
LASTENKOHIER VOOR DE ONDERHANDSE VERKOOP VAN STADSGRONDEN 

GELEGEN BINNEN DE GRENZEN VAN HET VERKAVELING “ GOED TE BOUVEKERKE” 

 

 
simulatiebeeld 

 

A. INLEIDING 
 
Onderhavig lastenkohier heeft betrekking op de verkoop van stadsgrond bestemd voor 
woningbouw. 

 

 
Verkavelingsplan opgedeeld in loten 

 
 
 
Ligging  terrein gelegen Ambassadeur Baertlaan / Sint-Denijseweg / Schaapsdreef 



 Verkaveling Goed te Bouvekerke 

 

Kadastrale ligging Kortrijk, 4e afdeling, sectie C, nr. 767c, 768a,769a 
 
Oppervlakte 
 

lotnr type perceel 

1. oppervlakte (inclusief 

perceel voor garage) 

    

1 VERKOCHT   

2 rijbebouwing 265,00 m2 

3 rijbebouwing 265,00 m2 

4 rijbebouwing 265,00 m2 

5 rijbebouwing 265,00 m2 

6 rijbebouwing 265,00 m2 

7 rijbebouwing 267,00 m2 

    

8 VERKOCHT   

9 rijbebouwing 265,80 m2 

10 rijbebouwing 265,80 m2 

11 rijbebouwing 265,80 m2 

12 rijbebouwing 265,80 m2 

13 rijbebouwing 265,80 m2 

14 VERKOCHT   

    

15 VERKOCHT   

16 rijbebouwing 265,00 m2 

17 rijbebouwing 265,00 m2 

18 rijbebouwing 265,00 m2 

19 rijbebouwing 265,00 m2 

20 rijbebouwing 265,00 m2 

21 rijbebouwing 267,00 m2 

    

22 VERKOCHT   

23 rijbebouwing 281,36 m2 

24 rijbebouwing 284,31 m2 

25 rijbebouwing 289,17 m2 

26 rijbebouwing 294,71 m2 

27 rijbebouwing 300,88 m2 

28 VERKOCHT   

    

 type perceel 
oppervlakte (perceel bevat 

ruimte voor garage) 

    

29 VERKOCHT   

30 VERKOCHT   

31 VERKOCHT   

32 VERKOCHT   

33 VERKOCHT   

34 VERKOCHT   

35 VERKOCHT   

36 VERKOCHT   

37 VERKOCHT   

38 VERKOCHT   



39 VERKOCHT   

40 VERKOCHT   

41 VERKOCHT   

42 VERKOCHT   

43 VERKOCHT   

44 VERKOCHT   

45 VERKOCHT   

46 VERKOCHT   

47 VERKOCHT   

48 VERKOCHT   

49 VERKOCHT   

50 VERKOCHT   

51 VERKOCHT   

52 VERKOCHT   

53 VERKOCHT   

54 VERKOCHT   

55 VERKOCHT   

56 VERKOCHT   

57 VERKOCHT   

58 VERKOCHT   

 
Merk op: de vermelde oppervlaktes hierboven zijn de planafmetingen, de verschillende loten 
worden momenteel opgemeten door de landmeter na de aanleg van de infrastructuurwerken.  Een 
kleine afwijking in oppervlakte is nog mogelijk. 
 

B. PRIJSBEPALING 
 
De verkoopprijs is bepaald op 240 € per m². 
 
C. ALGEMEENHEDEN 
 
1.  De verkopen zullen plaatshebben na de beslissing van de gemeenteraad en het verstrijken 

van de schorsings- en vernietigingstermijn van de toezichthoudende overheid 
2.  Enkel natuurlijke meerderjarige personen, en dit uiterlijk op het moment van het 

aangetekend schrijven vergezeld van het volledig ingevuld inschrijvingsformulier, worden 
als koper in aanmerking genomen. 

3. Twee (of meerdere) niet-samenwonende of (niet-)gehuwde natuurlijke personen kunnen 
gezamenlijk hun kandidatuur stellen voor de aankoop van één bouwgrond. 

4.  De goederen worden verkocht in volle eigendom, in de toestand waarin zij zich bevinden, 
met de voor- en nadelige, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet voortdurende 
erfdienstbaarheden, maar zonder dat deze bepaling meer rechten kan verlenen dan 
diegene voortspruitende uit regelmatige titels of uit de wet. 

5. Er kan slechts één bouwgrond per kandidaat-koper(s) worden toegekend.  Een toewijzing 
en verkoop kan slechts geschieden op naam van de ingeschreven kandidaat-koper(s).  Een 
gedeelde aankoop met een andere (kandidaat-)koper indien men zich afzonderlijk 

kandidaat heeft gesteld of een afzonderlijke aankoop indien men zich gezamenlijk 
kandidaat heeft gesteld, is dus niet mogelijk.  Samenvoeging van percelen is niet 
toegelaten. 

6.  De goederen worden verkocht overeenkomstig het verkavelingsplan opgemaakt door de 
directie Stadsplanning en –Ontwikkeling van de stad Kortrijk op 28 april 2009 en het 

opmetingsplan in opmaak door studiebureau Arcadis (oktober 2013). Het verkavelingsplan 
en de verkavelingsvergunning, het beeldkwaliteitsplan en de verkavelingsvoorschriften en 

dit lastenkohier zullen aan de verkavelingsakte gehecht worden. 
7. De kopers verkrijgen de eigendom en het genot van de verkochte goederen op de dag van 

de verkoping door betaling van de prijs en de kosten die aan de verkoop verbonden zijn. 
8.  Alle lasten en belastingen op de aangekochte goederen zijn vanaf de datum van het  

verlijden van de aankoopakte ten laste van de kopers. 
 

 



 

D. VERKOOPVOORWAARDEN 

 
1.  De verkoop geschiedt onderhands. 
2.  De kandidaat-kopers worden gerangschikt in chronologische volgorde van de 

oorspronkelijke inschrijving, volgens de datum van de ter post aangetekende brief, waarbij 
de kandidatuur op de ‘lijst voor stadsverkavelingen’ werd gesteld.  In geval twee of 
meerdere kandidaturen dezelfde datum dragen, dan worden de betreffende kandidaten 

gerangschikt op basis van de kinderlast, dwz de kandidaat met de grootste kinderlast eerst, 
enz…  (zie attest van gezinssamenstelling, op datum van aangetekend schrijven vergezeld 
van het volledig ingevuld inschrijvingsformulier) 

3. De kandidaat-koper(s) mag op het ogenblik van het verlijden van de aankoopakte, niet in 
volle eigendom over een ander bewoonbaar of bebouwbaar onroerend goed beschikken in 
binnen- en buitenland, noch hierover een zakelijk recht beschikken.  Uitzondering wordt 

gemaakt voor eigendom in onverdeeldheid verkregen bij erfenis en voor landbouw- en 
bosgrond.  Indien de kandidaat-koper(s) wel over een bewoonbaar of bebouwbaar 
onroerend goed beschikt, dient de kandidaat-koper(s) er zich onherroepelijk toe te 
verbinden dit of deze goederen te verkopen binnen de drie(3) jaar na het verwerven van 
een perceel stadsgrond uit huidige verkaveling. 

 
 

 
E. VERPLICHTINGEN VAN DE KOPERS 
 
1.  De kopers zijn ertoe gehouden binnen een termijn van drie (3) jaar, te rekenen van de dag 

van de verkoop, op de aangekochte grond, de werken voor de bouw van een woning aan te 
vangen en de woning binnen de vier en half (4,5) jaar, eveneens te rekenen van de dag 
van de verkoop, te bewonen. Dit laatste zal blijken uit de inschrijving in het 

bevolkingsregister van de stad Kortrijk. 
2.  De kopers verbinden zich voor henzelf als voor hun rechtverkrijgenden en erfgenamen, om: 

a) niet over te gaan tot de vervreemding van de alhier aangekochte grond in 
onbebouwde staat; 

b) het gebouw opgericht op de bedoelde stadsgrond niet te vervreemden binnen de vijf 
jaar na de eerste bewoning ervan; 

c) gedurende een termijn van vijf (5) jaar na de eerste bewoning, de opgerichte woning 
noch geheel noch gedeeltelijk te verhuren. 

3.  De vrijstaande bebouwing is bestemd voor ééngezinswoningen.  

Het bouwen of inrichten van meergezinswoningen of studentenkamers is verboden.  
Hoofdbestemming is wonen.  Kantoorfuncties als nevenbestemming kunnen toegelaten 
worden.  Handelsfuncties zijn niet toegelaten. 

4. De koper(s) verbindt er zich toe de Stad Kortrijk / Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk 

onmiddellijk en vooraf schriftelijk op de hoogte te brengen van elk voornemen tot 
vervreemding, overdracht van een zakelijk recht of niet persoonlijke bewoning van het 
goed en dit gedurende voormelde termijn van negen en half (9,5) jaar te rekenen vanaf de 
datum van de eerste notariële aankoopakte. 

 
 
 

F. AFWIJKINGEN 
 
1.  Afwijkingen van de hierboven vermelde voorwaarden en verplichtingen kunnen enkel door 

de gemeenteraad worden beslist na voorlegging van een gemotiveerde aanvraag daartoe 
door de kopers. 

2.  De gemeenteraad kan beslissen om: 

a) uitstel te verlenen met betrekking tot de hierboven vermelde termijnen; 
b) binnen de vijf (5) jaar na het verlijden van de akte, over te gaan tot wederinkoop 

conform artikel 1659 en volgende van het Burgerlijk Wetboek; 
c) na vijf (5) jaar na het verlijden van de akte, over te gaan tot minnelijke 

wederinkoop; 
d) toelating te verlenen tot doorverkoop 

- de nieuwe koper(s) mag enkel een natuurlijk persoon zijn 

- de nieuwe koper(s) moet meerderjarig zijn op het moment van het verlijden 
van de akte 



- de nieuwe koper(s) mag noch afzonderlijk, noch samen eigenaar zijn, van een 

bewoonbaar of een bebouwbaar onroerend goed op datum van het verlijden 

van de akte 
- de nieuwe koper(s) engageert zich alle verplichtingen over te nemen die waren 

opgelegd aan de oorspronkelijke koper(s) zonder dat hieruit een vernieuwing 
van de termijnen kan voortspruiten 

e) het goed onder te brengen in een bvba of een patrimoniumvennootschap waarin 
uitsluitend de kopers vennoot zijn. 

3.  Bij toelating van de gemeenteraad om het goed onder te brengen in een bvba of een 
patrimoniumvennootschap waarin uitsluitend de kopers vennoot zijn, is een vergoeding van 
5% op de oorspronkelijke aankoopprijs verschuldigd. 

 
 
 

G. SANCTIES BIJ NIET-NALEVING VAN DE VERPLICHTINGEN 
 
1.  Indien de koper binnen de 3 jaar na het verlijden van de akte aankoop van de aangekochte 

grond, niet is overgegaan tot het vervreemden van zijn andere volle eigendommen, 
bestemd voor woningbouw, dan zal deze aan de stad een vergoeding dienen te betalen van 

20.000 € per volle eigendom. 
2.  In geval van niet-naleving van de verplichting van de verkoper om de binnen een termijn 

van drie jaar, te rekenen van de dag van de verkoping, op de aangekochte grond, de 
werken voor de bouw van een woning aan te vangen en de woning binnen de vijf jaar, 
eveneens te rekenen van de dag van de verkoping, te bewonen, zal aan de stad een 
vergoeding verschuldigd zijn van : 
- vijf procent (5%) van de verkoopprijs indien de bouw niet werd aangevangen of het 

opgerichte gebouw niet bewoond is binnen de gestelde termijn 
- tien procent (10%) van de verkoopprijs zal bovendien eisbaar worden voor elk jaar 

vertraging. 
3.  In geval van overtreding van het verbod om de grond in onbebouwde staat te vervreemden 

en om het opgerichte gebouw te vervreemden binnen de eerste vijf jaar na de eerste 
bewoning, zal aan de stad een vergoeding verschuldigd zijn van 50% op de aankoopprijs. 

 In geval van verhuur kan de Stad Kortrijk een schadevergoeding opeisen van alle 
huurinkomsten gedurende de periode van miskenning gebaseerd op een actuele 

huurwaarde van de bouwgrond met het erop gerichte gebouw bepaald op basis van het 
verslag opgemaakt door de Diensten van Registratie en Domeinen. 

4.  Bij niet-naleving van de bestemming van de gronden door de kopers, zal een vergoeding 

van 5% op de aankoopprijs verschuldigd zijn. De stad kan ook de gehele of gedeeltelijke 
afbraak van de onrechtmatige bouwwerken eisen na advies en beslissing van AROHM. 

5.  Alle vergoedingen zijn cumulatief. 
6.  Ingeval van uitvoerend beslag of gerechtelijke verkoop vervallen de voorwaarden en 

sancties tegenover de beslagene. 
 
 
 
H. RECHT VAN WEDERINKOOP 
 
Wanneer de koper, om welke reden dan ook, één van de verbintenissen uiteengezet in punt C. en 

D. niet volledig naleeft of niet volledig heeft nageleefd, geheel of gedeeltelijk, kan de Stad  
Kortrijk / Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk tevens het recht van wederinkoop inroepen.  Dit recht 
heeft een maximale duurtijd van 5 jaar na het verlijden van de akte.  De verkoop kan ontbonden 
worden door de Stad Kortrijk / Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk na ingebrekestelling bij 
deurwaardersexploot. 
 

Indien de bouwgrond nog niet werd bebouwd : 
 
De in de akte bepaalde verkoopprijs van de grond zal terug betaald worden mits afhouding van alle 
door de Stad Kortrijk / Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk gedane kosten : 
- een forfaitair bedrag van 2.500 € als vergoeding voor de gemaakte administratieve kosten 
- de aktekosten die de Stad Kortrijk / Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk dient te betalen 

verbonden aan de terugname van het onroerend goed. 

De oorspronkelijke aktekosten, leningskosten en registratierechten betaald door de kopers, worden 
door de Stad Kortrijk / Stadsontwikkelingsbedrijf niet terug betaald.  Noch enige andere gemaakte 



kosten door de koper worden door de Stad Kortrijk / Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk terug 

betaald. 

 
Indien de bouwgrond reeds werd bebouwd : 
 
De Stad Kortrijk / Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk zal terug betalen : 
a) De in de akte bepaalde verkoopprijs van de grond zal terug betaald worden mits afhouding 

van alle door de Stad Kortrijk / Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk gedane kosten : 

- een forfaitair bedrag van 2.500 € als vergoeding voor de gemaakte administratieve 
kosten 

- de aktekosten die de Stad Kortrijk / Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk dient te 
betalen verbonden aan de terugname van het onroerend goed. 

De oorspronkelijke aktekosten, leningskosten en registratierechten betaald door de kopers, 
worden door de Stad Kortrijk / Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk niet terug betaald.  Noch 

enige andere gemaakte kosten door de koper worden door de Stad Kortrijk / 
Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk terug betaald. 

b) De waarde van de opstallen die bepaald wordt door een schatting van de Diensten van 
Registratie en Domeinen, waarvan de kost voor de opmaak van deze schatting tevens ten 
laste van de ingebreke blijvende koper. 

 
 

 
I. OVERMACHT 
 
Indien de koper(s) en/of diens rechtopvolgers, ingevolge overmacht, niet meer aan de opgelegde 
bijzondere voorwaarden zal kunnen voldoen, zal de Stad Kortrijk / Stadsontwikkelingsbedrijf 
Kortrijk bevoegd zijn om de voorziene sancties in billijkheid te herbekijken.  Zij zullen geval per 
geval oordelen zonder tot enige motivatie aan wie ook verplicht te kunnen worden. 

 
 
 
J. RECHTBANKEN 
 
Voor al de niet geregelde punten zal de koper de gewoonten van de plaats in acht nemen. 

 
Alle betwistingen nopende de interpretatie en de toepassing van de bepalingen van het huidig 
lastenkohier worden onherroepelijk beslecht door het college van burgemeester en schepenen van 

de stad Kortrijk. 
 


