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5 bouwpercelen - loten nr. 2-3-4-5-15 
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Kavel Oppervlakte Venale waarde in vrije verkoop Aankoopprijs aan de verkavelaar

lot 2 300 m² € 140.000,00 € 112.000,00

lot 3 301 m² € 140.000,00 € 112.000,00

lot 4 300 m² € 140.000,00 € 112.000,00

lot 5 300 m² € 140.000,00 € 112.000,00

lot 15 301 m² € 135.000,00 € 108.000,00

VERKAVELING TI VAN SCHELLESTRAAT, WORTEL



Kavel Verkoopprijs
Registratie op 

grond

Ereloon 

notaris

Recht op 

geschriften
Aktekosten
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Hypotheek-
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TOTALE PRIJS + 

KOSTEN

lot 2 € 112.000,00 € 14.000,00 € 1.821,66 € 50,00 € 887,15 € 579,35 € 230,00 € 256,00 € 816,75 € 130.640,91

lot 3 € 112.000,00 € 14.000,00 € 1.821,66 € 50,00 € 887,15 € 579,35 € 230,00 € 256,00 € 817,96 € 130.642,12

lot 4 € 112.000,00 € 14.000,00 € 1.821,66 € 50,00 € 887,15 € 579,35 € 230,00 € 256,00 € 816,75 € 130.640,91

lot 5 € 112.000,00 € 14.000,00 € 1.821,66 € 50,00 € 887,15 € 579,35 € 230,00 € 256,00 € 816,75 € 130.640,91

lot 15 € 108.000,00 € 13.500,00 € 1.793,16 € 50,00 € 887,15 € 573,37 € 230,00 € 256,00 € 817,96 € 126.107,64

KOSTENBEREKENING VERKAVELING TI VAN SCHELLESTRAAT, WORTEL





























































Stad Hoogstraten 
 

BELOFTE TOT AANKOOP 
________________________________________________________ 
 
Ondergetekende(n) 
 
……………………………………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………  
 
GSM : …………………………………….. 
 
E-mail : …………………………………… 
 
Samen genoemd “de kopers” of “de kandidaat-kopers”. 
 
Verklaren te willen aankopen van de BV ICN BEL DEV I, met zetel te Hoogstraten, Vrijheid 147 en 
ICN PROJECTS, met zetel te Hoogstraten, Vrijheid 147 (hierna “de verkoper” genoemd), een perceel 
bouwgrond gelegen te Hoogstraten-Wortel, Ti Van Schellestraat, zijnde lot nr. 2 van de verkaveling. 
Voorheen op het kadaster bekend onder sectie A deel van perceelnummer 301A, en thans volgens de 
kadastrale legger van 11 juni 2020 bekend onder sectie A nummer 304B P0000,  met een oppervlakte 
van 300 m², waarvoor een verkavelingsvergunning werd afgeleverd door het college van Burgemees-
ter en Schepenen van de Stad Hoogstraten op 11 juni 2018 onder referentienummer V20181 voor de 
som van honderd en twaalfduizend euro (€ 112.000,00). 
 
De koper verklaart te voldoen aan en kennis genomen te hebben van  
a) de verkavelingsvergunning met inbegrip van de stedenbouwkundige voorschriften en  
b) de bijzondere voorwaarden, gesteld door de stad Hoogstraten in haar reglement voor toewijzing 
van sociale bouwkavels, welke letterlijk luiden als volgt: 
 

“Art.4 Verplichtingen - verbod  
… 
§2. Bouw- en woonverplichting 
1° De koper verbindt er zich toe op het aangekochte perceel een volwaardige woning op te richten en deze 
volwaardige woning feitelijk en officieel (domiciliëring) te bewonen binnen de vier jaar na het verlijden van de 
aankoopakte.  
De woning dient een volwaardige woning te zijn, opgericht conform de toepasselijke stedenbouwkundige 
voorschriften zoals o.a. bepaald door de betreffende stedenbouwkundige vergunning. Volgende woongele-
genheden worden bijvoorbeeld niet als een volwaardige woning beschouwd in de zin van onderhavig artikel: 
een als woonst ingerichte garage, een stacaravan, e.d..  
2° De koper verbindt er zich toe de opgerichte woning gedurende tien jaar zelf feitelijk en officieel te bewonen. 
Deze termijn van tien jaar wordt gerekend vanaf de domiciliëring van de koper op het adres van het aange-
kochte perceel.  
3° De koper verbindt er zich toe het aangekochte perceel en later het perceel inclusief de opgerichte woning in 
eigendom te houden gedurende de periodes bedoeld onder 1° en 2° van onderhavige paragraaf. De koper 
mag het aangekochte perceel en later het perceel inclusief de opgerichte woning gedurende die periodes niet 
(vrijwillig of gedwongen, bv. om een onverdeeldheid ongedaan te maken) vervreemden, in erfpacht geven, 
een opstalrecht of eender welk zakelijk recht erop verlenen of verhuren. 
4°. Van de verplichtingen opgenomen in 1° tot en met 3° van onderhavige paragraaf kan enkel worden afge-
weken ingeval van zeer uitzonderlijke omstandigheden en mits voorafgaande goedkeuring verleend door het 
college van burgemeester en schepenen bij een afdoende gemotiveerde beslissing.  
Deze afwijking kan slechts bestaan in een tijdelijk uitstel van het naleven van de verplichtingen opgenomen in 
1° tot en met 3° van onderhavige paragraaf. Dit uitstel kan maximum één jaar bedragen. Na het verstrijken 
van dit uitstel zijn de bepalingen van artikel 4, §2 en van artikel 5, §1 van onderhavig reglement opnieuw on-
middellijk van toepassing.  
 



De aanvraag van de koper/eigenaar tot afwijking kan enkel worden aangevraagd binnen de vier jaar na het 
verlijden van de authentieke (notariële) koop-verkoop-akte. De aanvraag dient schriftelijk en afdoende gemoti-
veerd te zijn en dient te worden gericht aan het college van burgemeester schepenen. 
§3. Verbod van inrichten en/of uitbaten van handelshuizen 
1° Het inrichten en/of uitbaten op het aangekochte perceel van drankslijterijen, seksshops, huizen van on-
tucht, automatenhallen, horecazaken, nachtwinkels en van elke vestiging die mogelijk overlast van welke aard 
ook met zich mee kan brengen, is verboden. 
2° Het inrichten en/of uitbaten van handelshuizen andere dan deze vermeld sub 1° van onderhavige paragraaf 
op het aangekochte perceel is verboden.  
3° Van de verboden opgenomen onder 2° van onderhavige paragraaf kan enkel worden afgeweken in de ge-
vallen dat de stedenbouwkundige voorschriften (waaronder de eventuele stedenbouwkundige verordeningen, 
verkavelingsvoorschriften, e.d.) dit toelaten en mits goedkeuring verleend door het college van burgemeester 
en schepenen bij een afdoende gemotiveerde beslissing. Het college van burgemeester en schepenen kan 
voorwaarden koppelen aan de toelating. De aanvraag van de koper/eigenaar tot afwijking dient schriftelijk en 
afdoende gemotiveerd te zijn en te worden gericht aan het college van burgemeester schepenen. 
Indien de toegelaten inrichting/uitbating van het handelshuis overlast van welke aard ook met zich meebrengt 
en/of indien één of meerdere van de voorwaarden - welke eventueel waren gekoppeld aan de toelating - niet 
worden nageleefd, dan wordt de betrokkene door het college van burgemeester en schepenen in gebreke ge-
steld om binnen een redelijke termijn een einde te stellen aan deze overlast en/of te voldoen aan de opgeleg-
de voorwaarden. Wanneer deze ingebrekestelling niet wordt nagekomen, kan het college van burgemeester 
en schepenen - bij gemotiveerde beslissing - bijkomende voorwaarden opleggen ofwel de verleende toelating 
tijdelijk of definitief intrekken.  
Art. 5 Sancties - Strafbeding (Boeteclausule) 
§1. Sancties niet naleven bouw- en woonverplichting 
Indien de koper één of meerdere verplichtingen opgenomen in art. 4, §2 van onderhavig reglement niet na-
komt en onder voorbehoud van art. 4, §2, 4°, gelden volgende bepalingen: 
1°. Indien het perceel onbebouwd is ofwel indien er slechts een (of meerdere) kleine/beperkte constructie(s) 
op opgericht is (zijn), welke constructie(s) - naar het oordeel van het college van burgemeester en schepenen 
- niet het karakter van bouwgrond aan het perceel ontneemt (ontnemen) en/of het perceel nog steeds als 
bouwgrond op de markt kan gebracht worden,  
dan heeft de stad de keuze om: 
a) Ofwel te beslissen het perceel (in voorkomend geval met de erop opgerichte doch beperkte constructies) 

terug/aan te kopen tegen terugbetaling van de oorspronkelijke koopsom: 
i. door beroep te doen op het uitdrukkelijk ontbindend beding (opgenomen in de koop-verkoop-

overeenkomst tussen de stad en de koper), welk beding bepaalt dat - indien de oorspronkelijke ko-
per zich bevindt in de situatie vermeldt in art. 5, §1, 1° van onderhavig reglement en de stad beslist 
om het perceel te kopen (a)) - de koop van rechtswege ontbonden wordt op initiatief van de stad, 
mits de stad de koper terzake in gebreke stelt;  

of 
ii. door beroep te doen op het beding ten behoeve van een derde (opgenomen in de koop-verkoop-

overeenkomst tussen de privé-verkavelaar-verkoper en de koper), welk beding bepaalt dat - indien 
de oorspronkelijke koper zich bevindt in de situatie vermeldt in art. 5, §1, 1° van onderhavig regle-
ment en de stad beslist om het perceel te kopen (a)) - de oorspronkelijke koper-eigenaar gehouden 
is het perceel (en de desgevallend erop opgerichte beperkte constructies) aan de stad te verkopen 
tegen niets anders dan de oorspronkelijke koopsom.  

De stad zal in beide situaties tot niets anders kunnen verplicht worden dan tot terugbetaling van de oorspron-
kelijke koopsom. Alle andere kosten zijn ten laste van de oorspronkelijke koper.  
De oorspronkelijke koper brengt in voorkomend geval zijn betrokken hypotheek- of kredietinstelling hiervan 
minstens twee maanden voor het tekenen van de onderhandse akte van verkoop (compromis) (met de stad 
als koper) op de hoogte bij aangetekend schrijven. 
b) Ofwel aan de oorspronkelijke koper toestemming te verlenen om af te wijken van de verplichtingen op-

genomen in artikel 4, §2, mits het betalen van een boete gelijk aan 25% van de oorspronkelijke koop-
prijs, in voorkomend geval verhoogd met de vergoedende interesten ten belope van de wettelijke rente-
voet te rekenen vanaf de 1ste dag van het 5de jaar na het verlijden van de oorspronkelijke authentieke 
(notariële) koop-verkoop-akte tot op het moment van ontvangst van de boete door de stad. Ingeval een 
verlenging van de termijn werd toegestaan zoals bedoeld in artikel 4, §2, 4°, dan begint voormelde inte-
rest slechts te lopen de dag na het aflopen van de toegestane extra termijn. 

Ingeval van meerdere oorspronkelijke kopers, dan zijn zij allen hoofdelijk gehouden tot het betalen van deze 
boete en interest, zonder dat zij het voorrecht van schuldsplitsing kunnen inroepen. Deze hoofdelijkheid geldt 
echter niet meer t.a.v. de oorspronkelijke koper die ingevolge een onderlinge verkoop zoals bedoeld in §1, 3° 
van onderhavig artikel, geen eigenaar meer is op het moment dat de boete opeisbaar is geworden. 
2°. Indien het perceel bebouwd is in zodanige mate dat het perceel - naar het oordeel van het college van 
burgemeester en schepenen - niet meer het karakter van bouwgrond heeft en/of het perceel niet meer als 
bouwgrond op de markt kan gebracht worden, dan wordt een boete opgelegd zoals bepaald in §1, 1°, b) van 
onderhavig artikel. 
3°. Ingeval een perceel oorspronkelijk door meerdere kopers werd gekocht en ingeval van een latere verkoop 
van het perceel (desgevallend samen met de erop opgerichte constructie) tussen de oorspronkelijke kopers 



onderling - zodanig dat minstens één van de oorspronkelijke kopers eigenaar blijft - dan wordt dit niet be-
schouwd als een inbreuk op de bepalingen van artikel 4, §2, onder de voorwaarde dat de "overblijvende" oor-
spronkelijke koper(s)-eigenaar(s) blijft (blijven) voldoen aan de verplichtingen opgenomen in artikel 4, §2. In 
dat geval en onder die voorwaarde is §1, 1° en 2° van onderhavig artikel dienvolgens niet van toepassing. 
4°. De bepalingen opgenomen in art. 4, §2 en art. 5, §1, 1° tot en met 3° zullen niet tegengesteld kunnen wor-
den aan of ingeroepen kunnen worden tegen hypotheek- of kredietinstellingen, door de overheid erkend, die 
tot uitwinning van hun pand bij onroerend beslag of anderszins zouden overgaan, op voorwaarde dat zij de 
stad Hoogstraten hiervan bij aangetekend schrijven verwittigen ten minste veertien dagen voor het inleiden 
van de gerechtelijke procedure.  
Indien op verzoek van een hypotheek- of kredietinstelling tot openbare verkoop wordt overgegaan, zal de 
eventuele meeropbrengst ten opzichte van de aanvankelijke verkoopprijs, ten goede komen aan de stad 
Hoogstraten, evenwel na vereffening van alle schulden en vergoedingen waarop de hypotheek- of kredietin-
stelling aanspraak kan maken. Het bedrag dat desgevallend aan de stad toekomt is maximum de boete (des-
gevallend verhoogd met intresten) zoals bepaald in §1, 1°, b)  van onderhavig artikel. 
§2.  Sancties niet naleven verbod van inrichten en/of uitbaten van handelshuizen  
Indien de koper of latere eigenaar één of meerdere bepalingen opgenomen in art. 4, §3 van onderhavig re-
glement niet naleeft en onder voorbehoud van art. 4, §3, 3°, gelden volgende bepalingen: 
1° Indien deze handeling/functiewijziging strijdig is met de voorschriften van de toepasselijke verkavelingsver-
gunning en/of met de bepalingen van een bouw-, stedenbouwkundige- of verkavelingsverordening en/of met 
de bepalingen van ruimtelijke uitvoeringsplannen of plannen van aanleg, dan gelden de handhavings- en her-
stelmaatregelen zoals opgenomen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
2° Indien 1° niet van toepassing is én indien er geen afwijking werd toegestaan in toepassing van artikel 4, §3, 
3° van onderhavig reglement, dan wordt de koper/eigenaar in gebreke gesteld de handeling/functiewijziging 
stop te zetten en de eraan verbonden handelingen/constructies ongedaan te maken/af te breken en dit binnen 
een door het college van burgemeester en schepenen te bepalen termijn. Wanneer hieraan niet wordt tege-
moet gekomen zal een dwangsom worden opgelegd, waarvan de modaliteiten worden bepaald door het colle-
ge van burgemeester en schepenen.  
Ingeval van meerdere oorspronkelijke kopers/eigenaars, dan zijn zij allen hoofdelijk gehouden tot het betalen 
van deze dwangsom, zonder dat zij het voorrecht van schuldsplitsing kunnen inroepen. Deze hoofdelijkheid 
geldt echter niet meer t.a.v. de oorspronkelijke koper die ingevolge een onderlinge verkoop zoals bedoeld in 
§1, 3° van onderhavig artikel, geen eigenaar meer is op het moment dat de dwangsom opeisbaar is gewor-
den.”  
 

Voormelde voorwaarden zijn essentiële voorwaarden verbonden aan de verkoop. De kopers verbin-
den zichzelf en hun eventuele rechtsopvolgers ertoe deze voorwaarden strikt na te leven. 
 
De kandidaat-kopers verbinden zich ertoe binnen één maand vanaf vandaag een voorschot te beta-
len van 5.000 euro op rekening nummer BE63 4146 0394 8308 (KBC Bank) van notariskantoor Mi-
choel & Bremans te Hoogstraten (Burgemeester J. Van Aperenstraat 8 te 2320 Hoogstraten) met re-
ferte “aankoop sociale bouwgrond Wortel, Poeleinde, lot 2”. 
Het saldo van de aankoopprijs dient betaald te worden uiterlijk bij het verlijden van de authentieke 
(notariële) akte. 
 
Tenzij mits uitdrukkelijke toelating van de verkoper zal de authentieke akte ondertekend worden bin-
nen de drie maanden vanaf heden, op welke datum de koopsom volledig moet betaald zijn. Partijen 
kiezen als notaris: notaris Michoel & Bremans te Hoogstraten voor de verkoper en voor de koper:  
 
Ingeval binnen deze termijn de notariële akte niet zou verleden zijn of de integrale som van de koop-
prijs niet zou betaald zijn, vervalt de belofte tot aankoop van rechtswege.  Tien procent (10%) van het 
op dat ogenblik betaalde gedeelte van de koopsom blijft door de verkoper behouden als handpenning. 
Beide partijen zijn dan ontslagen van al hun rechten en wederzijdse verplichtingen zonder meer.   
 
Alle kosten, registratierechten en erelonen zijn ten laste van de koper. Tevens zal de koper een aan-
deel in de kosten van de verkavelingsakte, evenals de opmetingskosten van de landmeter dienen te 
voldoen, en dit uiterlijk bij het verlijden van de akte. 
 
In de authentieke koop/verkoopakte zullen volgende voorwaarden worden opgenomen: 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
1) Het eigendom wordt verkocht : 
- voor vrij en onbelast van alle schulden, inschrijvingen, voorrechten en rechten van hypotheek 
hoegenaamd; 
- in de staat waarin het zich thans bevindt en onder meer : zonder waarborg van maat of opper-
vlakte al bedragen de verschillen één/twintigste of meer; 
- met alle zichtbare en verborgen gebreken; 



- met alle erfdienstbaarheden; 
- met alle eventuele gemeenschappen; 
De verkoper verklaart dienaangaande geen erfdienstbaarheden te hebben gevestigd of toegestaan 
ten laste van het voorschreven eigendom en geen kennis te hebben van erfdienstbaarheden behou-
dens deze vermeld in de eigendomstitel en/of verkavelingsakte. 
2) De eigendomsoverdracht naar de koper geschiedt bij het verlijden van de authentieke akte, welke 
de verkoop vaststelt.  
De verkoper verklaart dat het eigendom niet verhuurd of verpacht is. De koper zal het genot en ge-
bruik bekomen vanaf het tekenen der akte. 
3) De onroerende voorheffing, alle belastingen en taksen met inbegrip van de belasting op de niet 
bebouwde percelen zullen door de uiteindelijke koper betaald worden vanaf het tekenen der akte.  
 
STEDENBOUW 
A. Overeenkomstig artikel 5.2.1 §1 van de Vlaamse Codex Ruimteli jke Ordening (hierna tevens 
genoemd “VCRO”) wordt op basis van het hiernavermeld stedenbouwkundig uittreksel en de ver-
klaringen van de verkoper vermeld dat: 
1°) volgende stedenbouwkundige vergunningen werden uitgereikt  
- op 4 maart 1968 voor het bouwen van een woonhuis 
- op 20 maart 2006 voor het kappen van een inlandse eik 
2°) de meest recente stedenbouwkundige bestemming volgens het plannenregister is: deels woon-
gebied en deels woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde; 
3°) geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel 6.1.1 VCRO of 6.1.41 tot en met 
6.1.43 VCRO (herstelmaatregel); 
4°) er geen voorkooprecht op van toepassing is zoals bedoeld in artikel 2.4.1 VCRO (afgebakende 
zones in een definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan) of artikel 34 van het decreet van 25 april 
2014 betreffende complexe projecten; 
5°) een verkavelingsvergunning werd afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen 
van de Hoogstraten op 11 juni 2018. Er werd met betrekking tot deze verkaveling een verkavelingsak-
te opgemaakt door ondergetekende notaris Filip Michoel op 18 december 2019, neergelegd ter over-
schrijving op het Kantoor Rechtszekerheid. De kopers verklaren erkennen dat ondergetekende notaris 
Michoel hen in kennis gesteld heeft van deze verkavelingsakte met bijlagen, waaronder de verkave-
lingsvoorschriften, die met onderhavige akte één en ondeelbaar geheel vormen. Zij erkennen er kopie 
van te hebben ontvangen. De kopers worden dienaangaande voor zoveel als nodig gesubrogeerd in 
alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit voormelde akte en haar bijlagen. 
6°) het goed niet het voorwerp uitmaakt van een aanduiding als "watergevoelig openruimtegebied" 
overeenkomstig artikel 5.6.8 §1 VCRO. 
7°) dat het niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of projectbesluit overeenkomstig 
het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten.  
De kopers erkennen een kopie van het stedenbouwkundig uittreksel ontvangen te hebben. 
B. Verkavelingsvergunning 
De verkopers verklaren dat voorschreven grond deel uitmaakt van een niet-vervallen verkaveling, 
waarvoor de vergunning werd afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van de 
Stad Hoogstraten op 13 juni 2018 onder referentienummer V20181. 
Voor voorschreven eigendom werd een verkavelingsakte verleden door geassocieerd notaris Filip 
Michoel te Hoogstraten op18 december 2019. De kopers verklaren een kopie ontvangen te hebben 
van de verkavelingsvergunning, de stedenbouwkundige voorschriften en het opmetingsplan. Zij wor-
den dienaangaande gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de verkopers. 
C. Partijen verklaren op de hoogte te zijn van het artikel 4.2.1 VCRO, welke bepaling alle werken en 
handelingen opsomt waarvoor een voorafgaandelijke stedenbouwkundige vergunning vereist is. 
Voor bepaalde andere werken en handelingen geldt er enkel een meldingsplicht. 
BODEMDECREET 
1. De verkopers verklaren dat er op voorschreven goed bij hun weten geen risico-inrichting gevestigd 
is of was, zoals opgenomen in de lijst bedoeld in artikel 6 van het Vlaams decreet van 27 oktober 
2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (hierna genoemd “Bodemdecreet”). 
2. De verkopers leggen het/de bodemattesten voor die betrekking hebben op het verkochte goed, 
afgeleverd door de Ovam op 12 juni 2020. 
De inhoud ervan luidt letterlijk als volgt:  
  “2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 
Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS 
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 



2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 
2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 
Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er 
pas vanaf een volume van 250m3 een technisch verslag opgemaakt te worden. 
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.” 

3. De verkopers verklaren met betrekking tot het verkochte geen weet te hebben van enige andere  
bodemverontreiniging, die schade kan berokkenen aan de kopers of aan derden, of die aanleiding kan 
geven tot een saneringsplicht, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in 
dit verband kan opleggen. 
4. Voor zover voorgaande verklaringen door de verkopers te goeder trouw afgelegd werden, zijn de 
verkopers ten opzichte van de kopers niet tot vrijwaring gehouden voor eventuele bodemverontreini-
ging en de gevolgen ervan. 
5. De kopers verklaren voor heden een kopie te hebben ontvangen van het hiervoor aangehaalde 
bodemattest. 
 
 
 
Gedaan de ………………………., te Hoogstraten. 
Handtekening koper 



Stad Hoogstraten 
 

BELOFTE TOT AANKOOP 
________________________________________________________ 
 
Ondergetekende(n) 
 
……………………………………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………  
 
GSM : …………………………………….. 
 
E-mail : …………………………………… 
 
Samen genoemd “de kopers” of “de kandidaat-kopers”. 
 
Verklaren te willen aankopen van de BV ICN BEL DEV I, met zetel te Hoogstraten, Vrijheid 147 en 
ICN PROJECTS, met zetel te Hoogstraten, Vrijheid 147 (hierna “de verkoper” genoemd), een perceel 
bouwgrond gelegen te Hoogstraten-Wortel, Ti Van Schellestraat, zijnde lot nr. 3 van de verkaveling. 
Voorheen op het kadaster bekend onder sectie A deel van perceelnummer 301A, en thans volgens de 
kadastrale legger van 11 juni 2020 bekend onder sectie A nummer 304C P0000,  met een oppervlakte 
van 301 m², waarvoor een verkavelingsvergunning werd afgeleverd door het college van Burgemees-
ter en Schepenen van de Stad Hoogstraten op 11 juni 2018 onder referentienummer V20181 voor de 
som van honderd en twaalfduizend euro (€ 112.000,00). 
 
De koper verklaart te voldoen aan en kennis genomen te hebben van  
a) de verkavelingsvergunning met inbegrip van de stedenbouwkundige voorschriften en  
b) de bijzondere voorwaarden, gesteld door de stad Hoogstraten in haar reglement voor toewijzing 
van sociale bouwkavels, welke letterlijk luiden als volgt: 
 

“Art.4 Verplichtingen - verbod  
… 
§2. Bouw- en woonverplichting 
1° De koper verbindt er zich toe op het aangekochte perceel een volwaardige woning op te richten en deze 
volwaardige woning feitelijk en officieel (domiciliëring) te bewonen binnen de vier jaar na het verlijden van de 
aankoopakte.  
De woning dient een volwaardige woning te zijn, opgericht conform de toepasselijke stedenbouwkundige 
voorschriften zoals o.a. bepaald door de betreffende stedenbouwkundige vergunning. Volgende woongele-
genheden worden bijvoorbeeld niet als een volwaardige woning beschouwd in de zin van onderhavig artikel: 
een als woonst ingerichte garage, een stacaravan, e.d..  
2° De koper verbindt er zich toe de opgerichte woning gedurende tien jaar zelf feitelijk en officieel te bewonen. 
Deze termijn van tien jaar wordt gerekend vanaf de domiciliëring van de koper op het adres van het aange-
kochte perceel.  
3° De koper verbindt er zich toe het aangekochte perceel en later het perceel inclusief de opgerichte woning in 
eigendom te houden gedurende de periodes bedoeld onder 1° en 2° van onderhavige paragraaf. De koper 
mag het aangekochte perceel en later het perceel inclusief de opgerichte woning gedurende die periodes niet 
(vrijwillig of gedwongen, bv. om een onverdeeldheid ongedaan te maken) vervreemden, in erfpacht geven, 
een opstalrecht of eender welk zakelijk recht erop verlenen of verhuren. 
4°. Van de verplichtingen opgenomen in 1° tot en met 3° van onderhavige paragraaf kan enkel worden afge-
weken ingeval van zeer uitzonderlijke omstandigheden en mits voorafgaande goedkeuring verleend door het 
college van burgemeester en schepenen bij een afdoende gemotiveerde beslissing.  
Deze afwijking kan slechts bestaan in een tijdelijk uitstel van het naleven van de verplichtingen opgenomen in 
1° tot en met 3° van onderhavige paragraaf. Dit uitstel kan maximum één jaar bedragen. Na het verstrijken 
van dit uitstel zijn de bepalingen van artikel 4, §2 en van artikel 5, §1 van onderhavig reglement opnieuw on-
middellijk van toepassing.  
 



De aanvraag van de koper/eigenaar tot afwijking kan enkel worden aangevraagd binnen de vier jaar na het 
verlijden van de authentieke (notariële) koop-verkoop-akte. De aanvraag dient schriftelijk en afdoende gemoti-
veerd te zijn en dient te worden gericht aan het college van burgemeester schepenen. 
§3. Verbod van inrichten en/of uitbaten van handelshuizen 
1° Het inrichten en/of uitbaten op het aangekochte perceel van drankslijterijen, seksshops, huizen van on-
tucht, automatenhallen, horecazaken, nachtwinkels en van elke vestiging die mogelijk overlast van welke aard 
ook met zich mee kan brengen, is verboden. 
2° Het inrichten en/of uitbaten van handelshuizen andere dan deze vermeld sub 1° van onderhavige paragraaf 
op het aangekochte perceel is verboden.  
3° Van de verboden opgenomen onder 2° van onderhavige paragraaf kan enkel worden afgeweken in de ge-
vallen dat de stedenbouwkundige voorschriften (waaronder de eventuele stedenbouwkundige verordeningen, 
verkavelingsvoorschriften, e.d.) dit toelaten en mits goedkeuring verleend door het college van burgemeester 
en schepenen bij een afdoende gemotiveerde beslissing. Het college van burgemeester en schepenen kan 
voorwaarden koppelen aan de toelating. De aanvraag van de koper/eigenaar tot afwijking dient schriftelijk en 
afdoende gemotiveerd te zijn en te worden gericht aan het college van burgemeester schepenen. 
Indien de toegelaten inrichting/uitbating van het handelshuis overlast van welke aard ook met zich meebrengt 
en/of indien één of meerdere van de voorwaarden - welke eventueel waren gekoppeld aan de toelating - niet 
worden nageleefd, dan wordt de betrokkene door het college van burgemeester en schepenen in gebreke ge-
steld om binnen een redelijke termijn een einde te stellen aan deze overlast en/of te voldoen aan de opgeleg-
de voorwaarden. Wanneer deze ingebrekestelling niet wordt nagekomen, kan het college van burgemeester 
en schepenen - bij gemotiveerde beslissing - bijkomende voorwaarden opleggen ofwel de verleende toelating 
tijdelijk of definitief intrekken.  
Art. 5 Sancties - Strafbeding (Boeteclausule) 
§1. Sancties niet naleven bouw- en woonverplichting 
Indien de koper één of meerdere verplichtingen opgenomen in art. 4, §2 van onderhavig reglement niet na-
komt en onder voorbehoud van art. 4, §2, 4°, gelden volgende bepalingen: 
1°. Indien het perceel onbebouwd is ofwel indien er slechts een (of meerdere) kleine/beperkte constructie(s) 
op opgericht is (zijn), welke constructie(s) - naar het oordeel van het college van burgemeester en schepenen 
- niet het karakter van bouwgrond aan het perceel ontneemt (ontnemen) en/of het perceel nog steeds als 
bouwgrond op de markt kan gebracht worden,  
dan heeft de stad de keuze om: 
a) Ofwel te beslissen het perceel (in voorkomend geval met de erop opgerichte doch beperkte constructies) 

terug/aan te kopen tegen terugbetaling van de oorspronkelijke koopsom: 
i. door beroep te doen op het uitdrukkelijk ontbindend beding (opgenomen in de koop-verkoop-

overeenkomst tussen de stad en de koper), welk beding bepaalt dat - indien de oorspronkelijke ko-
per zich bevindt in de situatie vermeldt in art. 5, §1, 1° van onderhavig reglement en de stad beslist 
om het perceel te kopen (a)) - de koop van rechtswege ontbonden wordt op initiatief van de stad, 
mits de stad de koper terzake in gebreke stelt;  

of 
ii. door beroep te doen op het beding ten behoeve van een derde (opgenomen in de koop-verkoop-

overeenkomst tussen de privé-verkavelaar-verkoper en de koper), welk beding bepaalt dat - indien 
de oorspronkelijke koper zich bevindt in de situatie vermeldt in art. 5, §1, 1° van onderhavig regle-
ment en de stad beslist om het perceel te kopen (a)) - de oorspronkelijke koper-eigenaar gehouden 
is het perceel (en de desgevallend erop opgerichte beperkte constructies) aan de stad te verkopen 
tegen niets anders dan de oorspronkelijke koopsom.  

De stad zal in beide situaties tot niets anders kunnen verplicht worden dan tot terugbetaling van de oorspron-
kelijke koopsom. Alle andere kosten zijn ten laste van de oorspronkelijke koper.  
De oorspronkelijke koper brengt in voorkomend geval zijn betrokken hypotheek- of kredietinstelling hiervan 
minstens twee maanden voor het tekenen van de onderhandse akte van verkoop (compromis) (met de stad 
als koper) op de hoogte bij aangetekend schrijven. 
b) Ofwel aan de oorspronkelijke koper toestemming te verlenen om af te wijken van de verplichtingen op-

genomen in artikel 4, §2, mits het betalen van een boete gelijk aan 25% van de oorspronkelijke koop-
prijs, in voorkomend geval verhoogd met de vergoedende interesten ten belope van de wettelijke rente-
voet te rekenen vanaf de 1ste dag van het 5de jaar na het verlijden van de oorspronkelijke authentieke 
(notariële) koop-verkoop-akte tot op het moment van ontvangst van de boete door de stad. Ingeval een 
verlenging van de termijn werd toegestaan zoals bedoeld in artikel 4, §2, 4°, dan begint voormelde inte-
rest slechts te lopen de dag na het aflopen van de toegestane extra termijn. 

Ingeval van meerdere oorspronkelijke kopers, dan zijn zij allen hoofdelijk gehouden tot het betalen van deze 
boete en interest, zonder dat zij het voorrecht van schuldsplitsing kunnen inroepen. Deze hoofdelijkheid geldt 
echter niet meer t.a.v. de oorspronkelijke koper die ingevolge een onderlinge verkoop zoals bedoeld in §1, 3° 
van onderhavig artikel, geen eigenaar meer is op het moment dat de boete opeisbaar is geworden. 
2°. Indien het perceel bebouwd is in zodanige mate dat het perceel - naar het oordeel van het college van 
burgemeester en schepenen - niet meer het karakter van bouwgrond heeft en/of het perceel niet meer als 
bouwgrond op de markt kan gebracht worden, dan wordt een boete opgelegd zoals bepaald in §1, 1°, b) van 
onderhavig artikel. 
3°. Ingeval een perceel oorspronkelijk door meerdere kopers werd gekocht en ingeval van een latere verkoop 
van het perceel (desgevallend samen met de erop opgerichte constructie) tussen de oorspronkelijke kopers 



onderling - zodanig dat minstens één van de oorspronkelijke kopers eigenaar blijft - dan wordt dit niet be-
schouwd als een inbreuk op de bepalingen van artikel 4, §2, onder de voorwaarde dat de "overblijvende" oor-
spronkelijke koper(s)-eigenaar(s) blijft (blijven) voldoen aan de verplichtingen opgenomen in artikel 4, §2. In 
dat geval en onder die voorwaarde is §1, 1° en 2° van onderhavig artikel dienvolgens niet van toepassing. 
4°. De bepalingen opgenomen in art. 4, §2 en art. 5, §1, 1° tot en met 3° zullen niet tegengesteld kunnen wor-
den aan of ingeroepen kunnen worden tegen hypotheek- of kredietinstellingen, door de overheid erkend, die 
tot uitwinning van hun pand bij onroerend beslag of anderszins zouden overgaan, op voorwaarde dat zij de 
stad Hoogstraten hiervan bij aangetekend schrijven verwittigen ten minste veertien dagen voor het inleiden 
van de gerechtelijke procedure.  
Indien op verzoek van een hypotheek- of kredietinstelling tot openbare verkoop wordt overgegaan, zal de 
eventuele meeropbrengst ten opzichte van de aanvankelijke verkoopprijs, ten goede komen aan de stad 
Hoogstraten, evenwel na vereffening van alle schulden en vergoedingen waarop de hypotheek- of kredietin-
stelling aanspraak kan maken. Het bedrag dat desgevallend aan de stad toekomt is maximum de boete (des-
gevallend verhoogd met intresten) zoals bepaald in §1, 1°, b)  van onderhavig artikel. 
§2.  Sancties niet naleven verbod van inrichten en/of uitbaten van handelshuizen  
Indien de koper of latere eigenaar één of meerdere bepalingen opgenomen in art. 4, §3 van onderhavig re-
glement niet naleeft en onder voorbehoud van art. 4, §3, 3°, gelden volgende bepalingen: 
1° Indien deze handeling/functiewijziging strijdig is met de voorschriften van de toepasselijke verkavelingsver-
gunning en/of met de bepalingen van een bouw-, stedenbouwkundige- of verkavelingsverordening en/of met 
de bepalingen van ruimtelijke uitvoeringsplannen of plannen van aanleg, dan gelden de handhavings- en her-
stelmaatregelen zoals opgenomen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
2° Indien 1° niet van toepassing is én indien er geen afwijking werd toegestaan in toepassing van artikel 4, §3, 
3° van onderhavig reglement, dan wordt de koper/eigenaar in gebreke gesteld de handeling/functiewijziging 
stop te zetten en de eraan verbonden handelingen/constructies ongedaan te maken/af te breken en dit binnen 
een door het college van burgemeester en schepenen te bepalen termijn. Wanneer hieraan niet wordt tege-
moet gekomen zal een dwangsom worden opgelegd, waarvan de modaliteiten worden bepaald door het colle-
ge van burgemeester en schepenen.  
Ingeval van meerdere oorspronkelijke kopers/eigenaars, dan zijn zij allen hoofdelijk gehouden tot het betalen 
van deze dwangsom, zonder dat zij het voorrecht van schuldsplitsing kunnen inroepen. Deze hoofdelijkheid 
geldt echter niet meer t.a.v. de oorspronkelijke koper die ingevolge een onderlinge verkoop zoals bedoeld in 
§1, 3° van onderhavig artikel, geen eigenaar meer is op het moment dat de dwangsom opeisbaar is gewor-
den.”  
 

Voormelde voorwaarden zijn essentiële voorwaarden verbonden aan de verkoop. De kopers verbin-
den zichzelf en hun eventuele rechtsopvolgers ertoe deze voorwaarden strikt na te leven. 
 
De kandidaat-kopers verbinden zich ertoe binnen één maand vanaf vandaag een voorschot te beta-
len van 5.000 euro op rekening nummer BE63 4146 0394 8308 (KBC Bank) van notariskantoor Mi-
choel & Bremans te Hoogstraten (Burgemeester J. Van Aperenstraat 8 te 2320 Hoogstraten) met re-
ferte “aankoop sociale bouwgrond Wortel, Poeleinde, lot …”. 
Het saldo van de aankoopprijs dient betaald te worden uiterlijk bij het verlijden van de authentieke 
(notariële) akte. 
 
Tenzij mits uitdrukkelijke toelating van de verkoper zal de authentieke akte ondertekend worden bin-
nen de drie maanden vanaf heden, op welke datum de koopsom volledig moet betaald zijn. Partijen 
kiezen als notaris: notaris Michoel & Bremans te Hoogstraten voor de verkoper en voor de koper:  
 
Ingeval binnen deze termijn de notariële akte niet zou verleden zijn of de integrale som van de koop-
prijs niet zou betaald zijn, vervalt de belofte tot aankoop van rechtswege.  Tien procent (10%) van het 
op dat ogenblik betaalde gedeelte van de koopsom blijft door de verkoper behouden als handpenning. 
Beide partijen zijn dan ontslagen van al hun rechten en wederzijdse verplichtingen zonder meer.   
 
Alle kosten, registratierechten en erelonen zijn ten laste van de koper. Tevens zal de koper een aan-
deel in de kosten van de verkavelingsakte, evenals de opmetingskosten van de landmeter dienen te 
voldoen, en dit uiterlijk bij het verlijden van de akte. 
 
In de authentieke koop/verkoopakte zullen volgende voorwaarden worden opgenomen: 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
1) Het eigendom wordt verkocht : 
- voor vrij en onbelast van alle schulden, inschrijvingen, voorrechten en rechten van hypotheek 
hoegenaamd; 
- in de staat waarin het zich thans bevindt en onder meer : zonder waarborg van maat of opper-
vlakte al bedragen de verschillen één/twintigste of meer; 
- met alle zichtbare en verborgen gebreken; 



- met alle erfdienstbaarheden; 
- met alle eventuele gemeenschappen; 
De verkoper verklaart dienaangaande geen erfdienstbaarheden te hebben gevestigd of toegestaan 
ten laste van het voorschreven eigendom en geen kennis te hebben van erfdienstbaarheden andere 
dan deze vermeld in de eigendomstitel en/of verkavelingsakte. 
2) De eigendomsoverdracht naar de koper geschiedt bij het verlijden van de authentieke akte, welke 
de verkoop vaststelt.  
De verkoper verklaart dat het eigendom niet verhuurd of verpacht is. De koper zal het genot en ge-
bruik bekomen vanaf het tekenen der akte. 
3) De onroerende voorheffing, alle belastingen en taksen met inbegrip van de belasting op de niet 
bebouwde percelen zullen door de uiteindelijke koper betaald worden vanaf het tekenen der akte.  
 
STEDENBOUW 
A. Overeenkomstig artikel 5.2.1 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtel ijke Ordening (hierna tevens 
genoemd “VCRO”) wordt op basis van het hiernavermeld stedenbouwkundig uittreksel en de ver-
klaringen van de verkoper vermeld dat: 
1°) volgende stedenbouwkundige vergunningen werden uitgereikt  
- op 4 maart 1968 voor het bouwen van een woonhuis 
- op 20 maart 2006 voor het kappen van een inlandse eik 
2°) de meest recente stedenbouwkundige bestemming volgens het plannenregister is: deels woon-
gebied en deels woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde; 
3°) geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel 6.1.1 VCRO of 6.1.41 tot en met 
6.1.43 VCRO (herstelmaatregel); 
4°) er geen voorkooprecht op van toepassing is zoals bedoeld in artikel 2.4.1 VCRO (afgebakende 
zones in een definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan) of artikel 34 van het decreet van 25 april 
2014 betreffende complexe projecten; 
5°) een verkavelingsvergunning werd afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen 
van de Hoogstraten op 11 juni 2018. Er werd met betrekking tot deze verkaveling een verkavelingsak-
te opgemaakt door ondergetekende notaris Filip Michoel op 18 december 2019, neergelegd ter over-
schrijving op het Kantoor Rechtszekerheid. De kopers verklaren erkennen dat ondergetekende notaris 
Michoel hen in kennis gesteld heeft van deze verkavelingsakte met bijlagen, waaronder de verkave-
lingsvoorschriften, die met onderhavige akte één en ondeelbaar geheel vormen. Zij erkennen er kopie 
van te hebben ontvangen. De kopers worden dienaangaande voor zoveel als nodig gesubrogeerd in 
alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit voormelde akte en haar bijlagen. 
6°) het goed niet het voorwerp uitmaakt van een aanduiding als "watergevoelig openruimtegebied" 
overeenkomstig artikel 5.6.8 §1 VCRO. 
7°) dat het niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of projectbesluit overeenkomstig 
het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten.  
De kopers erkennen een kopie van het stedenbouwkundig uittreksel ontvangen te hebben. 
B. Verkavelingsvergunning 
De verkopers verklaren dat voorschreven grond deel uitmaakt van een niet-vervallen verkaveling, 
waarvoor de vergunning werd afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van de 
Stad Hoogstraten op 13 juni 2018 onder referentienummer V20181. 
Voor voorschreven eigendom werd een verkavelingsakte verleden door geassocieerd notaris Filip 
Michoel te Hoogstraten op18 december 2019. De kopers verklaren een kopie ontvangen te hebben 
van de verkavelingsvergunning, de stedenbouwkundige voorschriften en het opmetingsplan. Zij wor-
den dienaangaande gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de verkopers. 
C. Partijen verklaren op de hoogte te zijn van het artikel 4.2.1 VCRO, welke bepaling alle werken en 
handelingen opsomt waarvoor een voorafgaandelijke stedenbouwkundige vergunning vereist is. 
Voor bepaalde andere werken en handelingen geldt er enkel een meldingsplicht. 
BODEMDECREET 
1. De verkopers verklaren dat er op voorschreven goed bij hun weten geen risico-inrichting gevestigd 
is of was, zoals opgenomen in de lijst bedoeld in artikel 6 van het Vlaams decreet van 27 oktober 
2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (hierna genoemd “Bodemdecreet”). 
2. De verkopers leggen het/de bodemattesten voor die betrekking hebben op het verkochte goed, 
afgeleverd door de Ovam op 12 juni 2020. 
De inhoud ervan luidt letterlijk als volgt:  
  “2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 
Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS 
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 



2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 
2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 
Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er 
pas vanaf een volume van 250m3 een technisch verslag opgemaakt te worden. 
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.” 

3. De verkopers verklaren met betrekking tot het verkochte geen weet te hebben van enige andere  
bodemverontreiniging, dan deze vermeld in de het hiervoor aangehaalde oriënterend bodemonder-
zoek,  die schade kan berokkenen aan de kopers of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een 
saneringsplicht, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan 
opleggen. 
4. Voor zover voorgaande verklaringen door de verkopers te goeder trouw afgelegd werden, zijn de 
verkopers ten opzichte van de kopers niet tot vrijwaring gehouden voor eventuele bodemverontreini-
ging en de gevolgen ervan. 
5. De kopers verklaren voor heden een kopie te hebben ontvangen van de hiervoor aangehaalde bo-
demattest. 
 
 
 
Gedaan de ………………………., te Hoogstraten. 
Handtekening koper 



Stad Hoogstraten 
 

BELOFTE TOT AANKOOP 
________________________________________________________ 
 
Ondergetekende(n) 
 
……………………………………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………  
 
GSM : …………………………………….. 
 
E-mail : …………………………………… 
 
Samen genoemd “de kopers” of “de kandidaat-kopers”. 
 
Verklaren te willen aankopen van de BV ICN BEL DEV I, met zetel te Hoogstraten, Vrijheid 147 en 
ICN PROJECTS, met zetel te Hoogstraten, Vrijheid 147 (hierna “de verkoper” genoemd), een perceel 
bouwgrond gelegen te Hoogstraten-Wortel, Ti Van Schellestraat, zijnde lot nr. 4 van de verkaveling. 
Voorheen op het kadaster bekend onder sectie A deel van perceelnummer 301A, en thans volgens de 
kadastrale legger van 11 juni 2020 bekend onder sectie A nummer 304D P0000,  met een oppervlakte 
van 300 m², waarvoor een verkavelingsvergunning werd afgeleverd door het college van Burgemees-
ter en Schepenen van de Stad Hoogstraten op 11 juni 2018 onder referentienummer V20181 voor de 
som van honderd en twaalfduizend euro (€ 112.000,00). 
 
De koper verklaart te voldoen aan en kennis genomen te hebben van  
a) de verkavelingsvergunning met inbegrip van de stedenbouwkundige voorschriften en  
b) de bijzondere voorwaarden, gesteld door de stad Hoogstraten in haar reglement voor toewijzing 
van sociale bouwkavels, welke letterlijk luiden als volgt: 
 

“Art.4 Verplichtingen - verbod  
… 
§2. Bouw- en woonverplichting 
1° De koper verbindt er zich toe op het aangekochte perceel een volwaardige woning op te richten en deze 
volwaardige woning feitelijk en officieel (domiciliëring) te bewonen binnen de vier jaar na het verlijden van de 
aankoopakte.  
De woning dient een volwaardige woning te zijn, opgericht conform de toepasselijke stedenbouwkundige 
voorschriften zoals o.a. bepaald door de betreffende stedenbouwkundige vergunning. Volgende woongele-
genheden worden bijvoorbeeld niet als een volwaardige woning beschouwd in de zin van onderhavig artikel: 
een als woonst ingerichte garage, een stacaravan, e.d..  
2° De koper verbindt er zich toe de opgerichte woning gedurende tien jaar zelf feitelijk en officieel te bewonen. 
Deze termijn van tien jaar wordt gerekend vanaf de domiciliëring van de koper op het adres van het aange-
kochte perceel.  
3° De koper verbindt er zich toe het aangekochte perceel en later het perceel inclusief de opgerichte woning in 
eigendom te houden gedurende de periodes bedoeld onder 1° en 2° van onderhavige paragraaf. De koper 
mag het aangekochte perceel en later het perceel inclusief de opgerichte woning gedurende die periodes niet 
(vrijwillig of gedwongen, bv. om een onverdeeldheid ongedaan te maken) vervreemden, in erfpacht geven, 
een opstalrecht of eender welk zakelijk recht erop verlenen of verhuren. 
4°. Van de verplichtingen opgenomen in 1° tot en met 3° van onderhavige paragraaf kan enkel worden afge-
weken ingeval van zeer uitzonderlijke omstandigheden en mits voorafgaande goedkeuring verleend door het 
college van burgemeester en schepenen bij een afdoende gemotiveerde beslissing.  
Deze afwijking kan slechts bestaan in een tijdelijk uitstel van het naleven van de verplichtingen opgenomen in 
1° tot en met 3° van onderhavige paragraaf. Dit uitstel kan maximum één jaar bedragen. Na het verstrijken 
van dit uitstel zijn de bepalingen van artikel 4, §2 en van artikel 5, §1 van onderhavig reglement opnieuw on-
middellijk van toepassing.  
 



De aanvraag van de koper/eigenaar tot afwijking kan enkel worden aangevraagd binnen de vier jaar na het 
verlijden van de authentieke (notariële) koop-verkoop-akte. De aanvraag dient schriftelijk en afdoende gemoti-
veerd te zijn en dient te worden gericht aan het college van burgemeester schepenen. 
§3. Verbod van inrichten en/of uitbaten van handelshuizen 
1° Het inrichten en/of uitbaten op het aangekochte perceel van drankslijterijen, seksshops, huizen van on-
tucht, automatenhallen, horecazaken, nachtwinkels en van elke vestiging die mogelijk overlast van welke aard 
ook met zich mee kan brengen, is verboden. 
2° Het inrichten en/of uitbaten van handelshuizen andere dan deze vermeld sub 1° van onderhavige paragraaf 
op het aangekochte perceel is verboden.  
3° Van de verboden opgenomen onder 2° van onderhavige paragraaf kan enkel worden afgeweken in de ge-
vallen dat de stedenbouwkundige voorschriften (waaronder de eventuele stedenbouwkundige verordeningen, 
verkavelingsvoorschriften, e.d.) dit toelaten en mits goedkeuring verleend door het college van burgemeester 
en schepenen bij een afdoende gemotiveerde beslissing. Het college van burgemeester en schepenen kan 
voorwaarden koppelen aan de toelating. De aanvraag van de koper/eigenaar tot afwijking dient schriftelijk en 
afdoende gemotiveerd te zijn en te worden gericht aan het college van burgemeester schepenen. 
Indien de toegelaten inrichting/uitbating van het handelshuis overlast van welke aard ook met zich meebrengt 
en/of indien één of meerdere van de voorwaarden - welke eventueel waren gekoppeld aan de toelating - niet 
worden nageleefd, dan wordt de betrokkene door het college van burgemeester en schepenen in gebreke ge-
steld om binnen een redelijke termijn een einde te stellen aan deze overlast en/of te voldoen aan de opgeleg-
de voorwaarden. Wanneer deze ingebrekestelling niet wordt nagekomen, kan het college van burgemeester 
en schepenen - bij gemotiveerde beslissing - bijkomende voorwaarden opleggen ofwel de verleende toelating 
tijdelijk of definitief intrekken.  
Art. 5 Sancties - Strafbeding (Boeteclausule) 
§1. Sancties niet naleven bouw- en woonverplichting 
Indien de koper één of meerdere verplichtingen opgenomen in art. 4, §2 van onderhavig reglement niet na-
komt en onder voorbehoud van art. 4, §2, 4°, gelden volgende bepalingen: 
1°. Indien het perceel onbebouwd is ofwel indien er slechts een (of meerdere) kleine/beperkte constructie(s) 
op opgericht is (zijn), welke constructie(s) - naar het oordeel van het college van burgemeester en schepenen 
- niet het karakter van bouwgrond aan het perceel ontneemt (ontnemen) en/of het perceel nog steeds als 
bouwgrond op de markt kan gebracht worden,  
dan heeft de stad de keuze om: 
a) Ofwel te beslissen het perceel (in voorkomend geval met de erop opgerichte doch beperkte constructies) 

terug/aan te kopen tegen terugbetaling van de oorspronkelijke koopsom: 
i. door beroep te doen op het uitdrukkelijk ontbindend beding (opgenomen in de koop-verkoop-

overeenkomst tussen de stad en de koper), welk beding bepaalt dat - indien de oorspronkelijke ko-
per zich bevindt in de situatie vermeldt in art. 5, §1, 1° van onderhavig reglement en de stad beslist 
om het perceel te kopen (a)) - de koop van rechtswege ontbonden wordt op initiatief van de stad, 
mits de stad de koper terzake in gebreke stelt;  

of 
ii. door beroep te doen op het beding ten behoeve van een derde (opgenomen in de koop-verkoop-

overeenkomst tussen de privé-verkavelaar-verkoper en de koper), welk beding bepaalt dat - indien 
de oorspronkelijke koper zich bevindt in de situatie vermeldt in art. 5, §1, 1° van onderhavig regle-
ment en de stad beslist om het perceel te kopen (a)) - de oorspronkelijke koper-eigenaar gehouden 
is het perceel (en de desgevallend erop opgerichte beperkte constructies) aan de stad te verkopen 
tegen niets anders dan de oorspronkelijke koopsom.  

De stad zal in beide situaties tot niets anders kunnen verplicht worden dan tot terugbetaling van de oorspron-
kelijke koopsom. Alle andere kosten zijn ten laste van de oorspronkelijke koper.  
De oorspronkelijke koper brengt in voorkomend geval zijn betrokken hypotheek- of kredietinstelling hiervan 
minstens twee maanden voor het tekenen van de onderhandse akte van verkoop (compromis) (met de stad 
als koper) op de hoogte bij aangetekend schrijven. 
b) Ofwel aan de oorspronkelijke koper toestemming te verlenen om af te wijken van de verplichtingen op-

genomen in artikel 4, §2, mits het betalen van een boete gelijk aan 25% van de oorspronkelijke koop-
prijs, in voorkomend geval verhoogd met de vergoedende interesten ten belope van de wettelijke rente-
voet te rekenen vanaf de 1ste dag van het 5de jaar na het verlijden van de oorspronkelijke authentieke 
(notariële) koop-verkoop-akte tot op het moment van ontvangst van de boete door de stad. Ingeval een 
verlenging van de termijn werd toegestaan zoals bedoeld in artikel 4, §2, 4°, dan begint voormelde inte-
rest slechts te lopen de dag na het aflopen van de toegestane extra termijn. 

Ingeval van meerdere oorspronkelijke kopers, dan zijn zij allen hoofdelijk gehouden tot het betalen van deze 
boete en interest, zonder dat zij het voorrecht van schuldsplitsing kunnen inroepen. Deze hoofdelijkheid geldt 
echter niet meer t.a.v. de oorspronkelijke koper die ingevolge een onderlinge verkoop zoals bedoeld in §1, 3° 
van onderhavig artikel, geen eigenaar meer is op het moment dat de boete opeisbaar is geworden. 
2°. Indien het perceel bebouwd is in zodanige mate dat het perceel - naar het oordeel van het college van 
burgemeester en schepenen - niet meer het karakter van bouwgrond heeft en/of het perceel niet meer als 
bouwgrond op de markt kan gebracht worden, dan wordt een boete opgelegd zoals bepaald in §1, 1°, b) van 
onderhavig artikel. 
3°. Ingeval een perceel oorspronkelijk door meerdere kopers werd gekocht en ingeval van een latere verkoop 
van het perceel (desgevallend samen met de erop opgerichte constructie) tussen de oorspronkelijke kopers 



onderling - zodanig dat minstens één van de oorspronkelijke kopers eigenaar blijft - dan wordt dit niet be-
schouwd als een inbreuk op de bepalingen van artikel 4, §2, onder de voorwaarde dat de "overblijvende" oor-
spronkelijke koper(s)-eigenaar(s) blijft (blijven) voldoen aan de verplichtingen opgenomen in artikel 4, §2. In 
dat geval en onder die voorwaarde is §1, 1° en 2° van onderhavig artikel dienvolgens niet van toepassing. 
4°. De bepalingen opgenomen in art. 4, §2 en art. 5, §1, 1° tot en met 3° zullen niet tegengesteld kunnen wor-
den aan of ingeroepen kunnen worden tegen hypotheek- of kredietinstellingen, door de overheid erkend, die 
tot uitwinning van hun pand bij onroerend beslag of anderszins zouden overgaan, op voorwaarde dat zij de 
stad Hoogstraten hiervan bij aangetekend schrijven verwittigen ten minste veertien dagen voor het inleiden 
van de gerechtelijke procedure.  
Indien op verzoek van een hypotheek- of kredietinstelling tot openbare verkoop wordt overgegaan, zal de 
eventuele meeropbrengst ten opzichte van de aanvankelijke verkoopprijs, ten goede komen aan de stad 
Hoogstraten, evenwel na vereffening van alle schulden en vergoedingen waarop de hypotheek- of kredietin-
stelling aanspraak kan maken. Het bedrag dat desgevallend aan de stad toekomt is maximum de boete (des-
gevallend verhoogd met intresten) zoals bepaald in §1, 1°, b)  van onderhavig artikel. 
§2.  Sancties niet naleven verbod van inrichten en/of uitbaten van handelshuizen  
Indien de koper of latere eigenaar één of meerdere bepalingen opgenomen in art. 4, §3 van onderhavig re-
glement niet naleeft en onder voorbehoud van art. 4, §3, 3°, gelden volgende bepalingen: 
1° Indien deze handeling/functiewijziging strijdig is met de voorschriften van de toepasselijke verkavelingsver-
gunning en/of met de bepalingen van een bouw-, stedenbouwkundige- of verkavelingsverordening en/of met 
de bepalingen van ruimtelijke uitvoeringsplannen of plannen van aanleg, dan gelden de handhavings- en her-
stelmaatregelen zoals opgenomen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
2° Indien 1° niet van toepassing is én indien er geen afwijking werd toegestaan in toepassing van artikel 4, §3, 
3° van onderhavig reglement, dan wordt de koper/eigenaar in gebreke gesteld de handeling/functiewijziging 
stop te zetten en de eraan verbonden handelingen/constructies ongedaan te maken/af te breken en dit binnen 
een door het college van burgemeester en schepenen te bepalen termijn. Wanneer hieraan niet wordt tege-
moet gekomen zal een dwangsom worden opgelegd, waarvan de modaliteiten worden bepaald door het colle-
ge van burgemeester en schepenen.  
Ingeval van meerdere oorspronkelijke kopers/eigenaars, dan zijn zij allen hoofdelijk gehouden tot het betalen 
van deze dwangsom, zonder dat zij het voorrecht van schuldsplitsing kunnen inroepen. Deze hoofdelijkheid 
geldt echter niet meer t.a.v. de oorspronkelijke koper die ingevolge een onderlinge verkoop zoals bedoeld in 
§1, 3° van onderhavig artikel, geen eigenaar meer is op het moment dat de dwangsom opeisbaar is gewor-
den.”  
 

Voormelde voorwaarden zijn essentiële voorwaarden verbonden aan de verkoop. De kopers verbin-
den zichzelf en hun eventuele rechtsopvolgers ertoe deze voorwaarden strikt na te leven. 
 
De kandidaat-kopers verbinden zich ertoe binnen één maand vanaf vandaag een voorschot te beta-
len van 5.000 euro op rekening nummer BE63 4146 0394 8308 (KBC Bank) van notariskantoor Mi-
choel & Bremans te Hoogstraten (Burgemeester J. Van Aperenstraat 8 te 2320 Hoogstraten) met re-
ferte “aankoop sociale bouwgrond Wortel, Poeleinde, lot …”. 
Het saldo van de aankoopprijs dient betaald te worden uiterlijk bij het verlijden van de authentieke 
(notariële) akte. 
 
Tenzij mits uitdrukkelijke toelating van de verkoper zal de authentieke akte ondertekend worden bin-
nen de drie maanden vanaf heden, op welke datum de koopsom volledig moet betaald zijn. Partijen 
kiezen als notaris: notaris Michoel & Bremans te Hoogstraten voor de verkoper en voor de koper:  
 
Ingeval binnen deze termijn de notariële akte niet zou verleden zijn of de integrale som van de koop-
prijs niet zou betaald zijn, vervalt de belofte tot aankoop van rechtswege.  Tien procent (10%) van het 
op dat ogenblik betaalde gedeelte van de koopsom blijft door de verkoper behouden als handpenning. 
Beide partijen zijn dan ontslagen van al hun rechten en wederzijdse verplichtingen zonder meer.   
 
Alle kosten, registratierechten en erelonen zijn ten laste van de koper. Tevens zal de koper een aan-
deel in de kosten van de verkavelingsakte, evenals de opmetingskosten van de landmeter dienen te 
voldoen, en dit uiterlijk bij het verlijden van de akte. 
 
In de authentieke koop/verkoopakte zullen volgende voorwaarden worden opgenomen: 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
1) Het eigendom wordt verkocht : 
- voor vrij en onbelast van alle schulden, inschrijvingen, voorrechten en rechten van hypotheek 
hoegenaamd; 
- in de staat waarin het zich thans bevindt en onder meer : zonder waarborg van maat of opper-
vlakte al bedragen de verschillen één/twintigste of meer; 
- met alle zichtbare en verborgen gebreken; 



- met alle erfdienstbaarheden; 
- met alle eventuele gemeenschappen; 
De verkoper verklaart dienaangaande geen erfdienstbaarheden te hebben gevestigd of toegestaan 
ten laste van het voorschreven eigendom en geen kennis te hebben van erfdienstbaarheden andere 
dan deze vermeld in de eigendomstitel en/of verkavelingsakte. 
2) De eigendomsoverdracht naar de koper geschiedt bij het verlijden van de authentieke akte, welke 
de verkoop vaststelt.  
De verkoper verklaart dat het eigendom niet verhuurd of verpacht is. De koper zal het genot en ge-
bruik bekomen vanaf het tekenen der akte. 
3) De onroerende voorheffing, alle belastingen en taksen met inbegrip van de belasting op de niet 
bebouwde percelen zullen door de uiteindelijke koper betaald worden vanaf het tekenen der akte.  
 
STEDENBOUW 
A. Overeenkomstig artikel 5.2.1 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtel ijke Ordening (hierna tevens 
genoemd “VCRO”) wordt op basis van het hiernavermeld stedenbouwkundig uittreksel en de ver-
klaringen van de verkoper vermeld dat: 
1°) volgende stedenbouwkundige vergunningen werden uitgereikt  
- op 4 maart 1968 voor het bouwen van een woonhuis 
- op 20 maart 2006 voor het kappen van een inlandse eik 
2°) de meest recente stedenbouwkundige bestemming volgens het plannenregister is: deels woon-
gebied en deels woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde; 
3°) geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel 6.1.1 VCRO of 6.1.41 tot en met 
6.1.43 VCRO (herstelmaatregel); 
4°) er geen voorkooprecht op van toepassing is zoals bedoeld in artikel 2.4.1 VCRO (afgebakende 
zones in een definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan) of artikel 34 van het decreet van 25 april 
2014 betreffende complexe projecten; 
5°) een verkavelingsvergunning werd afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen 
van de Hoogstraten op 11 juni 2018. Er werd met betrekking tot deze verkaveling een verkavelingsak-
te opgemaakt door ondergetekende notaris Filip Michoel op 18 december 2019, neergelegd ter over-
schrijving op het Kantoor Rechtszekerheid. De kopers verklaren erkennen dat ondergetekende notaris 
Michoel hen in kennis gesteld heeft van deze verkavelingsakte met bijlagen, waaronder de verkave-
lingsvoorschriften, die met onderhavige akte één en ondeelbaar geheel vormen. Zij erkennen er kopie 
van te hebben ontvangen. De kopers worden dienaangaande voor zoveel als nodig gesubrogeerd in 
alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit voormelde akte en haar bijlagen. 
6°) het goed niet het voorwerp uitmaakt van een aanduiding als "watergevoelig openruimtegebied" 
overeenkomstig artikel 5.6.8 §1 VCRO. 
7°) dat het niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of projectbesluit overeenkomstig 
het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten.  
De kopers erkennen een kopie van het stedenbouwkundig uittreksel ontvangen te hebben. 
B. Verkavelingsvergunning 
De verkopers verklaren dat voorschreven grond deel uitmaakt van een niet-vervallen verkaveling, 
waarvoor de vergunning werd afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van de 
Stad Hoogstraten op 13 juni 2018 onder referentienummer V20181. 
Voor voorschreven eigendom werd een verkavelingsakte verleden door geassocieerd notaris Filip 
Michoel te Hoogstraten op18 december 2019. De kopers verklaren een kopie ontvangen te hebben 
van de verkavelingsvergunning, de stedenbouwkundige voorschriften en het opmetingsplan. Zij wor-
den dienaangaande gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de verkopers. 
C. Partijen verklaren op de hoogte te zijn van het artikel 4.2.1 VCRO, welke bepaling alle werken en 
handelingen opsomt waarvoor een voorafgaandelijke stedenbouwkundige vergunning vereist is. 
Voor bepaalde andere werken en handelingen geldt er enkel een meldingsplicht. 
BODEMDECREET 
1. De verkopers verklaren dat er op voorschreven goed bij hun weten geen risico-inrichting gevestigd 
is of was, zoals opgenomen in de lijst bedoeld in artikel 6 van het Vlaams decreet van 27 oktober 
2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (hierna genoemd “Bodemdecreet”). 
2. De verkopers leggen het/de bodemattesten voor die betrekking hebben op het verkochte goed, 
afgeleverd door de Ovam op 12 juni 2020. 
De inhoud ervan luidt letterlijk als volgt:  
  “2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 
Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS 
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 



2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 
2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 
Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er 
pas vanaf een volume van 250m3 een technisch verslag opgemaakt te worden. 
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.” 

3. De verkopers verklaren met betrekking tot het verkochte geen weet te hebben van enige andere  
bodemverontreiniging, dan deze vermeld in de het hiervoor aangehaalde oriënterend bodemonder-
zoek,  die schade kan berokkenen aan de kopers of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een 
saneringsplicht, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan 
opleggen. 
4. Voor zover voorgaande verklaringen door de verkopers te goeder trouw afgelegd werden, zijn de 
verkopers ten opzichte van de kopers niet tot vrijwaring gehouden voor eventuele bodemverontreini-
ging en de gevolgen ervan. 
5. De kopers verklaren voor heden een kopie te hebben ontvangen van de hiervoor aangehaalde bo-
demattest. 
 
 
 
Gedaan de ………………………., te Hoogstraten. 
Handtekening koper 



Stad Hoogstraten 
 

BELOFTE TOT AANKOOP 
________________________________________________________ 
 
Ondergetekende(n) 
 
……………………………………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………  
 
GSM : …………………………………….. 
 
E-mail : …………………………………… 
 
Samen genoemd “de kopers” of “de kandidaat-kopers”. 
 
Verklaren te willen aankopen van de BV ICN BEL DEV I, met zetel te Hoogstraten, Vrijheid 147 en 
ICN PROJECTS, met zetel te Hoogstraten, Vrijheid 147 (hierna “de verkoper” genoemd), een perceel 
bouwgrond gelegen te Hoogstraten-Wortel, Ti Van Schellestraat, zijnde lot nr. 5 van de verkaveling. 
Voorheen op het kadaster bekend onder sectie A deel van perceelnummer 301A, en thans volgens de 
kadastrale legger van 11 juni 2020 bekend onder sectie A nummer 304E P0000,  met een oppervlakte 
van 300 m², waarvoor een verkavelingsvergunning werd afgeleverd door het college van Burgemees-
ter en Schepenen van de Stad Hoogstraten op 11 juni 2018 onder referentienummer V20181 voor de 
som van honderd en twaalfduizend euro (€ 112.000,00). 
 
De koper verklaart te voldoen aan en kennis genomen te hebben van  
a) de verkavelingsvergunning met inbegrip van de stedenbouwkundige voorschriften en  
b) de bijzondere voorwaarden, gesteld door de stad Hoogstraten in haar reglement voor toewijzing 
van sociale bouwkavels, welke letterlijk luiden als volgt: 
 

“Art.4 Verplichtingen - verbod  
… 
§2. Bouw- en woonverplichting 
1° De koper verbindt er zich toe op het aangekochte perceel een volwaardige woning op te richten en deze 
volwaardige woning feitelijk en officieel (domiciliëring) te bewonen binnen de vier jaar na het verlijden van de 
aankoopakte.  
De woning dient een volwaardige woning te zijn, opgericht conform de toepasselijke stedenbouwkundige 
voorschriften zoals o.a. bepaald door de betreffende stedenbouwkundige vergunning. Volgende woongele-
genheden worden bijvoorbeeld niet als een volwaardige woning beschouwd in de zin van onderhavig artikel: 
een als woonst ingerichte garage, een stacaravan, e.d..  
2° De koper verbindt er zich toe de opgerichte woning gedurende tien jaar zelf feitelijk en officieel te bewonen. 
Deze termijn van tien jaar wordt gerekend vanaf de domiciliëring van de koper op het adres van het aange-
kochte perceel.  
3° De koper verbindt er zich toe het aangekochte perceel en later het perceel inclusief de opgerichte woning in 
eigendom te houden gedurende de periodes bedoeld onder 1° en 2° van onderhavige paragraaf. De koper 
mag het aangekochte perceel en later het perceel inclusief de opgerichte woning gedurende die periodes niet 
(vrijwillig of gedwongen, bv. om een onverdeeldheid ongedaan te maken) vervreemden, in erfpacht geven, 
een opstalrecht of eender welk zakelijk recht erop verlenen of verhuren. 
4°. Van de verplichtingen opgenomen in 1° tot en met 3° van onderhavige paragraaf kan enkel worden afge-
weken ingeval van zeer uitzonderlijke omstandigheden en mits voorafgaande goedkeuring verleend door het 
college van burgemeester en schepenen bij een afdoende gemotiveerde beslissing.  
Deze afwijking kan slechts bestaan in een tijdelijk uitstel van het naleven van de verplichtingen opgenomen in 
1° tot en met 3° van onderhavige paragraaf. Dit uitstel kan maximum één jaar bedragen. Na het verstrijken 
van dit uitstel zijn de bepalingen van artikel 4, §2 en van artikel 5, §1 van onderhavig reglement opnieuw on-
middellijk van toepassing.  
 



De aanvraag van de koper/eigenaar tot afwijking kan enkel worden aangevraagd binnen de vier jaar na het 
verlijden van de authentieke (notariële) koop-verkoop-akte. De aanvraag dient schriftelijk en afdoende gemoti-
veerd te zijn en dient te worden gericht aan het college van burgemeester schepenen. 
§3. Verbod van inrichten en/of uitbaten van handelshuizen 
1° Het inrichten en/of uitbaten op het aangekochte perceel van drankslijterijen, seksshops, huizen van on-
tucht, automatenhallen, horecazaken, nachtwinkels en van elke vestiging die mogelijk overlast van welke aard 
ook met zich mee kan brengen, is verboden. 
2° Het inrichten en/of uitbaten van handelshuizen andere dan deze vermeld sub 1° van onderhavige paragraaf 
op het aangekochte perceel is verboden.  
3° Van de verboden opgenomen onder 2° van onderhavige paragraaf kan enkel worden afgeweken in de ge-
vallen dat de stedenbouwkundige voorschriften (waaronder de eventuele stedenbouwkundige verordeningen, 
verkavelingsvoorschriften, e.d.) dit toelaten en mits goedkeuring verleend door het college van burgemeester 
en schepenen bij een afdoende gemotiveerde beslissing. Het college van burgemeester en schepenen kan 
voorwaarden koppelen aan de toelating. De aanvraag van de koper/eigenaar tot afwijking dient schriftelijk en 
afdoende gemotiveerd te zijn en te worden gericht aan het college van burgemeester schepenen. 
Indien de toegelaten inrichting/uitbating van het handelshuis overlast van welke aard ook met zich meebrengt 
en/of indien één of meerdere van de voorwaarden - welke eventueel waren gekoppeld aan de toelating - niet 
worden nageleefd, dan wordt de betrokkene door het college van burgemeester en schepenen in gebreke ge-
steld om binnen een redelijke termijn een einde te stellen aan deze overlast en/of te voldoen aan de opgeleg-
de voorwaarden. Wanneer deze ingebrekestelling niet wordt nagekomen, kan het college van burgemeester 
en schepenen - bij gemotiveerde beslissing - bijkomende voorwaarden opleggen ofwel de verleende toelating 
tijdelijk of definitief intrekken.  
Art. 5 Sancties - Strafbeding (Boeteclausule) 
§1. Sancties niet naleven bouw- en woonverplichting 
Indien de koper één of meerdere verplichtingen opgenomen in art. 4, §2 van onderhavig reglement niet na-
komt en onder voorbehoud van art. 4, §2, 4°, gelden volgende bepalingen: 
1°. Indien het perceel onbebouwd is ofwel indien er slechts een (of meerdere) kleine/beperkte constructie(s) 
op opgericht is (zijn), welke constructie(s) - naar het oordeel van het college van burgemeester en schepenen 
- niet het karakter van bouwgrond aan het perceel ontneemt (ontnemen) en/of het perceel nog steeds als 
bouwgrond op de markt kan gebracht worden,  
dan heeft de stad de keuze om: 
a) Ofwel te beslissen het perceel (in voorkomend geval met de erop opgerichte doch beperkte constructies) 

terug/aan te kopen tegen terugbetaling van de oorspronkelijke koopsom: 
i. door beroep te doen op het uitdrukkelijk ontbindend beding (opgenomen in de koop-verkoop-

overeenkomst tussen de stad en de koper), welk beding bepaalt dat - indien de oorspronkelijke ko-
per zich bevindt in de situatie vermeldt in art. 5, §1, 1° van onderhavig reglement en de stad beslist 
om het perceel te kopen (a)) - de koop van rechtswege ontbonden wordt op initiatief van de stad, 
mits de stad de koper terzake in gebreke stelt;  

of 
ii. door beroep te doen op het beding ten behoeve van een derde (opgenomen in de koop-verkoop-

overeenkomst tussen de privé-verkavelaar-verkoper en de koper), welk beding bepaalt dat - indien 
de oorspronkelijke koper zich bevindt in de situatie vermeldt in art. 5, §1, 1° van onderhavig regle-
ment en de stad beslist om het perceel te kopen (a)) - de oorspronkelijke koper-eigenaar gehouden 
is het perceel (en de desgevallend erop opgerichte beperkte constructies) aan de stad te verkopen 
tegen niets anders dan de oorspronkelijke koopsom.  

De stad zal in beide situaties tot niets anders kunnen verplicht worden dan tot terugbetaling van de oorspron-
kelijke koopsom. Alle andere kosten zijn ten laste van de oorspronkelijke koper.  
De oorspronkelijke koper brengt in voorkomend geval zijn betrokken hypotheek- of kredietinstelling hiervan 
minstens twee maanden voor het tekenen van de onderhandse akte van verkoop (compromis) (met de stad 
als koper) op de hoogte bij aangetekend schrijven. 
b) Ofwel aan de oorspronkelijke koper toestemming te verlenen om af te wijken van de verplichtingen op-

genomen in artikel 4, §2, mits het betalen van een boete gelijk aan 25% van de oorspronkelijke koop-
prijs, in voorkomend geval verhoogd met de vergoedende interesten ten belope van de wettelijke rente-
voet te rekenen vanaf de 1ste dag van het 5de jaar na het verlijden van de oorspronkelijke authentieke 
(notariële) koop-verkoop-akte tot op het moment van ontvangst van de boete door de stad. Ingeval een 
verlenging van de termijn werd toegestaan zoals bedoeld in artikel 4, §2, 4°, dan begint voormelde inte-
rest slechts te lopen de dag na het aflopen van de toegestane extra termijn. 

Ingeval van meerdere oorspronkelijke kopers, dan zijn zij allen hoofdelijk gehouden tot het betalen van deze 
boete en interest, zonder dat zij het voorrecht van schuldsplitsing kunnen inroepen. Deze hoofdelijkheid geldt 
echter niet meer t.a.v. de oorspronkelijke koper die ingevolge een onderlinge verkoop zoals bedoeld in §1, 3° 
van onderhavig artikel, geen eigenaar meer is op het moment dat de boete opeisbaar is geworden. 
2°. Indien het perceel bebouwd is in zodanige mate dat het perceel - naar het oordeel van het college van 
burgemeester en schepenen - niet meer het karakter van bouwgrond heeft en/of het perceel niet meer als 
bouwgrond op de markt kan gebracht worden, dan wordt een boete opgelegd zoals bepaald in §1, 1°, b) van 
onderhavig artikel. 
3°. Ingeval een perceel oorspronkelijk door meerdere kopers werd gekocht en ingeval van een latere verkoop 
van het perceel (desgevallend samen met de erop opgerichte constructie) tussen de oorspronkelijke kopers 



onderling - zodanig dat minstens één van de oorspronkelijke kopers eigenaar blijft - dan wordt dit niet be-
schouwd als een inbreuk op de bepalingen van artikel 4, §2, onder de voorwaarde dat de "overblijvende" oor-
spronkelijke koper(s)-eigenaar(s) blijft (blijven) voldoen aan de verplichtingen opgenomen in artikel 4, §2. In 
dat geval en onder die voorwaarde is §1, 1° en 2° van onderhavig artikel dienvolgens niet van toepassing. 
4°. De bepalingen opgenomen in art. 4, §2 en art. 5, §1, 1° tot en met 3° zullen niet tegengesteld kunnen wor-
den aan of ingeroepen kunnen worden tegen hypotheek- of kredietinstellingen, door de overheid erkend, die 
tot uitwinning van hun pand bij onroerend beslag of anderszins zouden overgaan, op voorwaarde dat zij de 
stad Hoogstraten hiervan bij aangetekend schrijven verwittigen ten minste veertien dagen voor het inleiden 
van de gerechtelijke procedure.  
Indien op verzoek van een hypotheek- of kredietinstelling tot openbare verkoop wordt overgegaan, zal de 
eventuele meeropbrengst ten opzichte van de aanvankelijke verkoopprijs, ten goede komen aan de stad 
Hoogstraten, evenwel na vereffening van alle schulden en vergoedingen waarop de hypotheek- of kredietin-
stelling aanspraak kan maken. Het bedrag dat desgevallend aan de stad toekomt is maximum de boete (des-
gevallend verhoogd met intresten) zoals bepaald in §1, 1°, b)  van onderhavig artikel. 
§2.  Sancties niet naleven verbod van inrichten en/of uitbaten van handelshuizen  
Indien de koper of latere eigenaar één of meerdere bepalingen opgenomen in art. 4, §3 van onderhavig re-
glement niet naleeft en onder voorbehoud van art. 4, §3, 3°, gelden volgende bepalingen: 
1° Indien deze handeling/functiewijziging strijdig is met de voorschriften van de toepasselijke verkavelingsver-
gunning en/of met de bepalingen van een bouw-, stedenbouwkundige- of verkavelingsverordening en/of met 
de bepalingen van ruimtelijke uitvoeringsplannen of plannen van aanleg, dan gelden de handhavings- en her-
stelmaatregelen zoals opgenomen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
2° Indien 1° niet van toepassing is én indien er geen afwijking werd toegestaan in toepassing van artikel 4, §3, 
3° van onderhavig reglement, dan wordt de koper/eigenaar in gebreke gesteld de handeling/functiewijziging 
stop te zetten en de eraan verbonden handelingen/constructies ongedaan te maken/af te breken en dit binnen 
een door het college van burgemeester en schepenen te bepalen termijn. Wanneer hieraan niet wordt tege-
moet gekomen zal een dwangsom worden opgelegd, waarvan de modaliteiten worden bepaald door het colle-
ge van burgemeester en schepenen.  
Ingeval van meerdere oorspronkelijke kopers/eigenaars, dan zijn zij allen hoofdelijk gehouden tot het betalen 
van deze dwangsom, zonder dat zij het voorrecht van schuldsplitsing kunnen inroepen. Deze hoofdelijkheid 
geldt echter niet meer t.a.v. de oorspronkelijke koper die ingevolge een onderlinge verkoop zoals bedoeld in 
§1, 3° van onderhavig artikel, geen eigenaar meer is op het moment dat de dwangsom opeisbaar is gewor-
den.”  
 

Voormelde voorwaarden zijn essentiële voorwaarden verbonden aan de verkoop. De kopers verbin-
den zichzelf en hun eventuele rechtsopvolgers ertoe deze voorwaarden strikt na te leven. 
 
De kandidaat-kopers verbinden zich ertoe binnen één maand vanaf vandaag een voorschot te beta-
len van 5.000 euro op rekening nummer BE63 4146 0394 8308 (KBC Bank) van notariskantoor Mi-
choel & Bremans te Hoogstraten (Burgemeester J. Van Aperenstraat 8 te 2320 Hoogstraten) met re-
ferte “aankoop sociale bouwgrond Wortel, Poeleinde, lot …”. 
Het saldo van de aankoopprijs dient betaald te worden uiterlijk bij het verlijden van de authentieke 
(notariële) akte. 
 
Tenzij mits uitdrukkelijke toelating van de verkoper zal de authentieke akte ondertekend worden bin-
nen de drie maanden vanaf heden, op welke datum de koopsom volledig moet betaald zijn. Partijen 
kiezen als notaris: notaris Michoel & Bremans te Hoogstraten voor de verkoper en voor de koper:  
 
Ingeval binnen deze termijn de notariële akte niet zou verleden zijn of de integrale som van de koop-
prijs niet zou betaald zijn, vervalt de belofte tot aankoop van rechtswege.  Tien procent (10%) van het 
op dat ogenblik betaalde gedeelte van de koopsom blijft door de verkoper behouden als handpenning. 
Beide partijen zijn dan ontslagen van al hun rechten en wederzijdse verplichtingen zonder meer.   
 
Alle kosten, registratierechten en erelonen zijn ten laste van de koper. Tevens zal de koper een aan-
deel in de kosten van de verkavelingsakte, evenals de opmetingskosten van de landmeter dienen te 
voldoen, en dit uiterlijk bij het verlijden van de akte. 
 
In de authentieke koop/verkoopakte zullen volgende voorwaarden worden opgenomen: 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
1) Het eigendom wordt verkocht : 
- voor vrij en onbelast van alle schulden, inschrijvingen, voorrechten en rechten van hypotheek 
hoegenaamd; 
- in de staat waarin het zich thans bevindt en onder meer : zonder waarborg van maat of opper-
vlakte al bedragen de verschillen één/twintigste of meer; 
- met alle zichtbare en verborgen gebreken; 



- met alle erfdienstbaarheden; 
- met alle eventuele gemeenschappen; 
De verkoper verklaart dienaangaande geen erfdienstbaarheden te hebben gevestigd of toegestaan 
ten laste van het voorschreven eigendom en geen kennis te hebben van erfdienstbaarheden andere 
dan deze vermeld in de eigendomstitel en/of verkavelingsakte. 
2) De eigendomsoverdracht naar de koper geschiedt bij het verlijden van de authentieke akte, welke 
de verkoop vaststelt.  
De verkoper verklaart dat het eigendom niet verhuurd of verpacht is. De koper zal het genot en ge-
bruik bekomen vanaf het tekenen der akte. 
3) De onroerende voorheffing, alle belastingen en taksen met inbegrip van de belasting op de niet 
bebouwde percelen zullen door de uiteindelijke koper betaald worden vanaf het tekenen der akte.  
 
STEDENBOUW 
A. Overeenkomstig artikel 5.2.1 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtel ijke Ordening (hierna tevens 
genoemd “VCRO”) wordt op basis van het hiernavermeld stedenbouwkundig uittreksel en de ver-
klaringen van de verkoper vermeld dat: 
1°) volgende stedenbouwkundige vergunningen werden uitgereikt  
- op 4 maart 1968 voor het bouwen van een woonhuis 
- op 20 maart 2006 voor het kappen van een inlandse eik 
2°) de meest recente stedenbouwkundige bestemming volgens het plannenregister is: deels woon-
gebied en deels woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde; 
3°) geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel 6.1.1 VCRO of 6.1.41 tot en met 
6.1.43 VCRO (herstelmaatregel); 
4°) er geen voorkooprecht op van toepassing is zoals bedoeld in artikel 2.4.1 VCRO (afgebakende 
zones in een definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan) of artikel 34 van het decreet van 25 april 
2014 betreffende complexe projecten; 
5°) een verkavelingsvergunning werd afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen 
van de Hoogstraten op 11 juni 2018. Er werd met betrekking tot deze verkaveling een verkavelingsak-
te opgemaakt door ondergetekende notaris Filip Michoel op 18 december 2019, neergelegd ter over-
schrijving op het Kantoor Rechtszekerheid. De kopers verklaren erkennen dat ondergetekende notaris 
Michoel hen in kennis gesteld heeft van deze verkavelingsakte met bijlagen, waaronder de verkave-
lingsvoorschriften, die met onderhavige akte één en ondeelbaar geheel vormen. Zij erkennen er kopie 
van te hebben ontvangen. De kopers worden dienaangaande voor zoveel als nodig gesubrogeerd in 
alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit voormelde akte en haar bijlagen. 
6°) het goed niet het voorwerp uitmaakt van een aanduiding als "watergevoelig openruimtegebied" 
overeenkomstig artikel 5.6.8 §1 VCRO. 
7°) dat het niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of projectbesluit overeenkomstig 
het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten.  
De kopers erkennen een kopie van het stedenbouwkundig uittreksel ontvangen te hebben. 
B. Verkavelingsvergunning 
De verkopers verklaren dat voorschreven grond deel uitmaakt van een niet-vervallen verkaveling, 
waarvoor de vergunning werd afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van de 
Stad Hoogstraten op 13 juni 2018 onder referentienummer V20181. 
Voor voorschreven eigendom werd een verkavelingsakte verleden door geassocieerd notaris Filip 
Michoel te Hoogstraten op18 december 2019. De kopers verklaren een kopie ontvangen te hebben 
van de verkavelingsvergunning, de stedenbouwkundige voorschriften en het opmetingsplan. Zij wor-
den dienaangaande gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de verkopers. 
C. Partijen verklaren op de hoogte te zijn van het artikel 4.2.1 VCRO, welke bepaling alle werken en 
handelingen opsomt waarvoor een voorafgaandelijke stedenbouwkundige vergunning vereist is. 
Voor bepaalde andere werken en handelingen geldt er enkel een meldingsplicht. 
BODEMDECREET 
1. De verkopers verklaren dat er op voorschreven goed bij hun weten geen risico-inrichting gevestigd 
is of was, zoals opgenomen in de lijst bedoeld in artikel 6 van het Vlaams decreet van 27 oktober 
2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (hierna genoemd “Bodemdecreet”). 
2. De verkopers leggen het/de bodemattesten voor die betrekking hebben op het verkochte goed, 
afgeleverd door de Ovam op 12 juni 2020. 
De inhoud ervan luidt letterlijk als volgt:  
  “2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 
Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS 
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 



2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 
2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 
Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er 
pas vanaf een volume van 250m3 een technisch verslag opgemaakt te worden. 
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.” 

3. De verkopers verklaren met betrekking tot het verkochte geen weet te hebben van enige andere  
bodemverontreiniging, dan deze vermeld in de het hiervoor aangehaalde oriënterend bodemonder-
zoek,  die schade kan berokkenen aan de kopers of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een 
saneringsplicht, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan 
opleggen. 
4. Voor zover voorgaande verklaringen door de verkopers te goeder trouw afgelegd werden, zijn de 
verkopers ten opzichte van de kopers niet tot vrijwaring gehouden voor eventuele bodemverontreini-
ging en de gevolgen ervan. 
5. De kopers verklaren voor heden een kopie te hebben ontvangen van de hiervoor aangehaalde bo-
demattest. 
 
 
 
Gedaan de ………………………., te Hoogstraten. 
Handtekening koper 



Stad Hoogstraten 
 

BELOFTE TOT AANKOOP 
________________________________________________________ 
 
Ondergetekende(n) 
 
……………………………………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………  
 
GSM : …………………………………….. 
 
E-mail : …………………………………… 
 
Samen genoemd “de kopers” of “de kandidaat-kopers”. 
 
Verklaren te willen aankopen van de BV ICN BEL DEV I, met zetel te Hoogstraten, Vrijheid 147 en 
ICN PROJECTS, met zetel te Hoogstraten, Vrijheid 147 (hierna “de verkoper” genoemd), een perceel 
bouwgrond gelegen te Hoogstraten-Wortel, Ti Van Schellestraat, zijnde lot nr. 15 van de verkaveling. 
Voorheen op het kadaster bekend onder sectie A deel van perceelnummer 208C4, en thans volgens 
de kadastrale legger van 11 juni 2020 bekend onder sectie A nummer 304S P0000,  met een opper-
vlakte van 301 m², waarvoor een verkavelingsvergunning werd afgeleverd door het college van Bur-
gemeester en Schepenen van de Stad Hoogstraten op 11 juni 2018 onder referentienummer V20181 
voor de som van honderd en achtduizend euro (€ 108.000,00). 
 
De koper verklaart te voldoen aan en kennis genomen te hebben van  
a) de verkavelingsvergunning met inbegrip van de stedenbouwkundige voorschriften en  
b) de bijzondere voorwaarden, gesteld door de stad Hoogstraten in haar reglement voor toewijzing 
van sociale bouwkavels, welke letterlijk luiden als volgt: 
 

“Art.4 Verplichtingen - verbod  
… 
§2. Bouw- en woonverplichting 
1° De koper verbindt er zich toe op het aangekochte perceel een volwaardige woning op te richten en deze 
volwaardige woning feitelijk en officieel (domiciliëring) te bewonen binnen de vier jaar na het verlijden van de 
aankoopakte.  
De woning dient een volwaardige woning te zijn, opgericht conform de toepasselijke stedenbouwkundige 
voorschriften zoals o.a. bepaald door de betreffende stedenbouwkundige vergunning. Volgende woongele-
genheden worden bijvoorbeeld niet als een volwaardige woning beschouwd in de zin van onderhavig artikel: 
een als woonst ingerichte garage, een stacaravan, e.d..  
2° De koper verbindt er zich toe de opgerichte woning gedurende tien jaar zelf feitelijk en officieel te bewonen. 
Deze termijn van tien jaar wordt gerekend vanaf de domiciliëring van de koper op het adres van het aange-
kochte perceel.  
3° De koper verbindt er zich toe het aangekochte perceel en later het perceel inclusief de opgerichte woning in 
eigendom te houden gedurende de periodes bedoeld onder 1° en 2° van onderhavige paragraaf. De koper 
mag het aangekochte perceel en later het perceel inclusief de opgerichte woning gedurende die periodes niet 
(vrijwillig of gedwongen, bv. om een onverdeeldheid ongedaan te maken) vervreemden, in erfpacht geven, 
een opstalrecht of eender welk zakelijk recht erop verlenen of verhuren. 
4°. Van de verplichtingen opgenomen in 1° tot en met 3° van onderhavige paragraaf kan enkel worden afge-
weken ingeval van zeer uitzonderlijke omstandigheden en mits voorafgaande goedkeuring verleend door het 
college van burgemeester en schepenen bij een afdoende gemotiveerde beslissing.  
Deze afwijking kan slechts bestaan in een tijdelijk uitstel van het naleven van de verplichtingen opgenomen in 
1° tot en met 3° van onderhavige paragraaf. Dit uitstel kan maximum één jaar bedragen. Na het verstrijken 
van dit uitstel zijn de bepalingen van artikel 4, §2 en van artikel 5, §1 van onderhavig reglement opnieuw on-
middellijk van toepassing.  
 



De aanvraag van de koper/eigenaar tot afwijking kan enkel worden aangevraagd binnen de vier jaar na het 
verlijden van de authentieke (notariële) koop-verkoop-akte. De aanvraag dient schriftelijk en afdoende gemoti-
veerd te zijn en dient te worden gericht aan het college van burgemeester schepenen. 
§3. Verbod van inrichten en/of uitbaten van handelshuizen 
1° Het inrichten en/of uitbaten op het aangekochte perceel van drankslijterijen, seksshops, huizen van on-
tucht, automatenhallen, horecazaken, nachtwinkels en van elke vestiging die mogelijk overlast van welke aard 
ook met zich mee kan brengen, is verboden. 
2° Het inrichten en/of uitbaten van handelshuizen andere dan deze vermeld sub 1° van onderhavige paragraaf 
op het aangekochte perceel is verboden.  
3° Van de verboden opgenomen onder 2° van onderhavige paragraaf kan enkel worden afgeweken in de ge-
vallen dat de stedenbouwkundige voorschriften (waaronder de eventuele stedenbouwkundige verordeningen, 
verkavelingsvoorschriften, e.d.) dit toelaten en mits goedkeuring verleend door het college van burgemeester 
en schepenen bij een afdoende gemotiveerde beslissing. Het college van burgemeester en schepenen kan 
voorwaarden koppelen aan de toelating. De aanvraag van de koper/eigenaar tot afwijking dient schriftelijk en 
afdoende gemotiveerd te zijn en te worden gericht aan het college van burgemeester schepenen. 
Indien de toegelaten inrichting/uitbating van het handelshuis overlast van welke aard ook met zich meebrengt 
en/of indien één of meerdere van de voorwaarden - welke eventueel waren gekoppeld aan de toelating - niet 
worden nageleefd, dan wordt de betrokkene door het college van burgemeester en schepenen in gebreke ge-
steld om binnen een redelijke termijn een einde te stellen aan deze overlast en/of te voldoen aan de opgeleg-
de voorwaarden. Wanneer deze ingebrekestelling niet wordt nagekomen, kan het college van burgemeester 
en schepenen - bij gemotiveerde beslissing - bijkomende voorwaarden opleggen ofwel de verleende toelating 
tijdelijk of definitief intrekken.  
Art. 5 Sancties - Strafbeding (Boeteclausule) 
§1. Sancties niet naleven bouw- en woonverplichting 
Indien de koper één of meerdere verplichtingen opgenomen in art. 4, §2 van onderhavig reglement niet na-
komt en onder voorbehoud van art. 4, §2, 4°, gelden volgende bepalingen: 
1°. Indien het perceel onbebouwd is ofwel indien er slechts een (of meerdere) kleine/beperkte constructie(s) 
op opgericht is (zijn), welke constructie(s) - naar het oordeel van het college van burgemeester en schepenen 
- niet het karakter van bouwgrond aan het perceel ontneemt (ontnemen) en/of het perceel nog steeds als 
bouwgrond op de markt kan gebracht worden,  
dan heeft de stad de keuze om: 
a) Ofwel te beslissen het perceel (in voorkomend geval met de erop opgerichte doch beperkte constructies) 

terug/aan te kopen tegen terugbetaling van de oorspronkelijke koopsom: 
i. door beroep te doen op het uitdrukkelijk ontbindend beding (opgenomen in de koop-verkoop-

overeenkomst tussen de stad en de koper), welk beding bepaalt dat - indien de oorspronkelijke ko-
per zich bevindt in de situatie vermeldt in art. 5, §1, 1° van onderhavig reglement en de stad beslist 
om het perceel te kopen (a)) - de koop van rechtswege ontbonden wordt op initiatief van de stad, 
mits de stad de koper terzake in gebreke stelt;  

of 
ii. door beroep te doen op het beding ten behoeve van een derde (opgenomen in de koop-verkoop-

overeenkomst tussen de privé-verkavelaar-verkoper en de koper), welk beding bepaalt dat - indien 
de oorspronkelijke koper zich bevindt in de situatie vermeldt in art. 5, §1, 1° van onderhavig regle-
ment en de stad beslist om het perceel te kopen (a)) - de oorspronkelijke koper-eigenaar gehouden 
is het perceel (en de desgevallend erop opgerichte beperkte constructies) aan de stad te verkopen 
tegen niets anders dan de oorspronkelijke koopsom.  

De stad zal in beide situaties tot niets anders kunnen verplicht worden dan tot terugbetaling van de oorspron-
kelijke koopsom. Alle andere kosten zijn ten laste van de oorspronkelijke koper.  
De oorspronkelijke koper brengt in voorkomend geval zijn betrokken hypotheek- of kredietinstelling hiervan 
minstens twee maanden voor het tekenen van de onderhandse akte van verkoop (compromis) (met de stad 
als koper) op de hoogte bij aangetekend schrijven. 
b) Ofwel aan de oorspronkelijke koper toestemming te verlenen om af te wijken van de verplichtingen op-

genomen in artikel 4, §2, mits het betalen van een boete gelijk aan 25% van de oorspronkelijke koop-
prijs, in voorkomend geval verhoogd met de vergoedende interesten ten belope van de wettelijke rente-
voet te rekenen vanaf de 1ste dag van het 5de jaar na het verlijden van de oorspronkelijke authentieke 
(notariële) koop-verkoop-akte tot op het moment van ontvangst van de boete door de stad. Ingeval een 
verlenging van de termijn werd toegestaan zoals bedoeld in artikel 4, §2, 4°, dan begint voormelde inte-
rest slechts te lopen de dag na het aflopen van de toegestane extra termijn. 

Ingeval van meerdere oorspronkelijke kopers, dan zijn zij allen hoofdelijk gehouden tot het betalen van deze 
boete en interest, zonder dat zij het voorrecht van schuldsplitsing kunnen inroepen. Deze hoofdelijkheid geldt 
echter niet meer t.a.v. de oorspronkelijke koper die ingevolge een onderlinge verkoop zoals bedoeld in §1, 3° 
van onderhavig artikel, geen eigenaar meer is op het moment dat de boete opeisbaar is geworden. 
2°. Indien het perceel bebouwd is in zodanige mate dat het perceel - naar het oordeel van het college van 
burgemeester en schepenen - niet meer het karakter van bouwgrond heeft en/of het perceel niet meer als 
bouwgrond op de markt kan gebracht worden, dan wordt een boete opgelegd zoals bepaald in §1, 1°, b) van 
onderhavig artikel. 
3°. Ingeval een perceel oorspronkelijk door meerdere kopers werd gekocht en ingeval van een latere verkoop 
van het perceel (desgevallend samen met de erop opgerichte constructie) tussen de oorspronkelijke kopers 



onderling - zodanig dat minstens één van de oorspronkelijke kopers eigenaar blijft - dan wordt dit niet be-
schouwd als een inbreuk op de bepalingen van artikel 4, §2, onder de voorwaarde dat de "overblijvende" oor-
spronkelijke koper(s)-eigenaar(s) blijft (blijven) voldoen aan de verplichtingen opgenomen in artikel 4, §2. In 
dat geval en onder die voorwaarde is §1, 1° en 2° van onderhavig artikel dienvolgens niet van toepassing. 
4°. De bepalingen opgenomen in art. 4, §2 en art. 5, §1, 1° tot en met 3° zullen niet tegengesteld kunnen wor-
den aan of ingeroepen kunnen worden tegen hypotheek- of kredietinstellingen, door de overheid erkend, die 
tot uitwinning van hun pand bij onroerend beslag of anderszins zouden overgaan, op voorwaarde dat zij de 
stad Hoogstraten hiervan bij aangetekend schrijven verwittigen ten minste veertien dagen voor het inleiden 
van de gerechtelijke procedure.  
Indien op verzoek van een hypotheek- of kredietinstelling tot openbare verkoop wordt overgegaan, zal de 
eventuele meeropbrengst ten opzichte van de aanvankelijke verkoopprijs, ten goede komen aan de stad 
Hoogstraten, evenwel na vereffening van alle schulden en vergoedingen waarop de hypotheek- of kredietin-
stelling aanspraak kan maken. Het bedrag dat desgevallend aan de stad toekomt is maximum de boete (des-
gevallend verhoogd met intresten) zoals bepaald in §1, 1°, b)  van onderhavig artikel. 
§2.  Sancties niet naleven verbod van inrichten en/of uitbaten van handelshuizen  
Indien de koper of latere eigenaar één of meerdere bepalingen opgenomen in art. 4, §3 van onderhavig re-
glement niet naleeft en onder voorbehoud van art. 4, §3, 3°, gelden volgende bepalingen: 
1° Indien deze handeling/functiewijziging strijdig is met de voorschriften van de toepasselijke verkavelingsver-
gunning en/of met de bepalingen van een bouw-, stedenbouwkundige- of verkavelingsverordening en/of met 
de bepalingen van ruimtelijke uitvoeringsplannen of plannen van aanleg, dan gelden de handhavings- en her-
stelmaatregelen zoals opgenomen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
2° Indien 1° niet van toepassing is én indien er geen afwijking werd toegestaan in toepassing van artikel 4, §3, 
3° van onderhavig reglement, dan wordt de koper/eigenaar in gebreke gesteld de handeling/functiewijziging 
stop te zetten en de eraan verbonden handelingen/constructies ongedaan te maken/af te breken en dit binnen 
een door het college van burgemeester en schepenen te bepalen termijn. Wanneer hieraan niet wordt tege-
moet gekomen zal een dwangsom worden opgelegd, waarvan de modaliteiten worden bepaald door het colle-
ge van burgemeester en schepenen.  
Ingeval van meerdere oorspronkelijke kopers/eigenaars, dan zijn zij allen hoofdelijk gehouden tot het betalen 
van deze dwangsom, zonder dat zij het voorrecht van schuldsplitsing kunnen inroepen. Deze hoofdelijkheid 
geldt echter niet meer t.a.v. de oorspronkelijke koper die ingevolge een onderlinge verkoop zoals bedoeld in 
§1, 3° van onderhavig artikel, geen eigenaar meer is op het moment dat de dwangsom opeisbaar is gewor-
den.”  
 

Voormelde voorwaarden zijn essentiële voorwaarden verbonden aan de verkoop. De kopers verbin-
den zichzelf en hun eventuele rechtsopvolgers ertoe deze voorwaarden strikt na te leven. 
 
De kandidaat-kopers verbinden zich ertoe binnen één maand vanaf vandaag een voorschot te beta-
len van 5.000 euro op rekening nummer BE63 4146 0394 8308 (KBC Bank) van notariskantoor Mi-
choel & Bremans te Hoogstraten (Burgemeester J. Van Aperenstraat 8 te 2320 Hoogstraten) met re-
ferte “aankoop sociale bouwgrond Wortel, Poeleinde, lot …”. 
Het saldo van de aankoopprijs dient betaald te worden uiterlijk bij het verlijden van de authentieke 
(notariële) akte. 
 
Tenzij mits uitdrukkelijke toelating van de verkoper zal de authentieke akte ondertekend worden bin-
nen de drie maanden vanaf heden, op welke datum de koopsom volledig moet betaald zijn. Partijen 
kiezen als notaris: notaris Michoel & Bremans te Hoogstraten voor de verkoper en voor de koper:  
 
Ingeval binnen deze termijn de notariële akte niet zou verleden zijn of de integrale som van de koop-
prijs niet zou betaald zijn, vervalt de belofte tot aankoop van rechtswege.  Tien procent (10%) van het 
op dat ogenblik betaalde gedeelte van de koopsom blijft door de verkoper behouden als handpenning. 
Beide partijen zijn dan ontslagen van al hun rechten en wederzijdse verplichtingen zonder meer.   
 
Alle kosten, registratierechten en erelonen zijn ten laste van de koper. Tevens zal de koper een aan-
deel in de kosten van de verkavelingsakte, evenals de opmetingskosten van de landmeter dienen te 
voldoen, en dit uiterlijk bij het verlijden van de akte. 
 
In de authentieke koop/verkoopakte zullen volgende voorwaarden worden opgenomen: 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
1) Het eigendom wordt verkocht : 
- voor vrij en onbelast van alle schulden, inschrijvingen, voorrechten en rechten van hypotheek 
hoegenaamd; 
- in de staat waarin het zich thans bevindt en onder meer : zonder waarborg van maat of opper-
vlakte al bedragen de verschillen één/twintigste of meer; 
- met alle zichtbare en verborgen gebreken; 



- met alle erfdienstbaarheden; 
- met alle eventuele gemeenschappen; 
De verkoper verklaart dienaangaande geen erfdienstbaarheden te hebben gevestigd of toegestaan 
ten laste van het voorschreven eigendom en geen kennis te hebben van erfdienstbaarheden andere 
dan deze vermeld in de eigendomstitel en/of verkavelingsakte. 
2) De eigendomsoverdracht naar de koper geschiedt bij het verlijden van de authentieke akte, welke 
de verkoop vaststelt.  
De verkoper verklaart dat het eigendom niet verhuurd of verpacht is. De koper zal het genot en ge-
bruik bekomen vanaf het tekenen der akte. 
3) De onroerende voorheffing, alle belastingen en taksen met inbegrip van de belasting op de niet 
bebouwde percelen zullen door de uiteindelijke koper betaald worden vanaf het tekenen der akte.  
 
STEDENBOUW 
A. Overeenkomstig artikel 5.2.1 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtel ijke Ordening (hierna tevens 
genoemd “VCRO”) wordt op basis van het hiernavermeld stedenbouwkundig uittreksel en de ver-
klaringen van de verkoper vermeld dat: 
1°) volgende stedenbouwkundige vergunningen werden uitgereikt  
- op 4 maart 1968 voor het bouwen van een woonhuis 
- op 20 maart 2006 voor het kappen van een inlandse eik 
2°) de meest recente stedenbouwkundige bestemming volgens het plannenregister is: deels woon-
gebied en deels woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde; 
3°) geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel 6.1.1 VCRO of 6.1.41 tot en met 
6.1.43 VCRO (herstelmaatregel); 
4°) er geen voorkooprecht op van toepassing is zoals bedoeld in artikel 2.4.1 VCRO (afgebakende 
zones in een definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan) of artikel 34 van het decreet van 25 april 
2014 betreffende complexe projecten; 
5°) een verkavelingsvergunning werd afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen 
van de Hoogstraten op 11 juni 2018. Er werd met betrekking tot deze verkaveling een verkavelingsak-
te opgemaakt door ondergetekende notaris Filip Michoel op 18 december 2019, neergelegd ter over-
schrijving op het Kantoor Rechtszekerheid. De kopers verklaren erkennen dat ondergetekende notaris 
Michoel hen in kennis gesteld heeft van deze verkavelingsakte met bijlagen, waaronder de verkave-
lingsvoorschriften, die met onderhavige akte één en ondeelbaar geheel vormen. Zij erkennen er kopie 
van te hebben ontvangen. De kopers worden dienaangaande voor zoveel als nodig gesubrogeerd in 
alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit voormelde akte en haar bijlagen. 
6°) het goed niet het voorwerp uitmaakt van een aanduiding als "watergevoelig openruimtegebied" 
overeenkomstig artikel 5.6.8 §1 VCRO. 
7°) dat het niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of projectbesluit overeenkomstig 
het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten.  
De kopers erkennen een kopie van het stedenbouwkundig uittreksel ontvangen te hebben. 
B. Verkavelingsvergunning 
De verkopers verklaren dat voorschreven grond deel uitmaakt van een niet-vervallen verkaveling, 
waarvoor de vergunning werd afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van de 
Stad Hoogstraten op 13 juni 2018 onder referentienummer V20181. 
Voor voorschreven eigendom werd een verkavelingsakte verleden door geassocieerd notaris Filip 
Michoel te Hoogstraten op18 december 2019. De kopers verklaren een kopie ontvangen te hebben 
van de verkavelingsvergunning, de stedenbouwkundige voorschriften en het opmetingsplan. Zij wor-
den dienaangaande gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de verkopers. 
C. Partijen verklaren op de hoogte te zijn van het artikel 4.2.1 VCRO, welke bepaling alle werken en 
handelingen opsomt waarvoor een voorafgaandelijke stedenbouwkundige vergunning vereist is. 
Voor bepaalde andere werken en handelingen geldt er enkel een meldingsplicht. 
BODEMDECREET 
1. De verkopers verklaren dat er op voorschreven goed bij hun weten geen risico-inrichting gevestigd 
is of was, zoals opgenomen in de lijst bedoeld in artikel 6 van het Vlaams decreet van 27 oktober 
2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (hierna genoemd “Bodemdecreet”). 
2. De verkopers leggen het/de bodemattesten voor die betrekking hebben op het verkochte goed, 
afgeleverd door de Ovam op 12 juni 2020. 
De inhoud ervan luidt letterlijk als volgt:  
  “2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 
Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS 
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 



2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 
2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 
Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er 
pas vanaf een volume van 250m3 een technisch verslag opgemaakt te worden. 
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.” 

3. De verkopers verklaren met betrekking tot het verkochte geen weet te hebben van enige andere  
bodemverontreiniging, dan deze vermeld in de het hiervoor aangehaalde oriënterend bodemonder-
zoek,  die schade kan berokkenen aan de kopers of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een 
saneringsplicht, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan 
opleggen. 
4. Voor zover voorgaande verklaringen door de verkopers te goeder trouw afgelegd werden, zijn de 
verkopers ten opzichte van de kopers niet tot vrijwaring gehouden voor eventuele bodemverontreini-
ging en de gevolgen ervan. 
5. De kopers verklaren voor heden een kopie te hebben ontvangen van de hiervoor aangehaalde bo-
demattest. 
 
 
 
Gedaan de ………………………., te Hoogstraten. 
Handtekening koper 
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Algemene informatie + veel gestelde vragen 
 
- Voorwaarden 
 
* Je bent tussen 20 en 45 jaar 
* Je  hebt geen woning of bouwgrond in volle eigendom, noch het vruchtgebruik hierop, noch ben je     
    in de mogelijkheid er in te wonen of op te bouwen. 
 
- Verplichtingen 
 
* De woning moet bewoond zijn binnen de 4 jaar na datum van de aankoopakte van de grond    
   (domicilie). 
* De woning moet gedurende 10 jaar bewoond blijven door de originele kopers van de grond. 
 
- Wat is de praktische werkwijze bij de toewijzing? 
 
De toewijzing gebeurt door loting. 
 
De kandidaten worden verdeeld in drie groepen en vervolgens telkens in twee subgroepen 
1.  Inwoners of gewezen inwoners van Hoogstraten die gedurende de laatste 15 jaar, minimum 12 
 jaar woonst bewijzen in Hoogstraten  
2. Inwoners of gewezen inwoners van Hoogstraten die gedurende de laatste 15 jaar, minder dan 12 
 jaar woonst bewijzen in Hoogstraten 
3.  Niet-inwoners van Hoogstraten 
Deze drie groepen worden elk nog onderverdeeld in groep A (met kinderen) en groep B (zonder 
kinderen), hieruit wordt beurtelings 60% toegewezen aan de personen uit de groep met kinderen en 
40% uit de groep zonder kinderen. 
 
Eerst wordt de inschrijvingslijst van groep 1 overlopen, de namen van de aanwezigen worden in de 
urne gedaan. Daarna gebeurt de loting van die groep die iedereen in de zaal kan volgen. De naam die 
eerst uit de urne komt mag kiezen uit alle beschikbare percelen. De tweede naam mag kiezen uit de 
resterende percelen, etc. Diegene die uitgeloot wordt dient onmiddellijk het perceel van zijn keuze 
aan te duiden. Als iedereen van groep 1 aan de beurt is geweest en er nog loten over zijn, wordt 
gestart met groep 2 volgens dezelfde procedure. Blijven er na groep 2 nog loten over, gaat met naar 
groep 3, opnieuw volgens dezelfde procedure. 
 
Uw keuze is definitief en kan niet meer gewisseld worden. 
 
Indien u wordt uitgeloot en het perceel van uw keuze is niet meer beschikbaar mag u uiteraard 
passen. 
 
Uw beurt mag in geen geval worden overgedragen aan een andere persoon, ook niet als die 
eveneens op de lijst staat. 
 
De makkelijkste manier om uw perceel te kiezen is dat u op voorhand voor uzelf een lijstje maakt 
met daarop uw voorkeurperceel, perceel van 2de keuze, 3de keuze, enz… 
 
Als alle lijsten zijn afgewerkt of alle bouwgronden verkocht, worden de officiële documenten 
ondertekend. Indien u met uw partner heeft ingeschreven, koopt u ook samen en dient u beiden 
aanwezig te zijn of in het bezit te zijn van een geschreven volmacht met kopie van de identiteitskaart. 
 
U dient bij de verkoop in het bezit te zijn van de identiteitskaart en eventueel huwelijksboekje. 



 
 
- Welke bijkomende kosten heb ik bij aankoop van een bouwgrond? 
 
Op de aankoop van een bouwgrond wordt geen BTW gerekend, u betaalt registratierechten 
("beschrijf" of abattement) en notariskosten.  
 
De kosten hiervan kan u zelf berekenen via www.notaris.be "bereken zelf uw aktekosten" of u kunt 
uiteraard altijd informatie opvragen via uw notaris. 
 
- Hoe gebeurt de betaling van de bouwgrond? 
 
De termijn van betaling begint te lopen op de dag van de ondertekening van de belofte tot aankoop. 
 
De koper is verplicht een voorschot van 5.000,00 euro te betalen binnen één maand na 
ondertekening van deze aankoopbelofte. 
 
De authentieke akte wordt binnen de drie maanden na ondertekening van de aankoopbelofte 
verleden bij de notaris. 
 
Ten laatste op het moment van ondertekening van deze notariële aankoop-/verkoopakte, wordt de 
koopsom volledig voldaan door de koper. 
 
Belangrijk: indien u wenst te lenen voor aankoop van deze grond: maak een afspraak voor een 
leningsberekening bij een kredietinstelling vóór de toewijzing! 
 
 
- Wat gebeurt er als ik door omstandigheden het perceel niet (op tijd) kan bebouwen of niet (lang 
genoeg) kan bewonen? 
 
In het reglement op de toewijzing wordt bepaald dat op de kavel een volwaardige woning dient 
gebouwd te worden en deze volwaardige woning officieel moet bewoond worden (domiciliering) 
binnen de vier jaar na het verlijden van de notariële aankoop-/verkoopakte. 
 
De koper verbindt zich er ook toe de opgerichte woning gedurende tien jaar zelf feitelijk en officieel 
te bewonen, dit vanaf deze datum van domiciliering.  
 
Indien door omstandigheden toch niet kan voldaan worden aan deze voorwaarden, moet dit altijd via 
schriftelijke weg gemeld worden aan het stadsbestuur.   
De (boete-)bepalingen uit het reglement van toewijzing zullen gevolgd worden. 

http://www.notaris.be/


REGLEMENT VAN TOEWIJZING VAN SOCIALE BOUWKAVELS (GR 22/03/2010) 
 
Dit reglement is van toepassing op de procedures die gevolgd moeten worden bij de verkoop 
van sociale bouwgronden door de stad Hoogstraten zelf, ofwel bij de begeleiding die de stad 
Hoogstraten biedt bij de verkoop van sociale bouwgronden in overeenkomst met een private 
verkavelaar.  
 
Art.1 Doelgroep 
 
-  Een alleenstaande of een gezin (gehuwden, (wettelijk) samenwonend of op één zelfde 

adres gedomicilieerd) kan in aanmerking komen voor de aankoop van een sociale kavel.  
- Partners/personen die (wettelijk) samenwonen en/of op één zelfde adres gedomicilieerd 

zijn, of mogelijk toekomstige partners/personen/(wettelijk)samenwonenden, kunnen niet 
afzonderlijk inschrijven.  In voorkomend geval worden beide inschrijvingen automatisch 
nietig verklaard. 

- Enkel natuurlijke personen kunnen inschrijven voor een bouwkavel. 
-  Indien er discussies ontstaan over de doelgroep, worden deze beslecht door het college 

van burgemeester en schepenen. 
 
Art.2 Voorwaarden 
 
-  Minimum 20 jaar oud zijn en maximum 45 jaar worden in het jaar van de loting. Deze 

voorwaarde geldt voor de alleenstaande en/of minimaal voor één van de partners. 
-  Geen eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond in volle eigendom, noch als 

vruchtgebruiker, noch enig ander zakelijk recht hebben op een ander bouwterrein dat 
hem/haar de mogelijkheid biedt erop te bouwen of erin te wonen.  De kandidaat-koper legt 
op het moment van inschrijving een verklaring van de ontvanger van registratie voor, 
waaruit blijkt dat aan deze voorwaarde wordt voldaan. Bij niet-voorlegging van deze 
verklaring wordt de inschrijving van de kandidaat-koper als nietig aanzien. 

 
Art.3 Inschrijving - Loting -  Voorrangregels 
 
§1. Inschrijving 
 
De geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen voor een sociaal bouwperceel tijdens de 
vastgestelde inschrijvingsperiode.  De inschrijving gebeurt bij de dienst ruimte van het 
stadsbestuur Hoogstraten, Vrijheid 149 te 2320 Hoogstraten. 
In een later stadium kan, omwille van het feit dat er onvoldoende kandidaten zijn in functie van 
het aantal beschikbare kavels, opnieuw één of meerdere inschrijvingsperiodes worden 
vastgelegd.  Hierbij wordt dezelfde werkwijze gevolgd als bij de eerste inschrijvingsperiode.   
 
§2. Loting 
 
Na de inschrijvingsperiode wordt de toewijzing van de kavels bepaald door loting.  Het tijdstip 
en de plaats van de loting worden door de stad Hoogstraten bepaald in overleg met de 
eventuele verkavelaars.  De kandida(a)t(en) zullen hiervan door de stad Hoogstraten 
schriftelijk op de hoogte gebracht worden.   
 
De kandida(a)t(en) of zijn/hun gevolmachtigde moet bij de loting aanwezig zijn. 
Gevolmachtigden zijn in het bezit van een schriftelijke en ondertekende volmacht van de 
ingeschreven kandida(a)t(en), vergezeld van een kopie van de identiteitskaart(en). 
 
§3. Voorrangsregels 
 
Onverminderd de bepalingen van art. 3, §1 worden bij de toewijzing volgende voorrangsregels 
in dalend belang in acht genomen: 



 
-  inwoners of gewezen inwoners van Hoogstraten die gedurende de laatste 15 jaar, 12 jaar 

woonst bewijzen in Hoogstraten 
-  inwoners of gewezen inwoners van Hoogstraten die gedurende de laatste 15 jaar minder 

dan 12 jaar woonst bewijzen in Hoogstraten 
-  niet-inwoners van Hoogstraten  
 
Voor elke voorafgaande categorie worden door loting, beurtelings 60% van de kavels 
toegewezen aan de personen van de doelgroep (art. 1) met kinderen en 40% aan de personen 
van de doelgroep (art. 1) zonder kinderen. 
 
Art.4 Verplichtingen - verbod 
 
§1. Financiële verplichtingen 
 
1°. De verkoopprijs wordt vastgesteld door het stadsbestuur van Hoogstraten. 
De verkoopprijs van de sociale kavel is de schattingsprijs verminderd met 20%. 
 
2° 
-  Voorschot: De koper is verplicht een voorschot van 5.000,00 euro te betalen binnen één 

maand na ondertekening van de eenzijdige koopbelofte op de dag van de loting. 
 
-  De authentieke koop-verkoop-akte wordt binnen de drie maanden na ondertekening van de 

eenzijdige koopbelofte verleden bij de aangewezen notaris. 
 
-  Ten laatste op het moment van ondertekening van deze authentieke (notariële) koop-

verkoop-akte, wordt de koopsom volledig voldaan door de koper. 
 
§2. Bouw- en woonverplichting 
 
1° De koper verbindt er zich toe op het aangekochte perceel een volwaardige woning op te 
richten en deze volwaardige woning feitelijk en officieel (domiciliëring) te bewonen binnen de 
vier jaar na het verlijden van de aankoopakte.  
 
De woning dient een volwaardige woning te zijn, opgericht conform de toepasselijke 
stedenbouwkundige voorschriften zoals o.a. bepaald door de betreffende stedenbouwkundige 
vergunning. Volgende woongelegenheden worden bijvoorbeeld niet als een volwaardige 
woning beschouwd in de zin van onderhavig artikel: een als woonst ingerichte garage, een 
stacaravan, e.d..  
 
2° De koper verbindt er zich toe de opgerichte woning gedurende tien jaar zelf feitelijk en 
officieel te bewonen. Deze termijn van tien jaar wordt gerekend vanaf de domiciliëring van de 
koper op het adres van het aangekochte perceel.  
 
3° De koper verbindt er zich toe het aangekochte perceel en later het perceel inclusief de 
opgerichte woning in eigendom te houden gedurende de periodes bedoeld onder 1° en 2° van 
onderhavige paragraaf. De koper mag het aangekochte perceel en later het perceel inclusief 
de opgerichte woning gedurende die periodes niet (vrijwillig of gedwongen, bv. om een 
onverdeeldheid ongedaan te maken) vervreemden, in erfpacht geven, een opstalrecht of 
eender welk zakelijk recht erop verlenen of verhuren. 
 
4°. Van de verplichtingen opgenomen in 1° tot en met 3° van onderhavige paragraaf kan enkel 
worden afgeweken ingeval van zeer uitzonderlijke omstandigheden en mits voorafgaande 
goedkeuring verleend door het college van burgemeester en schepenen bij een afdoende 
gemotiveerde beslissing.  
 



Deze afwijking kan slechts bestaan in een tijdelijk uitstel van het naleven van de verplichtingen 
opgenomen in 1° tot en met 3° van onderhavige paragraaf. Dit uitstel kan maximum één jaar 
bedragen. Na het verstrijken van dit uitstel zijn de bepalingen van artikel 4, §2 en van artikel 
5, §1 van onderhavig reglement opnieuw onmiddellijk van toepassing.  
 
De aanvraag van de koper/eigenaar tot afwijking kan enkel worden aangevraagd binnen de 
vier jaar na het verlijden van de authentieke (notariële) koop-verkoop-akte. De aanvraag dient 
schriftelijk en afdoende gemotiveerd te zijn en dient te worden gericht aan het college van 
burgemeester schepenen. 
 
§3. Verbod van inrichten en/of uitbaten van handelshuizen 
 
1° Het inrichten en/of uitbaten op het aangekochte perceel van drankslijterijen, seksshops, 
huizen van ontucht, automatenhallen, horecazaken, nachtwinkels en van elke vestiging die 
mogelijk overlast van welke aard ook met zich mee kan brengen, is verboden. 
 
2° Het inrichten en/of uitbaten van handelshuizen andere dan deze vermeld sub 1° van 
onderhavige paragraaf op het aangekochte perceel is verboden.  
 
3° Van de verboden opgenomen onder 2° van onderhavige paragraaf kan enkel worden 
afgeweken in de gevallen dat de stedenbouwkundige voorschriften (waaronder de eventuele 
stedenbouwkundige verordeningen, verkavelingsvoorschriften, e.d.) dit toelaten en mits 
goedkeuring verleend door het college van burgemeester en schepenen bij een afdoende 
gemotiveerde beslissing. Het college van burgemeester en schepenen kan voorwaarden 
koppelen aan de toelating. De aanvraag van de koper/eigenaar tot afwijking dient schriftelijk 
en afdoende gemotiveerd te zijn en te worden gericht aan het college van burgemeester 
schepenen. 
 
Indien de toegelaten inrichting/uitbating van het handelshuis overlast van welke aard ook met 
zich meebrengt en/of indien één of meerdere van de voorwaarden - welke eventueel waren 
gekoppeld aan de toelating - niet worden nageleefd, dan wordt de betrokkene door het college 
van burgemeester en schepenen in gebreke gesteld om binnen een redelijke termijn een einde 
te stellen aan deze overlast en/of te voldoen aan de opgelegde voorwaarden. Wanneer deze 
ingebrekestelling niet wordt nagekomen, kan het college van burgemeester en schepenen - 
bij gemotiveerde beslissing - bijkomende voorwaarden opleggen ofwel de verleende toelating 
tijdelijk of definitief intrekken.  
 
Art. 5 Sancties - Strafbeding (Boeteclausule) 
 
§1. Sancties niet naleven bouw- en woonverplichting 
 
Indien de koper één of meerdere verplichtingen opgenomen in art. 4, §2 van onderhavig 
reglement niet nakomt en onder voorbehoud van art. 4, §2, 4°, gelden volgende bepalingen: 
 
1°. Indien het perceel onbebouwd is ofwel indien er slechts een (of meerdere) kleine/beperkte 
constructie(s) op opgericht is (zijn), welke constructie(s) - naar het oordeel van het college van 
burgemeester en schepenen - niet het karakter van bouwgrond aan het perceel ontneemt 
(ontnemen) en/of het perceel nog steeds als bouwgrond op de markt kan gebracht worden,  
 
dan heeft de stad de keuze om: 
 

a) Ofwel te beslissen het perceel (in voorkomend geval met de erop opgerichte doch 
beperkte constructies) terug/aan te kopen tegen terugbetaling van de oorspronkelijke 
koopsom: 

i. door beroep te doen op het uitdrukkelijk ontbindend beding (opgenomen in de 
koop-verkoop-overeenkomst tussen de stad en de koper), welk beding bepaalt 



dat - indien de oorspronkelijke koper zich bevindt in de situatie vermeldt in art. 
5, §1, 1° van onderhavig reglement en de stad beslist om het perceel te kopen 
(a)) - de koop van rechtswege ontbonden wordt op initiatief van de stad, mits 
de stad de koper terzake in gebreke stelt;  

of 
ii. door beroep te doen op het beding ten behoeve van een derde (opgenomen in 

de koop-verkoop-overeenkomst tussen de privé-verkavelaar-verkoper en de 
koper), welk beding bepaalt dat - indien de oorspronkelijke koper zich bevindt 
in de situatie vermeldt in art. 5, §1, 1° van onderhavig reglement en de stad 
beslist om het perceel te kopen (a)) - de oorspronkelijke koper-eigenaar 
gehouden is het perceel (en de desgevallend erop opgerichte beperkte 
constructies) aan de stad te verkopen tegen niets anders dan de oorspronkelijke 
koopsom.  

De stad zal in beide situaties tot niets anders kunnen verplicht worden dan tot 
terugbetaling van de oorspronkelijke koopsom. Alle andere kosten zijn ten laste van de 
oorspronkelijke koper.  
De oorspronkelijke koper brengt in voorkomend geval zijn betrokken hypotheek- of 
kredietinstelling hiervan minstens twee maanden voor het tekenen van de 
onderhandse akte van verkoop (compromis) (met de stad als koper) op de hoogte bij 
aangetekend schrijven. 

 
b) Ofwel aan de oorspronkelijke koper toestemming te verlenen om af te wijken van de 

verplichtingen opgenomen in artikel 4, §2, mits het betalen van een boete gelijk aan 
25% van de oorspronkelijke koopprijs, in voorkomend geval verhoogd met de 
vergoedende interesten ten belope van de wettelijke rentevoet te rekenen vanaf de 
1ste dag van het 5de jaar na het verlijden van de oorspronkelijke authentieke 
(notariële) koop-verkoop-akte tot op het moment van ontvangst van de boete door de 
stad. Ingeval een verlenging van de termijn werd toegestaan zoals bedoeld in artikel 4, 
§2, 4°, dan begint voormelde interest slechts te lopen de dag na het aflopen van de 
toegestane extra termijn. 
 
Ingeval van meerdere oorspronkelijke kopers, dan zijn zij allen hoofdelijk gehouden tot 
het betalen van deze boete en interest, zonder dat zij het voorrecht van schuldsplitsing 
kunnen inroepen. Deze hoofdelijkheid geldt echter niet meer t.a.v. de oorspronkelijke 
koper die ingevolge een onderlinge verkoop zoals bedoeld in §1, 3° van onderhavig 
artikel, geen eigenaar meer is op het moment dat de boete opeisbaar is geworden. 

 
2°. Indien het perceel bebouwd is in zodanige mate dat het perceel - naar het oordeel van het 
college van burgemeester en schepenen - niet meer het karakter van bouwgrond heeft en/of 
het perceel niet meer als bouwgrond op de markt kan gebracht worden, dan wordt een boete 
opgelegd zoals bepaald in §1, 1°, b) van onderhavig artikel. 
 
3°. Ingeval een perceel oorspronkelijk door meerdere kopers werd gekocht en ingeval van een 
latere verkoop van het perceel (desgevallend samen met de erop opgerichte constructie) 
tussen de oorspronkelijke kopers onderling - zodanig dat minstens één van de oorspronkelijke 
kopers eigenaar blijft - dan wordt dit niet beschouwd als een inbreuk op de bepalingen van 
artikel 4, §2, onder de voorwaarde dat de "overblijvende" oorspronkelijke koper(s)-eigenaar(s) 
blijft (blijven) voldoen aan de verplichtingen opgenomen in artikel 4, §2. In dat geval en onder 
die voorwaarde is §1, 1° en 2° van onderhavig artikel dienvolgens niet van toepassing. 
 
4°. De bepalingen opgenomen in art. 4, §2 en art. 5, §1, 1° tot en met 3° zullen niet 
tegengesteld kunnen worden aan of ingeroepen kunnen worden tegen hypotheek- of 
kredietinstellingen, door de overheid erkend, die tot uitwinning van hun pand bij onroerend 
beslag of anderszins zouden overgaan, op voorwaarde dat zij de stad Hoogstraten hiervan bij 
aangetekend schrijven verwittigen ten minste veertien dagen voor het inleiden van de 
gerechtelijke procedure.  



 
Indien op verzoek van een hypotheek- of kredietinstelling tot openbare verkoop wordt 
overgegaan, zal de eventuele meeropbrengst ten opzichte van de aanvankelijke verkoopprijs, 
ten goede komen aan de stad Hoogstraten, evenwel na vereffening van alle schulden en 
vergoedingen waarop de hypotheek- of kredietinstelling aanspraak kan maken. Het bedrag dat 
desgevallend aan de stad toekomt is maximum de boete (desgevallend verhoogd met 
intresten) zoals bepaald in §1, 1°, b)  van onderhavig artikel. 
 
§2.  Sancties niet naleven verbod van inrichten en/of uitbaten van handelshuizen  
 
Indien de koper of latere eigenaar één of meerdere bepalingen opgenomen in art. 4, §3 van 
onderhavig reglement niet naleeft en onder voorbehoud van art. 4, §3, 3°, gelden volgende 
bepalingen: 
 
1° Indien deze handeling/functiewijziging strijdig is met de voorschriften van de toepasselijke 
verkavelingsvergunning en/of met de bepalingen van een bouw-, stedenbouwkundige- of 
verkavelingsverordening en/of met de bepalingen van ruimtelijke uitvoeringsplannen of 
plannen van aanleg, dan gelden de handhavings- en herstelmaatregelen zoals opgenomen in 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
 
2° Indien 1° niet van toepassing is én indien er geen afwijking werd toegestaan in toepassing 
van artikel 4, §3, 3° van onderhavig reglement, dan wordt de koper/eigenaar in gebreke gesteld 
de handeling/functiewijziging stop te zetten en de eraan verbonden handelingen/constructies 
ongedaan te maken/af te breken en dit binnen een door het college van burgemeester en 
schepenen te bepalen termijn. Wanneer hieraan niet wordt tegemoet gekomen zal een 
dwangsom worden opgelegd, waarvan de modaliteiten worden bepaald door het college van 
burgemeester en schepenen.  
 
Ingeval van meerdere oorspronkelijke kopers/eigenaars, dan zijn zij allen hoofdelijk gehouden 
tot het betalen van deze dwangsom, zonder dat zij het voorrecht van schuldsplitsing kunnen 
inroepen. Deze hoofdelijkheid geldt echter niet meer t.a.v. de oorspronkelijke koper die 
ingevolge een onderlinge verkoop zoals bedoeld in §1, 3° van onderhavig artikel, geen 
eigenaar meer is op het moment dat de dwangsom opeisbaar is geworden.  
 
Art. 6 Inwerkingtreding - Overgangsbepaling 
 
§1. Onderhavig reglement treedt in werking op 1 april 2010 en is van toepassing op 
toewijzingen vanaf die datum. 
 
§2. Ingeval de verkoper een privé-verkavelaar is en de verkavelingsvergunning reeds verleend 
is vóór deze datum, doch de desbetreffende toewijzing van de sociale kavels zal gebeuren na 
deze datum, dan is artikel 5, §1, 1°, a), ii. niet tegenstelbaar aan de verkoper-privé-verkavelaar. 
Dit neemt niet weg dat - wanneer de koop-verkoop-akte het beding ten behoeve van een derde 
bedoeld in voormeld artikel bevat - hierop beroep kan worden gedaan door de stad. 



Inschrijvingsformulier  
5 bouwgronden Ti Van Schellestraat in Wortel 

 
Ter info: indien u alleen inschrijft, dient u uiteraard enkel de linkse kant van dit formulier in te vullen.  Schrijft u echter samen met een partner in, dan vult u ook 
het rechtse gedeelte in en moet er bij de inschrijving van beide personen een kopie van de identiteitskaart afgegeven worden. Indien u op dit moment op een 
apart adres gedomicilieerd bent, brengt u voor beide een recent attest "bewijs van woonst" bij ons binnen. Indien u en/of uw partner kinderen hebben, vragen 
wij ook een attest "gezinssamenstelling" af te leveren.  Bij inschrijving dient u ook een verklaring van de ontvanger van registratie bij ons af te geven waaruit 
blijkt dat u geen eigenaar bent van een andere woning of bouwgrond in volle eigendom, noch als vruchtgebruiker, noch enig ander zakelijk recht heeft op een 
ander bouwterrein dat u de mogelijkheid biedt erop te bouwen of erin te wonen.  Dit document is verkrijgbaar op het registratiekantoor. 
Opgelet!  Samen inschrijven betekent samen kopen, alleen inschrijven betekent alleen kopen.  Dat partners afzonderlijk inschrijven om meer kansen te maken 
bij de loting wordt dus niet toegestaan!  Gelet op het reglement voor toewijzing van sociale bouwkavels (als bijlage in uw informatiebrochure) worden in 
dergelijk geval beide inschrijvingen automatisch nietig verklaard. 
             
Ondergetekende:          Ondergetekende: 
 
……………………………………………………………     …………………………………………………………… 
 
geboren op:……………… te: …………………………     geboren op:……………… te: ………………………… 
 
 
Wonende te:           Wonende te: 
 
……………………………………………………………     …………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………     …………………………………………………………… 
 
eventueel vroeger adres in (groot-) Hoogstraten;      eventueel vroeger adres in (groot-) Hoogstraten; 
 
……………………………………………………………     …………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer: ……………………………………...     Telefoonnummer: ……………………………………… 
 
e-mailadres:  ……………………………………………     e-mailadres:  …………………………………………… 
 
 
Wens(t)(en) ingeschreven te worden op de kandidaat-lijst voor de hoger genoemde verkavelingen. Deze inschrijving houdt voor ondergetekende(n) nog geen 
enkele aankoopverplichting in. 

Aantal kinderen ten laste: …………………………… 
 
Handtekening,          Handtekening, 



Volmacht formulier voor aankoop sociale bouwgronden 

 
 
 
Ik, ondergetekende ………………………………………………………….(naam volmachtgever) 

 

 

wonende te …………………………………………………………………………………….(adres) 

 

 

geef hierbij volmacht aan ………………………………………………….(naam volmacht krijger) 

 

 

wonende te …………………………………………………………………………………….(adres) 

 

 

om op 29 maart 2021, om 19u in mijn naam op te treden bij de toewijzing van de 
bouwgronden in Ti Van Schellestraat in Wortel of van de bouwgrond lot 7 in Korenstraat in 
Minderhout. 

 

 

 

 

Gedaan te ……………………..…………..(plaats), op …………………………………..(datum) 

 

 

Handtekening volmachtgever           Handtekening volmacht krijger 

 

 

 

 

 

 

 

Gelieve een kopie van identiteitskaarten toe te voegen van beide partijen 


