
 
 
 
 

Uittreksel uit de notulen  
van de gemeenteraad 

Openbare zitting van  
03-09-2018 

 
Aanwezig de dames en heren : Jacky DAEMEN voorzitter, Jo BROUNS, burgemeester – Wim 
RUTTEN – Sylvie VANMONTFORT – Jos VANDEWAL en Ivo VLEESCHOUWERS, schepenen; Anita 
MEERTEN, voorzitter OCMW-schepen; Pierre VERHEYDEN – Marcel DIRKX – Mathieu SMEETS – 
Leon KOOLEN – Jan TIELENS – Jeannine VEUGELAERS – Daisy AENDEKERK – Peter NIES – Rob 
DIRKX – Mark HOEDEMAKERS – Marion SNIEKERS – Niels VAN EYGEN – Carina SUYLEN – 
Tamara SMOLDERS – Mathieu SLEVEN, Jackie Rietjens, Firmin SNIJKERS; raadsleden en Marijke 
CLERX, gemeentesecretaris. 
 

 Dossier: vaststelling prijzen verkoop bouwplaatsen Molenbeersel 
 

DE GEMEENTERAAD : 
 

De gemeenteraad van de gemeente Kinrooi, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig de wet: 
 
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 §3 en 43§2 12°; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 252 en 253 betreffende het 
algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten van het Vlaams Gewest; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999 betreffende de openbaarheid 
van bestuur in de provincies en gemeenten; 
 
Gelet op de verkavelingsvergunning dd 01/02/2018 afgeleverd door de gewestelijke 
stedenbouwkundig ambtenaar, met als referentie 5.00/72018/258.3 
 
Overwegende dat er nood is aan betaalbare bouwgronden in de gemeente Kinrooi; 
 
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van de verkavelde loten ter hoogte van de 
Schurenbeemdstraat, Molenbeersel; 
 
Overwegende dat het wenselijk is om deze percelen te verkopen als gemeentelijke bouwgrond, onder 
de voorwaarden gesteld in het gemeenteraadsbesluit dd 01-10-2001, gewijzigd door ons besluit dd 
01-02-2016 en 16-04-2018 
 
Gelet op het schattingsverslag van Sweco, beëdigd landmeter, opgesteld op 12-08-2018; 
 
Gelet op ons besluit van 01 oktober 2001 waarbij de verkoopsvoorwaarden en toewijzingsnormen bij 
verkoop van sociale bouwplaatsen in gemeentelijke verkavelingen werden vastgesteld, vervangen 
door ons besluit dd 01-02-2016 en 16-04-2018; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Gelet op de uitslag van de stemming; 

BESLUIT: 
 
Artikel 1.- Onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden en lasten worden met als minimum inzet 
de schattingsprijs, navolgende sociale bouwplaatsen, gelegen te Kinrooi, kadastraal gekend 2e 
afdeling, Schurenbeemdstraat, zoals aangeduid op het goedgekeurde verkavelingsplan dd 
01/02/2018, te verkopen. Bedoelde percelen werden door de beëdigd Landmeter Sweco te Hasselt op 
13-08-2018 geschat op 120 euro/m², waardoor de waarde van de loten is als volgt: 
 

• Lot 1 zoals aangeduid op het verkavelingsplan opgemaakt door Sweco, Herkenrodesingel 
8B/3.01, 3500 Hasselt, groot 3a67ca een geschatte waarde van vierenveertigduizend en 
veertig  euro (44.040€); 
• Lot 2 zoals aangeduid op het verkavelingsplan opgemaakt door Sweco, Herkenrodesingel 
8B/3.01, 3500 Hasselt, groot 3a50ca een geschatte waarde van tweeenveertigduizend euro 
(42.000€); 
• Lot 3 zoals aangeduid op het verkavelingsplan opgemaakt door Sweco, Herkenrodesingel 
8B/3.01, 3500 Hasselt, groot 3a25ca een geschatte waarde van negenendertigduizend euro 
(39.000€); 



• Lot 4 zoals aangeduid op het verkavelingsplan opgemaakt door Sweco, Herkenrodesingel 
8B/3.01, 3500 Hasselt, groot 2a99ca een geschatte waarde van vijfendertigduizend 
achthonderdtachtig  euro (35.880€); 
• Lot 5 zoals aangeduid op het verkavelingsplan opgemaakt door Sweco, Herkenrodesingel 
8B/3.01, 3500 Hasselt, groot 2a99ca een geschatte waarde van vijfendertigduizend 
achthonderdtachtig euro (35.880€); 
• Lot 6 zoals aangeduid op het verkavelingsplan opgemaakt door Sweco, Herkenrodesingel 
8B/3.01, 3500 Hasselt, groot 3a48ca een geschatte waarde van eenenveertigduizend 
zevenhonderdzestig euro (41.760€); 
• Lot 7 zoals aangeduid op het verkavelingsplan opgemaakt door Sweco, Herkenrodesingel 
8B/3.01, 3500 Hasselt, groot 4a40ca een geschatte waarde van tweeënvijftigduizend 
achthonderd euro (52.800€); 
• Lot 8 zoals aangeduid op het verkavelingsplan opgemaakt door Sweco, Herkenrodesingel 
8B/3.01, 3500 Hasselt, groot 4a48ca een geschatte waarde van drieënvijftigduizend 
zevenhonderdzestig  euro (53.760€); 
• Lot 11 zoals aangeduid op het verkavelingsplan opgemaakt door Sweco, Herkenrodesingel 
8B/3.01, 3500 Hasselt, groot 4a40ca een geschatte waarde van tweeënvijftigduizend 
achthonderd euro (52.800€); 
• Lot 12 zoals aangeduid op het verkavelingsplan opgemaakt door Sweco, Herkenrodesingel 
8B/3.01, 3500 Hasselt, groot 4a48ca een geschatte waarde van drieënvijftigduizend 
zevenhonderzestig euro (53.760€); 
• Lot 13 zoals aangeduid op het verkavelingsplan opgemaakt door Sweco, Herkenrodesingel 
8B/3.01, 3500 Hasselt, groot 5a32ca een geschatte waarde van drieënzestigduizend 
achthonderdveertig euro (63.840€); 
• Lot 15 zoals aangeduid op het verkavelingsplan opgemaakt door Sweco, Herkenrodesingel 
8B/3.01, 3500 Hasselt, groot 4a40ca een geschatte waarde van tweeënvijftigduizend 
achthonderd euro (52.800€); 
• Lot 16 zoals aangeduid op het verkavelingsplan opgemaakt door Sweco, Herkenrodesingel 
8B/3.01, 3500 Hasselt, groot 4a48ca een geschatte waarde van drieënvijftigduizend 
zevenhonderdzestig euro (53.760€); 
• Lot 17 zoals aangeduid op het verkavelingsplan opgemaakt door Sweco, Herkenrodesingel 
8B/3.01, 3500 Hasselt, groot 5a32ca een geschatte waarde van drieënzestigduizend 
achthonderdveertig euro (63.840€); 
• Lot 19 zoals aangeduid op het verkavelingsplan opgemaakt door Sweco, Herkenrodesingel 
8B/3.01, 3500 Hasselt, groot 4a40ca een geschatte waarde van tweeënvijftigduizend 
achthonderd euro (52.800€); 
• Lot 20 zoals aangeduid op het verkavelingsplan opgemaakt door Sweco, Herkenrodesingel 
8B/3.01, 3500 Hasselt, groot 4a48ca een geschatte waarde van drieënvijftigduizend 
zevenhonderdzestig euro (53.760€); 
• Lot 21 zoals aangeduid op het verkavelingsplan opgemaakt door Sweco, Herkenrodesingel 
8B/3.01, 3500 Hasselt, groot 5a32ca een geschatte waarde van drieënzestigduizend 
achthonderdveertuig euro (63.840€); 
• Lot 22 zoals aangeduid op het verkavelingsplan opgemaakt door Sweco, Herkenrodesingel 
8B/3.01, 3500 Hasselt, groot 5a19 een geschatte waarde van tweeënzestigduizend 
tweehonderdtachtig euro (62.280€); 
 
• Lot 33 zoals aangeduid op het verkavelingsplan opgemaakt door Sweco, Herkenrodesingel 
8B/3.01, 3500 Hasselt, groot 4a48ca een geschatte waarde van drieënvijftigduizend 
zevenhonderdzestig euro (53.760€); 
• Lot 34 zoals aangeduid op het verkavelingsplan opgemaakt door Sweco, Herkenrodesingel 
8B/3.01, 3500 Hasselt, groot 4a48ca een geschatte waarde van drieënvijftigduizend 
zevenhonderdzestig euro (53.760€); 
• Lot 35 zoals aangeduid op het verkavelingsplan opgemaakt door Sweco, Herkenrodesingel 
8B/3.01, 3500 Hasselt, groot 4a48ca een geschatte waarde van drieënvijftigduizend 
zevenhonderdzestig euro (53.760€); 
• Lot 36 zoals aangeduid op het verkavelingsplan opgemaakt door Sweco, Herkenrodesingel 
8B/3.01, 3500 Hasselt, groot 4a48ca een geschatte waarde van drieënvijftigduizend 
zevenhonderdzestig euro (53.760€); 
• Lot 37 zoals aangeduid op het verkavelingsplan opgemaakt door Sweco, Herkenrodesingel 
8B/3.01, 3500 Hasselt, groot 6a99ca een geschatte waarde van vierentachtigduizend 
honderdtwintig euro (83.880€); 
• Lot 38 zoals aangeduid op het verkavelingsplan opgemaakt door Sweco, Herkenrodesingel 
8B/3.01, 3500 Hasselt, groot 5a40 een geschatte waarde van vierenzestigduizend 
achthonderd euro (64.800€); 
• Lot 40 zoals aangeduid op het verkavelingsplan opgemaakt door Sweco, Herkenrodesingel 
8B/3.01, 3500 Hasselt, groot 7a17ca een geschatte waarde van zesentachtigduizend en 
veertig euro (86.040€); 
 

Artikel 2.- De verkoop geschiedt overeenkomstig de toewijzingsnormen en de voorwaarden inzake de 
verkoop van sociale bouwplaatsen vastgesteld in ons besluit van 16 april 2018. Onderhavige 
voorwaarden dienen in extenso in de authentieke verkavelingsakte opgenomen te worden. Deze 
verkavelingsakte zal worden opgesteld door een door ons college aan te stellen notaris. 
 



Artikel 3.- De verkoop gebeurt onder de volgende algemene verkoopsvoorwaarden: 
 
❧ De kopers verkrijgen de volle eigendom van het aangekochte onroerend goed bij het verlijden van 

de authentieke akte na betaling van de verkoopprijs en de kosten. Vanaf dan zijn ook het risico en 
de burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden voor rekening van de koper. 

 
❧ Het goed wordt overgedragen in de staat en de gelegenheid waarin het zich thans bevindt: 
 
♦ zonder waarborg van maat of oppervlakte, al is het verschil één twintigste of meer 
♦ met alle zichtbare en verborgen gebreken 
♦ met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet voortdurende 

erfdienstbaarheden, ook al zijn zij niet bekend 
♦ zonder waarborg wat betreft de hoedanigheid en/of gebreken van de grond en de ondergrond 
 
❧ Indien het onroerend goed mocht getroffen zijn of worden door enig besluit van de overheid inzake 

gehele of gedeeltelijke onteigening, urbanisatievereisten of enig andere overheidsbesluit of 
reglement, moeten de kopers zich houden aan alle voorschriften ervan zonder verhaal tegen het 
bestuur wegens verlies van grond, weigering van bouwvergunning of om welke andere reden ook. 

 
❧ De koper moet alle belastingen, zoals de onroerende voorheffing en alle taksen, met inbegrip van 

eventuele verhaalbelastingen dragen en betalen vanaf de datum van ingenottreding. 
 
❧ Het onroerend goed is vrij van gebruik of pacht / huur. 
 
Artikel 4.- Het college van burgemeester en schepenen is gelast de verkoop te organiseren en na 
ruime bekendmaking over te gaan tot definitieve toewijzing overeenkomstig de voornoemd 
goedgekeurde toewijzingsnormen. 
 
Artikel 5schut.- Alle kosten voortvloeiend uit deze verkoop vallen ten laste van de koper. 
 
Artikel 7.- De koper is verplicht de integrale verkoopprijs te betalen tegen kwijting aan de notaris bij het 
verlijden van de authentieke akte, inclusief alle kosten. 
 
Artikel 8.- De heer Jo Brouns, burgemeester, bijgestaan door mevrouw Marijke Clerx, secretaris, of 
hun plaatsvervangers wettelijk te machtigen om namens het college van burgemeester en schepenen 
te handelen en te bedingen namens de gemeente in de notariële akte(s) en in de administratieve 
koopakte. Zij worden er tevens uitdrukkelijk toe gemachtigd, om in naam van de gemeente, de heer 
hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting om inschrijving van ambtswege te nemen bij de 
overschrijving van de akte. 
 
Artikel 9.- In toepassing van artikel 252§1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 wordt de 
beknopte beschrijving van dit besluit opgenomen in de toezichtslijst die voor algemeen administratief 
toezicht aan de Provinciegouverneur verstuurd wordt. 
 

Namens de gemeenteraad 
 
get.) Marijke Clerx        get.) Jacky Daemen 
algemeen directeur                 voorzitter 

 
Voor eensluidend afschrift 

 
 
 
 
 
 
Marijke Clerx                Jo Brouns 
Algemeen directeur               burgemeester 
 


