Zij erkennen dat zij deze overeenkomst uit 
vrije wil zijn aangegaan, nadat zij voldoende werd geïnformeerd over hun rechten. 
Partijen doen afstand van hun recht om de nietigheid van deze overeenkomst te eisen op welke grond 
dan ook, hierin begrepen de dwaling in rechte of in feite en verzuim omtrent de aard en omvang van hun 
wederzijdse rechten en gekwalificeerde benadeling. Deze overeenkomst drukt volledig de wil van de 
partijen uit met betrekking tot de dading en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, hetzij 
schriftelijk, hetzij mondeling, die hierop betrekking hebben. 
 
Artikel 7 
Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Limburg, 
afdeling Tongeren zijn bevoegd om kennis te nemen van betwistingen betreffende de geldigheid, de 
uitlegging of de uitvoering van onderhavige overeenkomst. 
Huidige dadingovereenkomst bevat 7 artikelen en 5 door alle partijen geparafeerde bladzijden. 
Aldus opgesteld te Wellen op [……………….] in zoveel exemplaren als er partijen zijn en waarbij elke partij 
verklaart een exemplaar te hebben ontvangen bij de ondertekening. 
Voor de Gemeente WELLEN 
Voor LIMBURGS LANDSCHAP 
Ronny ENGELEN Tom HAUFFMAN 
Bijlagen: 4 foto’s" 
 
Art. 3 Voorzitter van de gemeenteraad, Burgemeester Els Robeyns, gaat samen met Secretaris Mia 
Cuppens over tot de ondertekening van de dading. 
 
Art. 4 De dading wordt overgemaakt aan de rechtbank van eerste aanleg van Limburg, afdeling Tongeren 
ter beëindiging van de gerechtelijke procedure. 
 
Art. 5 Een procedure ter wijziging van de betrokken Chemin 41 wordt opgestart. 
 
 
PUNT 9: CHARTER SMART LIMBURG : VOORSTEL TOT ONDERTEKENING 
DE RAAD, 
 



 

Voorgeschiedenis/aanleiding 
Het schrijven van Infrax en Nuhma dd. 20 februari 2017. 
 
Juridische grondslag 
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; 
 
Toelichting (feiten en context) 
De Limburgse steden en gemeenten wensen samen te werken om van Limburg een slimme regio te 
maken waar nieuwe technologische toepassingen kunnen geïntroduceerd en uitgerold worden; 
 
De Limburgse steden en gemeenten willen samen een visie en strategie uitwerken en uitdragen, om zo 
een eenduidig beleid uit te werken en de nodige schaalgrootte te bewerkstelligen; 
 
Het is de missie van Nuhma om een grensoverschrijdende meerwaarde te creëren voor haar 
aandeelhouders, 43 Limburgse gemeenten en Laakdal; 
 
Het is de doelstelling van Infrax om de capaciteit ter beschikking te stellen met het oog op data- en 
aanverwante communicatie op de bestaande netten/installaties ten behoeve van de deelnemers; 
 
Infrax en Nuhma werken samen voor Smart City toepassingen; 
 
BESLUIT: Goedkeuren Charter Smart Limburg 
eenparig aangenomen 
 
De raad  
 
Art. 1 Engageert zich om samen een visie uit te werken, waaraan een strategie gekoppeld is die als 
leidraad zal dienen voor toekomstige beslissingen inzake het opzetten van een smart region en smart 
cities.  
 
Art. 2 Engageert zich om samen te werken met de andere steden en gemeenten van de provincie 
Limburg om zo synergiën en schaalgrootte te creëren. 
 
Art. 3 Engageert zich om te kiezen voor toepassingen met open data, zodat deze gedeeld kunnen 
worden en leiden tot nieuwe inzichten en toepassingen. 
 
Art. 4  Engageert zich om data van bestaande initiatieven inzake smart cities ter beschikking te stellen 
van de samenwerking tussen Nuhma en Infrax. 
 
 
 

IV. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 10: POLITIEVERORDENING OMTRENT DE BRANDVEILIGHEID IN HORECAZAKEN EN GELIJKAARDIGE 
INRICHTINGEN 



 

DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Openbare zitting Zoneraad Hulpverleningszone Zuid-West-Limburg van 21 november 2016 houdende de 
goedkeuring provinciaal horecareglement van de Limburgse hulpverleningszones. 
Politieverordening omtrent de brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen van 28 
november 2003, zoals aangepast bij gemeenteraadsbesluit van 27 januari 2006.  
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd, in het bijzonder artikel 119 en 135§2 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 
De wet van 31 december 1963 betreffende de civiele veiligheid, inclusief latere wijzigingen  
De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inclusief latere wijzigingen   
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  
Provinciaal reglement omtrent de brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen zoals 
bepaald door de openbare zitting van de Zoneraad Hulpverleningszone Zuid-West-Limburg van 21 
november 2016  
 
Toelichting (feiten en context) 
Het nieuwe provinciaal horecareglement inzake brandveiligheid vormt de aanpassing van het vorige 
provinciaal reglement, dat werd overgenomen door de gemeenteraad in de politieverordening omtrent 
de brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen van 28 november 2003, zoals aangepast 
bij gemeenteraadsbesluit van 27 januari 2006.  
 
De gemeente heeft ondermeer tot taak heeft de veiligheid in openbare gebouwen en openbare plaatsen 
te reglementeren. Het vergroten van de brandveiligheid in plaatsen waar (veel) publiek komt, is een 
belangrijke taak is van de gemeente. Dit reglement stelt minimale eisen aan de bouw en de inrichting 
van horecazaken en gelijkaardige inrichtingen teneinde de brandveiligheid te vergroten. Deze 
verordening legt eenvormige voorschriften op. De burgemeester wordt belast met de aflevering van een 
brandweervergunning op advies van de brandweerdienst. 
 
Adviezen 
Per brief dd 31.01.2017 verzocht de gemeente Wellen Adviesraad Ondernemend Wellen om advies met 
betrekking tot het facultatief in te voeren artikel 34 betreffende een plan van de inrichting, bedoeld om 
de hulpdiensten in te lichten van de locatie van de trappen en de evacuatiewegen; de beschikbare 
brandbestrijdingsmiddelen; in voorkomend geval, het stopmechanisme van het ventilatiesysteem; in 
voorkomend geval, het overzichtsbord van het detectie- en alarmsysteem; de stookplaatsen. 
Het advies luidt: "Gelet op de inhoud van art. 34 adviseren wij de gemeente Wellen art. 34 enkel 
facultatief mee op te nemen in de voorschriften van de brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige 
inrichtingen. 
Wij gaan ervan uit dat het volstaat dat de uitbaters/eigenaars van een horecazaak en gelijkaardige 
inrichtingen zelf een eenvoudig schematisch plan opstellen met aanduiding van de evacuatiewegen, 
beschikbare brandbestrijdingsmiddelen, enz.,... en dat bij enige onduidelijkheid bij het opstellen van een 
schematisch plan de bouwdienst van de gemeente Wellen hierin de nodige ondersteuning/uitleg geeft. 
Wij stellen voor in de toekomst de noodzaak van deze maatregel te evalueren ten opzichte van het 
gewenst veiligheidsniveau in de horecazaken. Verder zal vergeleken worden ten opzichte van de 
omliggende gemeenten of het in de toekomst gewenst is om deze maatregel vooralsnog verplichtend te 
maken." 
 



 

Argumentatie 
AOW adviseert om het voorziene artikel 34 niet dwingend op te nemen. Gelet op de voorziene sancties 
in artikel 37, dat niet van facultatieve aard is, is het aangewezen om het artikel in zijn geheel niet op te 
nemen.  
 
BESLUIT: Goedkeuren politieverordening brandveiligheid horecazaken 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De 'Politieverordening omtrent de brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen' 
wordt goedgekeurd als volgt:  
"VOORSCHRIFTEN OMTRENT DE BRANDVEILIGHEID IN HORECAZAKEN EN GELIJKAARDIGE 
INRICHTINGEN 
 
Hoofdstuk 1: Algemeen 
Artikel 1. Doel 
Deze verordening bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van 
horecazaken en gelijkaardige inrichtingen zoals bedoeld in artikel 2.1, definitie, moeten voldoen om: 
• het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen; 
• de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen; 
• preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken. 
 
Artikel 2. Terminologie 
Artikel 2.1. Definitie 
Horecazaken zijn drank- en eetgelegenheden in lokalen of ruimten in privé- of openbare gebouwen, 
permanent ingericht om te worden gebruikt als ruimte waarin gewoonlijk dranken en/of maaltijden van 
welke aard ook worden verstrekt voor gebruik ter plaatse. 
Zonder limitatief te zijn wordt hieronder verstaan alle danszalen, herbergen, privéclubs, thee- en 
koffiehuizen, hotels, restaurants, snackbars, frituren, concertzalen, discotheken, casino’s, 
sportcomplexen, bioscopen, gemeenschapsvoorzieningen en over het algemeen alle 
drankgelegenheden, met inbegrip van die welke in openlucht gelegen zijn, die al dan niet tegen betaling 
(of op vertoon van een lidkaart) voor publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang tot bepaalde 
categorieën van personen beperkt. 
Artikel 2.2.  
Voor de terminologie wordt verwezen naar bijlage 1 van het KB van 07.07.94 en zijn wijzigingen, tot 
vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen 
moeten voldoen.  
Artikel 2.3.  
Voor de eisen in verband met reactie bij brand wordt verwezen naar bijlage 5 en 5/1 van het KB van 
07.07.94 en zijn wijzigingen, tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en 
ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. 
Artikel 2.4.  
Onder netto-vloeroppervlakte van de inrichting wordt verstaan de oppervlakte toegankelijk voor het 
publiek, verminderd met de oppervlakte van de tapkasten, podiums, vast meubilair (bijv. buffet), 
vestiaires en sanitair.  
Artikel 2.5.  
Onder " inrichtingen die als afhaalinrichting bestemd zijn" wordt verstaan: inrichtingen met maximaal 16 
zitplaatsen die bestemd zijn voor plaatselijke consumptie. 
 
Artikel 3. Bepaling van het aantal toegelaten personen 
Het aantal toegelaten personen wordt bepaald aan de hand van volgende criteria: 



 

• de netto-vloeroppervlakte van de inrichting 
• het aantal uitgangen 
• de nuttige breedte van uitgangen en evacuatiewegen 
Artikel 3.1. Op basis van de netto-vloeroppervlakte 
Het aantal toegelaten personen bedraagt: 
• voor inrichtingen voorzien van tafels en stoelen (of ander los meubilair) 1,5 personen per m² 
netto-vloeroppervlakte. Dit aantal wordt naar het juist hoger geheel getal afgerond; 
• voor inrichtingen zonder tafels of stoelen 3 personen per m² netto –vloeroppervlakte; 
• voor inrichtingen waar de bezoekers uitsluitend gebruik maken van zitplaatsen, zoals 
verbruikszalen en restaurants, is het toegelaten aantal aanwezigen gelijk aan het aantal zitplaatsen; 
• voor inrichtingen voor gemengd gebruik, waarbij het gedeelte zonder tafels en stoelen minder 
dan 20m² bedraagt, wordt het maximaal aantal toegelaten aanwezigen vastgesteld op 1,5 personen per 
m² voor de totale netto-vloeroppervlakte. Dit aantal wordt naar het juist hoger geheel getal afgerond; 
• voor inrichtingen voor gemengd gebruik, waarbij het gedeelte zonder tafels en stoelen meer dan 
20m² bedraagt, wordt het maximaal aantal toegelaten aanwezigen vastgesteld op 3 personen per m² 
voor het gedeelte zonder tafels en stoelen en 1,5 personen per m² voor het gedeelte met tafels en 
stoelen. Dit aantal wordt naar het juist hoger geheel getal afgerond. 
Artikel 3.2. Op basis van het aantal uitgangen 
Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan de bezetting die, overeenkomstig artikel 7.1 en 
12.5 van dit reglement, overeenstemt met het aantal uitgangen.  
Artikel 3.3. Op basis van de nuttige breedte 
De uitgangswegen, uitgangen en deuren moeten een totale nuttige breedte hebben die tenminste gelijk 
is, in centimeters, aan het aantal personen die ze moeten gebruiken om de uitgangen van het gebouw te 
bereiken. 
De trappen moeten een totale nuttige breedte hebben die tenminste gelijk is, in centimeters, aan dat 
getal vermenigvuldigd met 1,25 indien ze afdalen naar de uitgang en vermenigvuldigd met 2 indien ze 
ernaar opstijgen. 
De nuttige breedte van een uitgang of evacuatieweg bedraagt tenminste 0,8m. De vrije hoogte moet 
minstens 2m bedragen. 
Artikel 3.4. Bepaling maximum aantal toegelaten personen 
Het kleinste getal uit voorgaande berekeningen wordt aangenomen als het maximum aantal toegelaten 
personen tot de inrichting.  
Het maximaal aantal toegelaten personen wordt expliciet vermeld in het brandweer-verslag en/of de 
exploitatievergunning. 
De exploitant en eventuele organisatoren zullen maatregelen (o.a. beperking aantal toegangskaarten, 
telsysteem, ...) nemen om overschrijding van dit aantal te voorkomen. 
Het aantal toegelaten personen moet duidelijk vermeld worden in de verhuurcontracten. 
 
Artikel 4. Procedure 
Bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de 
binneninrichting, bij wijziging van de netto-vloeroppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke 
wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, dient voorafgaandelijk een brandveiligheidsverslag 
aangevraagd worden bij de burgemeester van de stad of gemeente waar de horecazaak gelegen is. 
De aanvraag voor het brandveiligheidsverslag moet minstens 4 weken voor de openingsdatum 
schriftelijk bij de burgemeester van de stad of gemeente waar de horecazaak gelegen is ingediend 
worden. 
Het openhouden, openen of heropenen van inrichtingen vermeld onder artikel 2 van deze 
reglementering is onderworpen aan een brandweervergunning af te leveren door de burgemeester van 
de stad of gemeente waar de horecazaak gelegen is, na verslag van de bevoegde brandweerzone. Deze 
toelating is steeds herzienbaar. 
Artikel 4.1. 
De brandweervergunning bedoeld in artikel 4 van het politiereglement omtrent de brandveiligheid in 



 

horecazaken en aanverwante inrichtingen, kan slechts worden verleend indien voldaan wordt aan de 
specifieke normen inzake brandveiligheid zoals bepaald in hogervermeld politiereglement. 
De inachtneming van deze normen wordt vastgesteld door een brandweervergunning waarvan de 
modellen in bijlage 1, 2 en 3 van dit besluit. 
Er bestaan 3 modellen van een brandweervergunning: 
Vergunning A zonder opmerkingen (bijlage 1) 
vergunning B met toegestane afwijkingen (bijlage 2) 
Vergunning C: weigering vergunning (bijlage 3) 
De vergunning wordt afgeleverd door de burgemeester van de stad of gemeente waar de horecazaak 
gelegen is, na verslag van de bevoegde brandweerzone. 
Artikel 4.2. 
De inachtneming van de toegestane afwijkingen en de inachtneming van de bepalingen vervat in het 
politiereglement waarvan niet afgeweken wordt, worden vastgesteld door een brandweervergunning A2 
waarvan het model in bijlage 2 van dit besluit wordt gevoegd. 
Dit wordt afgeleverd door de burgemeester van de stad of gemeente waar de horecazaak gelegen is, na 
verslag van de bevoegde brandweerzone. 
 
Hoofdstuk 2: Inplanting en toegangswegen 
Artikel 5. 
De toegangswegen tot de inrichting worden bepaald in akkoord met de brandweer volgens de leidraad 
van de basisnormen. 
 
Artikel 6. 
Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere dergelijke toevoegingen zijn 
enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van de personen, noch de actie 
van de brandweer in het gedrang komen.  
 
Hoofdstuk 3: Compartimentering en evacuatie 
Artikel 7.  Algemeen 
De inrichting vormt minstens één compartiment. 
In functie van de bezetting en de configuratie van de inrichting kan door de brandweer het aantal 
compartimenten verhoogd worden. 
Artikel 7.1. 
De inrichting dient gecompartimenteerd te zijn van woongedeelten met overnachtingsmogelijkheden, 
ongeacht deze in gebruik zijn door de uitbater en/of door derden.  
Indien deze compartimentering structureel niet kan gerealiseerd worden, kan hiervan worden 
afgeweken mits volgende voorwaarden: 
• overleg met de brandweer; 
• enkel ten behoeve van de uitbater;  
• het een bestaande inrichting betreft;  
• de inrichting voorzien wordt van een algemene en automatische branddetectie-installatie, 
overeenkomstig de norm NBN S21-100 deel 1 en 2; 
• Het akoestische waarschuwingssignaal moet hoorbaar zijn in alle vertrekken van de woon- of 
overnachtingsmogelijkheid. 
Artikel 7.2. Winkelcentra 
Inrichtingen die deel uit maken van winkelcentra moeten niet gecompartimenteerd zijn mits ze uitgerust 
zijn met een algemene automatische branddetectie-installatie. Het akoestische waarschuwingssignaal 
moet hoorbaar zijn in de gemeenschappelijke gangen van het winkelcentrum. 
 
Artikel 8. Evacuatie van de compartimenten 
Artikel 8.1. Aantal uitgangen 
Elk compartiment heeft minimum: 



 

• één uitgang indien de maximale bezetting minder dan 100 personen bedraagt;  
• twee uitgangen indien de maximale bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 500 personen 
bedraagt;  
• 2 + n uitgangen waarbij "n" het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van 
de maximale bezetting van het compartiment, indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen 
bedraagt. 
Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van de maximale 
bezetting en/of de configuratie van de lokalen. 
Het aantal uitgangen van bouwlagen en lokalen wordt bepaald zoals voor de compartimenten. 
Indien een deel van het gebouw waarin de inrichting is gelegen gebruikt wordt als privé lokalen voor de 
exploitant mag een uitgang van de inrichting ook dienst doen als uitgang van dit privé gedeelte. 
Indien een deel van het gebouw waarin de inrichting is gelegen gebruikt wordt als privé lokalen voor 
derden, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang vereist. 
Artikel 8.2. De uitgangen 
De uitgangen zijn zoveel mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment.  
De evacuatiewegen moeten zodanig verdeeld zijn dat ze onafhankelijk van elkaar uitkomen op de 
openbare weg of op een voldoende grote vrije ruimte om zich veilig van het gebouw te kunnen 
verwijderen. De aanwezigen moeten het gebouw snel en veilig kunnen ontruimen. 
 
Hoofdstuk 4: Voorschriften voor sommige bouwelementen 
Artikel 9. Structurele elementen 
De structurele elementen (kolommen, dragende wanden, balken, vloeren,…) van de inrichting  dienen 
een brandweerstand te bezitten overeenkomstig onderstaande tabel of zijn gebouwd in metselwerk en 
beton. 
Indien de inrichting deel uitmaakt van een groter geheel dienen de structurele elementen van de 
onderliggende bouwlagen eveneens te voldoen aan de gestelde eisen.  
 
  structuur van de inrichting en onderliggende bouwlagen 
aantal bouwlagen 
van het gebouw bovengrondse structuur  dakstructuur ondergrondse structuur ** 
1   n.v.t.    n.v.t.  R 60  
2/3   R 30     R 30 *  R 60  
> 3   R 60     R 30 *  R 60  

 
*   Dit voorschrift is niet van toepassing indien het dak aan de binnenkant beschermd is door een 
bouwelement met een brandwerendheid van EI 30. 
** Met inbegrip van de vloer van het laagste evacuatieniveau. 
 
De brandweer kan bijkomende eisen stellen aan de brandweerstand van de structurele elementen.  
 
Artikel 10. Plafonds en valse plafonds (bij vernieuwing) 
Artikel 10.1.  
In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de verlaagde plafonds EI 
30 (a→b), EI 30 (b→a) of EI 30 (a ↔ b) volgens NBN EN 13501-2 en NBN EN 1364-2 of hebben een 
stabiliteit bij brand van een ½ h volgens NBN 713-020.  
Artikel 10.2 
De ruimte tussen het plafond en het vals plafond wordt onderbroken door de verlenging van alle 
verticale wanden waarvoor een brandweerstand vereist is. 
 
Hoofdstuk 5: Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatiewegen 
Artikel 11. Compartimenten 
Artikel 11.1.  



 

De wanden tussen compartimenten hebben ten minste een brandwerendheid van EI 30. Indien de 
structurele elementen R 60 moeten hebben (cfr. art.9) dan hebben deze wanden EI 60.  
De verbindingsdeuren zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand en hebben een brand-weerstand van EI1 
30.  
 
Artikel 12. Trappen 
Artikel 12.1.  Trappenhuizen 
De trappen die verscheidene compartimenten verbinden zijn omsloten. 
De binnenwanden van de trappenhuizen hebben minstens een brandwerendheid van EI 30. Indien de 
structurele elementen R 60 moeten hebben (zie art 9) dan hebben deze wanden een brandwerendheid 
van EI 60.   
Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze openingen over tenminste 1 m zijdelings afgezet  
zijn met een element E 30. 
De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau. 
Op iedere bouwlaag wordt de verbinding tussen het compartiment en het trappenhuis verzekerd door 
een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur met EI130 die opendraait in de vluchtzin. 
Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij via een evacuatieweg die 
beantwoordt aan de voorschriften van artikel 13. 
Nieuw te bouwen trappen gelegen in een trappenhuis hebben evenals de overlopen R30. 
Bovenaan de trappenhuizen moeten rookluiken met een doorsnede van minimum 1m² aangebracht 
worden, te bedienen van op het gelijkvloers.   
Indien trappenhuizen maximaal twee bovengrondse verdiepingen, met een oppervlakte kleiner dan of 
gelijk aan 300 m², met het evacuatieniveau verbinden, mag de oppervlakte van de verluchtingsopening 
beperkt worden tot 0,5 m².  
Artikel 12.2.  Trappen 
De trappen van de inrichting hebben de volgende kenmerken: 
1. zij zijn aan beide zijden uitgerust met leuningen. Voor de trappen met een nuttige breedte, 
kleiner dan 1,20 m, is één leuning voldoende, voor zover er geen gevaar is voor het vallen;  
2. de aantrede van de treden is in elk punt tenminste 0,20 m;  
3. de optrede van de treden mag niet meer dan 18 cm bedragen;  
4. hun helling mag niet meer dan 75% bedragen (maximaal hellingshoek 37°);  
5. zij zijn van het “rechte" type. Maar “wenteltrappen” worden toegestaan zo ze verdreven treden 
hebben en zo hun treden, naast de vereisten van voorgaande punten, ten minste 24 cm aantrede 
hebben op de looplijn. De minimum aantrede over de gehele trapbreedte bedraagt minstens 0,20 m; 
6. De treden moeten slipvrij zijn. 
 
Artikel 13. Evacuatiewegen en vluchtterrassen 
Artikel 13.1.  
De evacuatiewegen worden oordeelkundig verdeeld over de inrichting en moeten een snelle en 
gemakkelijke ontruiming van de personen toelaten. 
Artikel 13.2. 
De binnenwanden van de evacuatiewegen hebben minstens een brandwerendheid van EI 30. Indien de 
structurele elementen R 60 moeten hebben (cfr. art 9) dan hebben deze wanden een brandwerendheid 
van EI 60.   
Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze beglaasde delen minimum 1 m verwijderd zijn van 
beglaasde delen van andere buitenwanden.  
Artikel 13.3. 
De deuren in de evacuatiewegen mogen geen vergrendeling bezitten die de evacuatie kan belemmeren. 
De af te leggen afstand van op elk punt van de inrichting of compartiment tot aan de dichtstbijzijnde 
uitgang bedraagt maximaal 30 m. 
Indien de uitgang uitgeeft op een evacuatieweg bedraagt de maximale af te leggen weg 45 m tot in de 
open lucht of tot het dichtstbijzijnde trappenhuis. 



 

Voor een trap bedraagt de horizontaal afgelegde afstand de te overbruggen verticale hoogte 
vermenigvuldigd met 2,5. 
De lengte van doodlopende evacuatiewegen mag niet meer dan 15 m bedragen. 
In functie van de bezetting en de configuratie van de inrichting kunnen door de brandweer deze 
maximaal af te leggen afstanden gereduceerd worden.  
Op een evacuatieniveau mogen geen uitstalramen van bouwdelen met een commerciële functie, die 
geen EI 30 hebben, uitgeven op de evacuatieweg die de uitgangen van andere bouwdelen verbindt met 
de openbare weg, met uitzondering van de laatste 3 m van deze evacuatieweg.  
Artikel 13.4. 
De borstweringen aan de overlopen van de trappen en de bordessen moeten minstens 1 m hoog zijn. Bij 
nieuwbouw of vernieuwing moeten de borstweringen 1,10 m hoog zijn. (1,20 m hoog als de valhoogte > 
12 m).  
Er wordt geadviseerd de borstweringen te construeren overeenkomstig NBN B 03-004 voor openbare 
gebouwen.  
Artikel 13.5.  Draaizin van uitgangsdeuren. 
De deuren die gelegen zijn in de evacuatiewegen kunnen gemakkelijk geopend worden en draaien in de 
richting van de uitgang ofwel in beide richtingen.   
• Voor inrichtingen waarvan de capaciteit maximum 49 personen bedraagt, mag de deur naar 
binnen draaien. 
• Voor inrichtingen met een capaciteit van meer dan 49 en minder dan 100 personen moet ten 
minste één uitgangsdeur in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien. 
• Voor inrichtingen met een capaciteit vanaf 100 personen moeten alle uitgangsdeuren in beide 
richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien. 
De buitendeuren welke rechtstreeks op de openbare weg uitgeven, mogen niet buiten de rooilijn komen. 
Indien deze deuren noodzakelijkerwijze naar binnen draaien dienen zij te kunnen openslaan tegen een 
vast gedeelte van het gebouw en er stevig aan bevestigd worden. Gedurende de openingsuren zijn deze 
deuren in geopende stand vastgezet. 
Schuifdeuren, draaideuren (molen) en draaipaaltjes zijn in de evacuatiewegen en uitgangen verboden. 
Het gebruik van sleutelkastjes is verboden. 
Artikel 13.6. 
Het publiek moet alle uitgangen kunnen gebruiken.  
Artikel 13.7. 
Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen belemmeren, te plaatsen in 
de uitgangen en wegen die ernaartoe leiden of de nuttige breedte ervan verminderen.  
Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend merkteken 
dragen. 
Artikel 13.8. 
De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de bepalingen betreffende de 
veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. Deze pictogrammen moeten vanuit alle hoeken van 
de inrichting goed zichtbaar zijn. De pictogrammen moeten verlicht worden door de normale verlichting 
en door de veiligheidsverlichting.  
Artikel 13.9. 
Deuren die niet op een uitgang uitgeven, moeten voorzien worden van een goed leesbaar opschrift ‘geen 
uitgang’ of een gelijkwaardig pictogram. 
 
Hoofdstuk 6: Voorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten 
Artikel 14. Technische lokalen en ruimten 
Artikel 14.1. Algemeen 
Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt minstens één compartiment. 
Artikel 14.2. Stookplaatsen 
De wanden van de stookplaats en de brandstofopslagplaats gelegen in de inrichting of welke deel 
uitmaken van de inrichting moeten een brandweerstand bezitten van één uur (EI 60). De 



 

binnentoegangsdeuren van de stookplaats en de brandstofopslagplaats moeten een brandweerstand 
hebben van een half uur (EI1 30) en zijn zelfsluitend. 
De stookketel van de centrale verwarmingsinstallatie en de niet ingegraven brandstof-opslagplaatsen zijn 
elk in afzonderlijke, uitsluitend daartoe bestemde, goed verluchte lokalen geïnstalleerd. 
De brandstofopslagplaatsen voor vloeibare brandstoffen moeten voorzien zijn van een vloeistofdichte 
inkuiping. 
Verwarmingsinstallaties gevoed met gas dienen niet in een stookplaats ondergebracht, voor zover de 
verwarmingsinstallaties een gecumuleerd vermogen hebben van minder dan 70 kW.  
Bij vernieuwing van de generatoren, geldt de vrijstelling slechts voor de lokalen 
• waarin enkel generatoren op gas met gesloten verbrandingsruimte met  
mechanische trek opgesteld zijn en met een totaal nuttig warmtevermogen kleiner dan 70 kW 
• of deze waarvan het totaal nuttig warmtevermogen van de generatoren opgesteld in het lokaal 
kleiner is dan 30 kW.  
Artikel 14.3. Verwarmingsinstallaties 
De verwarmingsinstallaties beantwoorden aan de voorschriften van de bestaande reglementeringen en 
normen. Ze worden geplaatst volgens de code van goed  
vakmanschap en zijn steeds in goede staat van werking en onderhoud, zodat ze een voldoende veiligheid 
verzekeren.  
Elektrische verwarmingstoestellen die een zichtbare elektrische weerstand bevatten en installaties met 
brandbaar gas in verplaatsbare recipiënten zijn verboden, voor zover geplaatst in het gebouw. 
De verwarmingstoestellen, behalve de elektrische toestellen en de luchtdichte gastoestellen met 
gevelafvoer, zijn verbonden met een schoorsteen die de rook afvoert. 
Buitenverwarmingstoestellen (o.a. voor terrassen) moeten op een voldoende afstand van brandbare 
stoffen en materialen opgesteld staan of er zodanig van afgezonderd zijn dat brandgevaar of aanraking 
voorkomen wordt. 
Deze toestellen moeten vast opgesteld zijn en mogen de ontruiming niet belemmeren.  
Artikel 14.4. Gastoevoer 
Wanneer het gebouw waarin de inrichting gelegen is een algemene gastoevoerleiding bezit, dan moet 
daarop tenminste één handbediende en gemakkelijk bereikbare afsluitkraan aangebracht zijn. Deze 
wordt voorzien in het gebouw bij het begin van de leiding en is behoorlijk aangeduid. 
De gasmeter wordt in een goed verlucht lokaal geplaatst. De gasleidingen zijn geel gemarkeerd. 
Butaan- en propaangas in flessen, evenals de lege flessen, moeten in de open lucht worden 
ondergebracht. 
De voedingsleidingen naar de verbruikstoestellen zijn vast met eventuele uitzondering van het laatste 
deel van de leiding. Deze leidingen beantwoorden aan de voorschriften van de bestaande 
reglementeringen en normen. 
Artikel 14.5. Warme luchtverwarming 
Artikel 14.5.1.  
Bij warme luchtverwarming moeten de luchtkanalen uit niet-brandbaar materiaal vervaardigd zijn en 
moet de handbediening van de generator buiten de stookplaats aangebracht worden. Deze 
handbediening moet op een centrale plaats gesitueerd zijn. 
Artikel 14.5.2. 
In de stookplaatsen met warme-luchtgeneratoren, moeten brandwerende kleppen met  
EI 60 geplaatst worden in de luchtkanalen ter hoogte van de wanden van de stookplaats. 
Compenserende maatregelen voor bestaande stookplaatsen met warme-luchtgeneratoren zonder 
brandwerende kleppen in de luchtkanalen ter hoogte van de wanden van de stookplaats die aanvaard 
worden:   
• Voor generatoren op gasvormige brandstoffen: het warme-luchtkanaal (vertrek-kanaal)  dient 
voorzien te worden van een automatische rookdetectie-installatie die tevens de energietoevoer van de 
brander en de luchtcirculatie automatisch onderbreekt.  
• Voor generatoren op vaste en vloeibare brandstoffen: de brander dient voorzien te worden van 
een vaste automatische blusinstallatie die tevens de energietoevoer van de brander en de luchtcirculatie 



 

automatisch onderbreekt. 
Bij herinrichting van bestaande stookplaatsen, zullen deze moeten voldoen aan de eisen voor de nieuwe 
stookplaatsen. 
 
Artikel 15. Keukens 
De keukens worden van de andere gebouwdelen gescheiden door wanden met EI 60.  
Elke doorgang of doorgeefluik wordt afgesloten door een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur of 
luik met EI1 30. Deze deuren draaien open in de vluchtrichting. 
De keuken dient niet gecompartimenteerd ten opzichte van het voor publiek toegankelijke gedeelte  
• indien de  frituurtoestellen voorzien worden van een vaste automatische blusinstallatie die 
tevens de energietoevoer automatisch onderbreekt. 
• als de gezamenlijke olie-inhoud van alle frituur- en woktoestellen samen, kleiner is dan 8 l. 
• als de inrichting als afhaalinrichting bestemd is (cfr. art.2.5). 
Kooktoestellen en maaltijdverwarmers zijn ver genoeg verwijderd of geïsoleerd van alle ontvlambare 
materialen. 
 
Hoofdstuk 7: Uitrusting van de gebouwen 
Artikel 16. Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie 
Artikel 16.1.  
Zij voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, evenals aan het 
Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). 
Artikel 16.2. Veiligheidsverlichting 
De evacuatiewegen, de lokalen toegankelijk voor het publiek, de keuken en de  
voornaamste stroomborden moeten voorzien worden van een degelijke veiligheidsverlichting die een 
voldoende lichtsterkte heeft om een gebouw veilig te ontruimen;  
De veiligheidsverlichting moet automatisch en onmiddellijk in werking treden bij het uitvallen van de 
gewone verlichting; zij moet minstens één uur zonder onderbreking kunnen functioneren. 
De veiligheidsverlichting moet minstens een lichtsterkte hebben van 1 lux ter hoogte van de grond in de 
as van de vluchtweg en 5 lux op gevaarlijke plaatsen. 
 
Artikel 17. Installaties voor brandbaar gas 
Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap. 
 
Artikel 18. Installaties voor melding, waarschuwing en alarmering 
Artikel 18.1. 
De oproepnummers van de hulpdiensten dienen ter plaatse uit te hangen.  
Artikel 18.2. 
Afhankelijk van de grootte, de bezetting en de configuratie van de inrichting (aantal verdiepingen, 
meerdere lokalen, …) kan door de bevoegde brandweerzone een alarminstallatie en/of een algemene 
automatische branddetectie-installatie opgelegd worden. 
 
Artikel 19. Brandbestrijdingsmiddelen 
Artikel 19.1.  
De brandweer bepaalt de blusmiddelen in functie van de aard en de omvang van het gevaar. 
Artikel 19.2. 
Het personeel moet duidelijke instructies ontvangen hebben over de taakverdeling bij brand, evacuatie 
en over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen.  
Artikel 19.3. 
Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst, doelmatig 
gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld.  Het moet steeds onmiddellijk in 
werking kunnen gesteld worden. 
 



 

Artikel 20. Andere technische installaties (verluchting, R.W.A.-installaties, …) 
In functie van de risico’s kan de brandweerzone nog bijkomende eisen opleggen voor andere technische 
installaties. 
 
Hoofdstuk 8: Onderhoud en periodieke controle 
Artikel 21. Algemeen 
De technische uitrusting van de inrichting wordt in goede staat gehouden. De uitbater laat op zijn 
verantwoordelijkheid periodiek de nodige keuringen, onderzoekingen en controles uitvoeren. De data 
van de controles en de vaststellingen die tijdens deze controles werden gedaan, worden in een dossier 
ingeschreven en bijgehouden. Dit dossier wordt ter beschikking gehouden van de burgemeester of zijn 
afgevaardigde (zie artikel 35). 
 
Artikel 22. Liften en goederenliften 
Liften en goederenliften dienen onderhouden en gekeurd te worden volgens de vigerende wetgeving. 
 
Artikel 23. Elektrische installatie, veiligheidsverlichting, branddetectie-installatie en alarm 
De elektrische installatie en de veiligheidsverlichting worden voor de ingebruikname, bij veranderingen 
en om de vijf jaar gecontroleerd door een externe dienst voor technische controle. De 
veiligheidsverlichtingstoestellen moeten jaarlijks gecontroleerd worden op goede werking door een 
bevoegd persoon. 
De algemene automatische brandmeldinstallaties en het alarm worden voor de ingebruikname, bij 
veranderingen en om de 5 jaar gecontroleerd door een externe dienst voor technische controle. Jaarlijks 
worden deze installaties gekeurd op autonomie en goede werking door een bevoegd technicus. 
 
Artikel 24. Installaties voor verwarming en klimaatregeling 
Onverminderd de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 08.12.2006 betreffende het 
onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak 
van warm verbruikswater, worden jaarlijks de installaties met vaste of vloeibare brandstoffen voor 
centrale verwarming en centrale klimaatregeling nagezien door een bevoegd technicus.  
De afvoerkanalen voor rook- en verbrandingsgassen worden steeds in goede staat gehouden en jaarlijks 
gecontroleerd door een bevoegd technicus of een bevoegd persoon. 
De toestellen op gasvormige brandstoffen worden tweejaarlijks gecontroleerd door een bevoegd 
technicus. 
 
Artikel 25. Installaties gevoed met brandbaar gas 
De dichtheid van de gasinstallatie wordt voor de ingebruikname, bij veranderingen en om de vijf jaar 
gekeurd door een externe dienst voor technische controle of een gehabiliteerd persoon.  
Tweejaarlijks wordt de goede werking van de installatie gecontroleerd door een bevoegd technicus. 
 
Artikel 26. Brandbestrijdingstoestellen 
De uitbater draagt er zorg voor dat de brandbestrijdingstoestellen jaarlijks nagezien en onderhouden 
worden door een bevoegd persoon. 
 
Artikel 27. Filters en kokers van dampkappen 
De uitbater draagt er zorg voor dat de filters en kokers van dampkappen regelmatig nagezien en 
onderhouden worden. 
 
Artikel 28. Deuren, verluchtingsopeningen en andere veiligheidsvoorzieningen 
De uitbater draagt er zorg voor dat de deuren, luiken, verluchtingsopeningen en andere 
veiligheidsvoorzieningen opgenomen in deze verordening jaarlijks nagezien en  
onderhouden worden. 
 



 

Artikel 29. Samenvattende tabel voor periodieke controles en keuringen 
VOORWERP  Art.  UITVOERDER   PERIODICITEIT 
Liften   21  Conform vigerende wetgeving Conform vigerende wetgeving 
Hoogspanning    EDTC    Jaarlijks * 
Laagspanning  22  EDTC    Vijfjaarlijks * 
 
Veiligheidsverlichting  
(lichtsterkte, autonomie)22  EDTC    Vijfjaarlijks * 
 
Verwarmings- en lucht- 
behandelingstoestellen  
op gas (goede werking) 23  BT    2-jaarlijks 
 
Gasleidingen en  
–toestellen, vaste  
lpg-tanks  24  EDTC of BT   Vijfjaarlijkse dichtheidscontrole* 
Onderhoud    BT    2-jaarlijks 
 
Automatische gasdetectie 
/brandstofafsluiters  22  BT    Jaarlijks 
(indien aanwezig: goede  
werking)     EDTC     Vijfjaarlijks * 
Verwarmings- en lucht- 
behandelingstoestellen op  
vloeibare/vaste brandstof : 
goede werking inclusief  
conformiteit afvoer  
rookgassen en aanvoer  
verse lucht voor  
toestellen met open  
verbranding  23  BT     jaarlijks 
 
Schoorsteen en rook- 
kanalen (toestellen  
op vloeibare/vaste  
brandstof)  23  BT     jaarlijks 
 
Melding- , waarschuwings-  
en alarminstallatie  
(autonomie,   22  BT     Jaarlijks 
goede werking)    EDTC     Vijfjaarlijks * 
 
Algemene automatische  
branddetectie (conformiteit,  
autonomie, goede werking)  
inclusief bbzs brandwerende  
deuren en luiken,  22  BT     Jaarlijks 
rookevacuatiekoepels   EDTC     Vijfjaarlijks * 
 
Filters en kokers  
van dampkappen 26  BT of BP    jaarlijks 
 



 

Draagbare brandblus- 
toestellen (goede werking)25  BT     jaarlijks 
 
Muurhaspels en –hydranten  
(indien aanwezig:  
goede werking)  25  BT     jaarlijks 
 
Veiligheidsverlichting  
(goede werking) 27-22  BP     jaarlijks 
 
Brandwerende deuren  
en luiken, blusmiddelen,  
evacuatiewegen, trappen,  
ladders, enz… (goede  
staat, bruikbaarheid) 27  BP     Driemaandelijks 
 
* tevens voor ingebruikname en bij veranderingen  
EDTC: externe dienst voor technische controles 
BP: bevoegde persoon: persoon die al dan niet tot het eigen personeel behoort (zie artikel 28 van 
het ARAB) of de exploitant zelf, op voorwaarde dat hij voldoende kennis van de toestellen heeft 
BT: bevoegde technicus: persoon of organisatie met de nodige kennis, het nodige materiaal, de 
nodige erkenning, enz… om dergelijke controles te doen  
(bijvoorbeeld gasdichtheid: gehabiliteerde installateur; verwarming: erkende technicus, enz…) 
Zs: zelfsluitend 
bbzs: bij brand zelfsluitend 
 
Hoofdstuk 9: Bekledingsmaterialen 
Artikel 30. 
Gemakkelijk brandbare materialen, zoals karton, doeken, rietmatten, kunststoffen, e.a. mogen niet als 
wand- of plafondbekleding of als versiering aangebracht worden. 
Verticaal hangende doeken mogen geen deur of uitgang aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan 
bemoeilijken.  
Bij herinrichting moeten bekledingsmaterialen van vloeren, wanden en plafonds respectievelijk : 
- van klasse A3, A2 en A1 zijn, overeenkomstig bijlage 5 aan het KB van 07.07.1994 en zijn 
wijzigingen omtrent de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe 
gebouwen moeten voldoen. 
- Of van klasse  CFl-s2, C-s2, d2 en C-s2, d0, overeenkomstig bijlage 5/1 
Volle, hardhouten parketvloeren (Dit zijn o.a. eik, beuk, es, tropische houtsoorten,...) die op een 
betonnen ondervloer aangebracht zijn, mogen gebruikt worden zolang het KB van 07.07.1994 en zijn 
wijzigingen geen strengere eisen oplegt. 
Bij nieuwbouw of vernieuwing worden de eisen opgelegd zoals voor zalen, opgenomen in bijlage 5/1 aan 
het KB van 07.07.1994 omtrent de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan 
nieuwe gebouwen moeten voldoen. 
De bekledingsmaterialen van zitmeubilair en de overgordijnen moeten bij herinrichting van klasse M2 
zijn conform NF P 92501-7 of Class 2 conform NBN EN 13773. 
Zitmeubelen voldoen ook als ze een verbeterd brandgedrag hebben conform de normen  
NBN EN 1021-1 en NBN EN 1021-2. 
 
Hoofdstuk 10: Uitbatingsvoorschriften 
Artikel 31. Algemeen 
Buiten hetgeen voorzien is door onderhavige verordening, neemt de uitbater alle nodige maatregelen 
om de personen, aanwezig in de inrichting, te beschermen tegen brand, paniek en ontploffing. 



 

De uitbater zal het publiek niet toelaten tot de inrichting dan na zich dagelijks ervan te hebben vergewist 
dat aan de voorschriften van deze verordening voldaan is. 
 
Artikel 32. Relatie uitbater-organisator 
De uitbater ziet erop toe dat de bepalingen van deze verordening worden nageleefd door alle 
organisatoren die in zijn lokaal/uitbating een feestactiviteit laten plaatsvinden. 
 
Artikel 33. Voorlichting van het personeel en de gasten inzake brandpreventie 
De verantwoordelijke en het personeel van de inrichting moeten op de hoogte zijn van de gevaren die 
zich bij brand in de inrichting kunnen voordoen. In het bijzonder dienen zij over voldoende kennis te 
beschikken in verband met : 
- de detectie en het alarm; 
- de te nemen schikkingen om de veiligheid van de personen te verzekeren; 
- het bestaan en de werking van de brandbestrijdingsmiddelen. 
 
Artikel 34. Veiligheidsregister 
In elke inrichting dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de bevoegde personen.  Dit 
register bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen: 
• exploitatievergunning; 
• verslagen van de periodieke controles (artikel 21); 
• verzekeringspolis en attest burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en 
ontploffing (KB. van 28 februari 1990) 
 
Artikel 35. 
De exploitant zal te allen tijde tot de inrichting toelating verlenen aan de burgemeester en de bevoegde 
ambtenaren.  
Op hun vraag is de eigenaar en/of exploitant verplicht een door hem ondertekende beschrijving van de 
samenstelling van de materialen en bouwelementen te geven  en het bewijs te leveren dat aan de 
voorschriften is voldaan. 
 
Hoofdstuk 11: Sancties 
Artikel 36. 
Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen, verordeningen geen 
andere straffen voorzien, kunnen inbreuken op: 
- artikels 3.2., 3.3., 3.4. (maximaal aantal toegelaten personen); 
- artikel 4. (procedure); 
- artikels 5., 6. (bereikbaarheid); 
- artikels 7.,.11. (compartimentering); 
- artikel 8. (evacuatie); 
- artikel 9., 10. (bouwelementen); 
- artikels 12., 13.1., 13.2., 13.3., 13.4., 13.5., 13.6., 13.7., 13.8. (trappenhuizen en 
evacuatiewegen); 
- artikels 14., 15. (verwarming, keuken); 
- artikels 16., 17., 18., 19., 20. (uitrusting); 
- artikel 30. (bekledingsmaterialen/versieringen); 
- artikels 13.8., 13.9. ((aanduiding uitgangen); 
- artikels 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. (onderhoud, periodieke controle); 
- artikels 31., 32., 33., 34., 35. (uitbating); 
 
gesanctioneerd worden met de administratieve sluiting van de lokalen, overeenkomstig artikel 119 bis 
nieuwe gemeentewet. 
De administratieve sluiting van de lokalen kan worden opgelegd tot de toestand geregulariseerd is. De 



 

administratieve sluiting kan pas worden opgelegd nadat de overtreder voorafgaand een waarschuwing 
heeft ontvangen en in de gelegenheid gesteld is, zijn standpunt naar behoren naar voor te brengen. 
 
Hoofdstuk 12: Slotbepalingen 
Artikel 37. Afwijkingen 
Onverminderd de bepalingen vervat in het Koninklijk Besluit van 28 maart 2014 betreffende de 
brandpreventie op de arbeidsplaatsen of andere wettelijke bepalingen, kan de burgemeester, na 
raadpleging van de betrokken diensten, afwijkingen toestaan. Hij kan onder dezelfde voorwaarden 
bijkomende maatregelen voorschrijven of de sluiting bevelen. 
De vraag van een uitbater tot het bekomen van een afwijking, in te dienen bij de burgemeester, dient 
duidelijk gemotiveerd te zijn. Gedetailleerde plannen, een verklarende nota en de voorgestelde 
bijkomende veiligheidsmaatregelen, dienen bijgevoegd. 
Alternatieve oplossingen moeten een veiligheidsniveau bieden dat tenminste gelijk is aan het niveau 
vereist in de voorschriften. 
 
Artikel 38. 
Onverminderd de artikelen 37 en 38 blijft de burgemeester van de gemeente waar de horecazaak 
gelegen is, zijn algemene bevoegdheid behouden overeenkomstig artikel 135 van de nieuwe 
gemeentewet. 
 
Artikel 39. Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking vanaf de vijfde dag na de bekendmaking. 
 
Artikel 40. 
Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet. 
 
Artikel 41.  
Vanaf de inwerkingtreding van deze verordening, worden de vorige 'Politieverordening omtrent de 
brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen' van 28 november 2003 en de aanpassing 
van 27 januari 2006 ingetrokken. 
 
Artikel 42. 
Afschriften van deze politieverordening worden bezorgd aan:   
- de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg; 
- de rechtbanken van Hasselt en Tongeren (rechtbank van eerste aanleg en politierechtbank) 
- de Lokale Politie Kanton Borgloon 
- de brandweer regio ZW-Limburg" 
 
Art. 2 Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet. 
 
Art. 3  Deze verordening treedt in werking vanaf de vijfde dag na de bekendmaking. 
 
Art. 4 Vanaf de inwerkingtreding van deze verordening, wordt de vorige 'Politieverordening omtrent de 
brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen' van 28 november 2003 en de aanpassing 
van 27 januari 2006 ingetrokken. 
 
Art. 5 Deze verordening wordt overgemaakt aan:  
- de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg; 
- de rechtbanken van Hasselt en Tongeren (rechtbank van eerste aanleg en politierechtbank) 
- de Lokale Politie Kanton Borgloon 
- de brandweer regio ZW-Limburg 
 



 

 
PUNT 11: PLEEGZORG LIMBURG - AFSLUITEN VAN EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
DE RAAD, 
 
Aanleiding 
Brief  dd. 18 januari van Pleegzorg Limburg met de vraag of Wellen een Pleegzorggemeente wil worden. 
Toelichting dd. 20/02 door Jana Bens van Pleegzorg  
 
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 
Besluit college burgemeester en schepenen dd. 06.03.2017 
 
Toelichting 
Soms kunnen kinderen, jongeren of volwassenen met een beperking  voor korte of lange duur niet thuis 
wonen. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Pleeggezinnen 
geven hen een nieuwe thuis.  
Wellen kan pleegzorggemeente worden door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. 
De gemeente verbindt zich ertoe om minstens jaarlijks overleg te plegen met Pleegzorg Limburg. Op dit 
overleg worden jaarlijkse acties bepaald om pleegzorg op een positieve manier in de aandacht te 
brengen bij het personeel en/of de inwoners.  
 
 
BESLUIT: Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst pleegzorg 
eenparig aangenomen 
 
De gemeenteraad beslist: 
 
Art. 1 Wellen wordt pleegzorggemeente 
 
Art. 2 De samenwerkingsovereenkomst met pleegzorg Limburg wordt goedgekeurd als volgt: 
 
Gemeente Wellen, vertegenwoordigt door mevr. Els Robeyns, burgemeester en mevr. Mia Cuppens, 
secretaris, engageert zich om een langdurige samenwerking aan te gaan met pleegzorg Limburg, 
vertegenwoordigd door mevr. Jana Bens, wervingsmedewerker. 
Het doel van deze samenwerking is pleegzorg te promoten en het kindvriendelijk beleid van gemeente 
Wellen in de verf te zetten. 
 
Partijen werken samen door bv. een publicatie in 'Wild van Wellen', organisatie van een infoavond, 
pleegzorg ondersteunen in hun wervingscampagnes, faciliteren van vergaderlocaties, ... 
 
Partijen verbinden zich er toe minstens éénmaal per jaar te overleggen om eventuele nieuwe 
opportuniteiten te vinden voor het verwezenlijken van het gezamenlijke doel. 
 
Wellen, ...., opgemaakt in twee exemplaren, 
 
 
 
 
 



 

 

V. CULTUUR EN VRIJE TIJD 
 
PUNT 12: AANVRAAG TOELAGE 2017 WELLENSE SPORTRAAD T.B.V. € 750 
DE RAAD, 
 
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 
Gemeenteraadsbesluit dd. 20.02.2013 betreffende het reglement inzake toekenning van toelagen 
(jaarlijkse werkingssubsidie en projectsubsidie) aan adviesraden en overlegstructuren. 
Beslissing schepencollege dd. 20.02.2017 om het dossier voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het college neemt kennis van de aanvraag van de Wellense Sportraad voor de toelage van 2017. De 
aanvraag bevat het kasverslag van het werkingsjaar 2016, alle rekeninguittreksels en de 
verantwoordingsstukken o.v.v. een omschrijving van de uitgaven/ontvangsten. 
Het totaal positief saldo op de rekening dd. 31.12.2016 bedraagt € 1.497,13. 
Het maximum van € 2.500 - zoals vastgesteld bij art. 5 in het reglement inzake toekenning toelagen aan 
adviesraden - wordt dus niet overschreden. 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet € 750 

Beleidsdoelstelling 001.001 

Actieplan 001.001.001 

Actie 001.001.001.001 

Beleidsdomein 04 

Registratiesleutel 074000/63130040 

 
BESLUIT: Goedkeuren aanvraag toelage 2017 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De toelage 2017 zal toegekend worden aan de Wellense sportraad. 
 
Art. 2 De toelage van € 750 te storten op de rekening van de sportraad (BE22 7512 0701 8147) 
 
Art. 3 Deze toelage zal aangerekend worden in de boekhouding op de actie 01.001.001.001 met als 
registratiesleutel 074000/63130040 
 
 
PUNT 13: KERKFABRIEK SINT-JAN-DE-DOPER : ADVIES JAARREKENING 2016 
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 2016 goedgekeurd door het centraal kerkbestuur in haar vergadering van 22 februari 
2017; 
 
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: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
Verleent gunstig advies 
 
Art. 1 aan de jaarrekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper. 
 
Art. 2 Deze beslissing ter kennis te brengen van het centraal kerkbestuur, p/a Russeltstraat 112, 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. 
 
 
PUNT 14: KERKFABRIEK SINT-AGATHA BERLINGEN : ADVIES JAARREKENING 2016 
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 2016 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: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
Verleent gunstig advies 
 
Art. 1 aan de jaarrekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Agatha Berlingen. 
 
Art. 2 Deze beslissing ter kennis te brengen van het centraal kerkbestuur, p/a Russeltstraat 112, 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 15: KERKFABRIEK SINT-ROCHUS ULBEEK : ADVIES JAARREKENING 2016 
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 2016 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: Goedkeuren 



 

eenparig aangenomen 
 
Verleent gunstig advies 
 
Art. 1 aan de jaarrekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Rochus Ulbeek. 
 
Art. 2 Deze beslissing ter kennis te brengen van het centraal kerkbestuur, p/a Russeltstraat 112, 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. 
 
 
 

VI. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 16: ALGEMENE VERGADERING VAN INFRAX OP 24 APRIL 2017 : VASTSTELLEN MANDAAT 
AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De oproepingsbrief van 1 maart 2017 tot de Algemene vergadering van Infrax van 24 april 2017 om 18 
uur in de Provinciale Hogeschool, Campus D, Elfde Liniestraat 24 te Hasselt met volgende agendapunten: 
 
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2. Balans- en resultatenrekening 2016 
3. Geconsolideerde balans- en resultatenrekening 2016 
4. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
5. Kwijting aan bestuurders en commissaris 
6. Statutaire benoeming en verlenging van het mandaat van de 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 bij de agendapunten van de Algemene vergadering van 24 april 2017, 
zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 1 maart 2017. 
 
Argumentatie 
 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax. 
 
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 gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT: Vaststellen mandaat 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de  
algemene vergadering van Infrax van 24 april 2017 goedgekeurd. 
 
Art. 2 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de algemene 
vergadering van Infrax van 24 april 2017 (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 algemene vergadering van Infrax van 24 april 
2017 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
 
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 Infrax, Trichterheideweg 8 te 
3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 17: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INTER-MEDIA OP 2 MEI 2017 : VASTSTELLEN 
MANDAAT AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De oproepingsbrief van 13 maart 2017 tot de algemene vergadering van Inter-Media van 2 mei 2017 om 
18 uur in het Michielshof, Miechielsplein 3 te 3930 Hamont-Achel met volgende agendapunten: 
 
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2. Balans en resultatenrekening boekjaar 2016 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris 
5. Statutenwijziging 
6. Statutaire benoemingen en verlenging van het mandaat van de 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. 
 
Artikel 31 van de statuten van Inter-Media 
 
Toelichting (feiten en context) 
 
Het voorstel tot statutenwijziging, zoals gevoegd als bijlage bij de aankondigingsbrief van 26 januari 



 

2017. 
 
Het memorie van toelichting bij de voorgestelde statutenwijziging. 
 
De verantwoordingsnota's en toelichtingsnota's die bij de respectievelijke agendapunten horen, zoals 
gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 13 maart 2017. 
 
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-energa gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT: Vaststellen mandaat 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Het ontwerp van statutenwijziging van Inter-Media, zoals gevoegd als bijlage bij de 
aankondigingsbrief van 26 januari 2017, wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden ook de overige 
agendapunten van de algemene vergadering van Inter-Media van 2 mei 2017 goedgekeurd. 
 
Art. 3 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de  algemene 
vergadering van Inter-Media van 2 mei 2017 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 algemene vergadering van Inter-media van 2 
mei 2017 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
 
Art. 4 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 te 3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 18: GEMEENTERAAD 27.01.2017 : GOEDKEURING NOTULEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De vergadering van de gemeenteraad dd. 27.01.2017. 
 
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: Goedkeuren 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 : De notulen van de vergadering van 27.01.2017, goed te keuren. 
 
 
De vergadering wordt opgeheven om 22 uur. 
 
De Secretaris 
Mia Cuppens 

De Voorzitter 
Els Robeyns 

 


