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HET JAAR TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG      

 OP ZEVENENTWINTIG OKTOBER om negen uur 

 Voor mij, Meester Albert JANSSEN, notaris te Tienen, die 

zijn ambt uitoefent in de vennootschap “JANSSEN & DRIESEN” 

geassocieerde notarissen, met zetel te 3300 Tienen, Menegaard 

45, 

ZIJN VERSCHENEN 
 1/  
 
 

 Hierna genoemd “de verkavelaar” en/of “de verpachter”. 

   

 

 
 Hierna genoemd “de pachter”. 
 De “verkavelaar”, “de verpachter” en “de pachter”, 
hierna samen ook genoemd “de comparant(en)” of “de 
partij(en)”. 

HOOFDSTUK I: VERKAVELING 

 1. BESCHRIJVING 

 De verkavelaar verklaart eigenaar te zijn van volgend 

onroerend goed:  

 STAD TIENEN – TIENDE KADASTRALE AFDELING – OPLINTER 

 Een perceel grond gelegen KUMMEN, gekadastreerd volgens 

recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 128/A P0000 

voor een oppervlakte van éénendertig are negentig centiare 

(31a 90ca).  

 Hierna voor de geheelheid “het goed” genoemd. 

 OORSPRONG VAN EIGENDOM 

  

 2. VERKAVELING 

 De verkavelaar heeft verklaard voormeld goed te willen 

verkavelen en heeft conform artikel 4.2.15 en 5.2.3. Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening, een verkavelingsplan laten 

opstellen door landmeter-expert Jean-Luc Smolders, te Tienen, 

op 4 april 2020, en hiervoor een omgevingsvergunning voor het 

verkavelen van gronden aangevraagd te hebben bij het college 

van burgemeester en schepenen van de Stad Tienen op 17 

september 2020. 

 Bij bedoeld plan wordt voorschreven goed verkaveld en 

verdeeld in 3 percelen bouwgrond. 

 Voormelde loten staan tevens afgebeeld als lot 1 

(bestemd voor halfopen bebouwing), lot 2 (bestemd voor 

halfopen bebouwing) en lot 3 (bestemd voor open bebouwing) op 

het voormeld metingsplan opgesteld door landmeter Jean-Luc 

Smolders, te Tienen, op 4 april 2020. 

 De voorliggende loten 4, 5 en 6 van voormeld 

metingsplan, zijn uit de verkaveling gesloten en worden 

bestemd tot openbaar gebruik. 

 Het metingsplan dat werd ingediend voor de aanvraag van 



 

 
 

2 

  

de prekadastratie werd opgesteld door voornoemde landmeter op 

4 april 2021. 

 STAD TIENEN – TIENDE KADASTRALE AFDELING - OPLINTER 

 LOT 1. Een perceel bouwgrond bestemd voor halfopen 

bebouwing gelegen aan de Kummenbaan gekadastreerd volgens 

recent kadastraal uittreksel sectie C, deel van nummer 128/A 

P0000 voor een gemeten oppervlakte van zeven are 

negenentachtig centiare (7a 89ca) zoals voormeld goed staat 

afgebeeld als lot 1 op voormeld metingsplan opgesteld door 

landmeter Jean-Luc Smolders, te Tienen, op 4 april 2021. 
Nieuw perceelidentificatienummer: 128/B P0000. 

 LOT 2. Een perceel bouwgrond bestemd voor halfopen 

bebouwing gelegen aan de Kummenbaan gekadastreerd volgens 

recent kadastraal uittreksel sectie C, deel van nummer 128/A 

P0000 voor een gemeten oppervlakte van acht are 

tweeëntwintig centiare (8a 22ca) zoals voormeld goed staat 

afgebeeld als lot 2 op voormeld metingsplan. 
Nieuw perceelidentificatienummer: 128/C P00000. 

 LOT 3. Een perceel bouwgrond bestemd voor open 

bebouwing gelegen aan de Kummenbaan gekadastreerd volgens 

recent kadastraal uittreksel sectie C, deel van nummer 128/A 

P0000 voor een gemeten oppervlakte van dertien are 

zevenentwintig centiare (13a 27ca) zoals voormeld goed staat 

afgebeeld als lot 3 op voormeld metingsplan. 
Nieuw perceelidentificatienummer: 128/D P0000. 

 LOT 4. Een voorliggend perceel grond gelegen aan de 

Kummenbaan gekadastreerd volgens recent kadastraal 

uittreksel sectie C, deel van nummer 128/A P0000 voor een 

gemeten oppervlakte van tweeënzeventig centiare (72ca) zoals 

voormeld goed staat afgebeeld als lot 4 op voormeld 

metingsplan. 
Nieuw perceelidentificatienummer: 128/E P0000. 

 LOT 5. Een voorliggend perceel grond gelegen aan de 

Kummenbaan gekadastreerd volgens recent kadastraal 

uittreksel sectie C, deel van nummer 128/A P0000 voor een 

gemeten oppervlakte van zeventig centiare (70ca) zoals 

voormeld goed staat afgebeeld als lot 5 op voormeld 

metingsplan. 
Nieuw perceelidentificatienummer: 128/F P0000. 

 LOT 6. Een voorliggend perceel grond gelegen aan de 

Kummenbaan gekadastreerd volgens recent kadastraal 

uittreksel sectie C, deel van nummer 128/A P0000 voor een 

gemeten oppervlakte van één are negentien centiare (1a 19ca) 

zoals voormeld goed staat afgebeeld als lot 6 op voormeld 

metingsplan. 
Nieuw perceelidentificatienummer: 128/G P0000. 

 Voormeld plan is opgenomen in de databank van de 

plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 24082/10103 en 
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werd sindsdien niet meer gewijzigd. 

Dit plan zal - na door partijen en de notaris ne 

varietur te zijn getekend - aan deze akte worden gehecht, 

maar niet ter registratie noch ter overschrijving op het 

hypotheekkantoor aangeboden worden.  
Partijen vragen toepassing van artikel 26, 3e lid, 2° 

W.Reg. en van artikel 3.30, §3 Burgerlijk Wetboek. 

 3. OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET VERKAVELEN VAN GRONDEN 

 Het college van burgemeester en schepenen van de stad 

Tienen heeft op 19 januari 2021 de omgevingsvergunning voor 

het verkavelen van gronden afgeleverd (dossiernummer 

OMV/2020/00331/VK), en bij attest ondertekend door de 

burgemeester van de stad Tienen op 22 april 2022 heeft het 

College van Burgemeester en Schepenen van de stad Tienen 

bevestigd dat aan de in de omgevingsvergunning opgelegde 

voorwaarden werd voldaan. 

 4. LASTENKOHIER 

 A. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

 Op dit ogenblik heeft de verkavelaar, tegenwoordig als 

gezegd, ons overhandigd: 

 - voormeld verkavelingsplan de dato 4 april 2020, het 

metingsplan de dato 4 april 2021 en de hoger aangehaalde  

omgevingsvergunning met bijlagen, goedgekeurd door het 

college van burgemeester en schepenen van de stad Tienen van 

19 januari 2021; 

 - voormeld attest, afgeleverd door het College van 

Burgemeester en Schepenen van de stad Tienen, op 22 april 

2022, inhoudende bevestiging dat aan alle voorwaarden van de 

verkavelingsvergunning is voldaan; 

 Voormelde documenten vormen één geheel met onderhavige 

akte. 

 Hij verzoekt ons deze stukken neer te leggen onder onze 

minuten door ze te hechten aan onderhavige akte en er alzo 

alle nodige afschriften en uittreksels van af te leveren aan 

de rechthebbenden. 

 B. VOORWAARDEN 

 Erfdienstbaarheden en verplichtingen niet in vorige 

titels voorzien 

 1/ Voorschriften opgelegd door de publieke overheden 

 De voorschriften door de publieke overheden 

uitgevaardigd en die in de omgevingsvergunning en haar 

bijlagen voorkomen, worden aan de verkavelaar en de 

verkrijgers van de loten overeenkomstig de wet opgelegd. 

 Deze voorschriften moeten door de verkrijgers en hun 

opvolgers nageleefd worden, voor zover zij niet gewijzigd 

worden door de bevoegde overheden. 

 Deze voorschriften worden niet geacht te zijn 

vastgesteld bij overeenkomst en zijn enkel van bestuurlijke 

aard.   
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 Zij kunnen bijgevolg door de bevoegde overheden 

gewijzigd worden zonder tussenkomst van de verkavelaar of 

zijn opvolgers en zonder verhaal tegen hem. 

 2/ Voorschriften en erfdienstbaarheden opgelegd door de 

verkavelaar 

 ARTIKEL 1 

 De hiernavermelde bepalingen en bedingen bestaan in 

voordeel van de gronden die deel uitmaken van de verkaveling 

en lastens elk der afzonderlijke loten. 

 Benevens de verkavelaar kunnen de verkrijgers die er 

belang bij hebben deze bedingen tussen hen doen gelden zonder 

de verkavelaar te doen tussenkomen en zonder verhaal tegen 

hem. 

 ARTIKEL 2 

 Behoudens hetgeen alhier wordt bedongen, zullen de loten 

vervreemd worden, vrijgesteld van het recht van gespleten erf 

of bestemming van de eigenaar, behoudens de eventuele 

beplantingen gelegen op minder dan de wettelijk voorziene 

afstand.   

 ARTIKEL 3 

 De nutsleidingen kunnen bij wijze van erfdienstbaarheid 

en zonder vergoeding aangelegd worden op de plaats bepaald of 

te bepalen door de betrokken distributiemaatschappijen.  

 De vervreemdingsakte van de loten maakt melding van deze 

erfdienstbaarheid.  

 Elke latere verplaatsing geschiedt op kosten van de 

aanvrager.   

 De individuele aansluitingen op de nutsleidingen blijven 

steeds ten laste van de aanvrager. 

 ARTIKEL 4 

 In afwachting van de bouwwerken aan te vatten, en ook 

tijdens deze werken zullen de verkrijgers de loten zuiver 

moeten maken en houden en zich onthouden er tijdelijk zelfs 

verplaatsbare verblijfsinrichtingen op te plaatsen, een 

bouwkeet uitgesloten. 

 Tijdens de bouwwerken zullen de toekomstige eigenaars 

geen materialen, grond of werktuigen mogen deponeren op het 

naastliggend perceel zonder schriftelijke toelating. 

 Bij overtreding van de beschikking van de vorige alinea, 

kan een boete worden gevorderd door de eigenaar van het 

naastliggend perceel gelijk aan vijfentwintig euro per dag, 

na een aanmaning per aangetekende brief. 

 ARTIKEL 5 

 De toekomstige eigenaars zullen tussen de loten op de 

scheidingslijn afsluitingen dienen te plaatsen, op de wijze 

zoals voorzien in de hierboven vermelde 

verkavelingsvoorschriften, op eerste aanvraag van de 

aanpalende eigenaar. 

 Alle moeilijkheden aangaande de gemeenheden zullen 
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opgelost worden door de toekomstige eigenaars, zonder 

tussenkomst van de verkavelaar, noch verhaal tegen deze. 

 ARTIKEL 6 

 De oppervlakte van de kavels werd vastgesteld door 

voormeld metingsplan, opgesteld door voormelde landmeter-

expert Jean-Luc Smolders. 

 Alle betwistingen die mochten rijzen betreffende de 

oppervlakten en de scheidingslijnen van bedoelde kavels 

dienen te worden beslecht tussen de eigenaars van de 

betreffende loten, zonder tussenkomst van de verkavelaar. 

 ARTIKEL 7 

 Bij elke overdracht van eigendom of genot van om het 

even welk recht, zal moeten vermeld staan dat de belangheb-

bende kennis heeft genomen van onderhavige akte en dat hij 

van rechtswege en door het enkele feit van eigenaar, 

gebruiker of titularis van om het even welk recht, hij in 

alle verplichtingen treedt die eruit voortspruiten en 

gehouden is tot alle verplichtingen bedongen in onderhavige 

akte.  

 VLAAMSE CODEX – RUIMTELIJKE ORDENING 

 a) De verkavelaar verklaart dat het goed bij zijn weten 

niet valt onder de wetgeving op de ruilverkaveling, noch het 

voorwerp uitmaakt van een geplande onteigening of van een 

planbatenheffing. 

b) De instrumenterende notaris vermeldt en informeert, 

in toepassing van artikel 5.2.1 van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening, hierna “De Codex” genoemd, dat, zoals 

blijkt uit 1° het stedenbouwkundig uittreksel van 27 

september 2022 (dat de verkavelaar erkent voorafgaandelijk 

te hebben ontvangen) 2° verklaringen van de verkoper en 3° 

het hypothecair getuigschrift, blijkt dat: 

- het goed volgens het gewestplan Tienen-Landen gelegen 

is deels in woongebied en deels in landschappelijk waardevol 

agrarisch gebied; 

 - dat voor het onroerend goed geen 

bouwvergunning/stedenbouwkundige 

vergunning/omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 

handelingen is uitgereikt; 

 - het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een 

maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV 

(zijnde een rechterlijke of bestuurlijke maatregel) en er 

geen procedure voor het opleggen van een dergelijke 

maatregel hangende is; 

 - dat voor het onroerend goed een omgevingsvergunning 

voor het verkavelen van gronden van toepassing is zoals 

hoger vermeld; 

- het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een 

voorkeursbesluit of een projectbesluit; 

- op het onroerend goed geen voorkooprecht rust, 
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vermeld in artikel 2.4.1 of artikel 34 van het decreet van 

25 april 2014 betreffende complexe projecten; 

- het goed geen voorwerp uitmaakt van een aanduiding 

als "watergevoelig openruimtegebied" overeenkomstig artikel 

5.6.8 §1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

- het goed gelegen is in mogelijk overstromingsgevoelig 

gebied;  

 c) Ondergetekende notaris  deelt mee dat geen werken of 

handelingen vermeld in artikel 4.2.1 van de Codex mogen 

worden opgericht of uitgevoerd zolang er geen 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is 

verkregen; in bepaalde gevallen is de vergunningsplicht 

vervangen door een meldingsplicht.  

 d) Voormeld stedenbouwkundig uittreksel vermeldt 

bovendien dat de goederen getroffen worden door diverse 

stedenbouwkundige verordeningen. 
 HOOFDSTUK II: PACHTVERBREKING 

 De pachter en de verpachter, verklaren in onderlinge 
overeenstemming met ingang van heden, een einde te hebben 
gemaakt aan de lopende pachtovereenkomst de dato 21 februari 
2006 met betrekking tot hoger vermelde goed. 
 OORSPRONG VAN EIGENDOM 
 Voor wat betreft de oorsprong van eigendom verklaren de 
comparanten te verwijzen naar hetgeen hiervoor vermeld onder 
hoofdstuk 1. 
 Deze beëindiging wordt gedaan en aanvaard onder volgende 
lasten en voorwaarden: 
 1. De uittredende pachter mag de goederen kosteloos 
blijven gebruiken en verbindt er zich toe de goederen te 
verlaten en ter vrije beschikking te stellen van de 
verpachter of zijn rechtverkrijgenden ten welke titel ook, 

binnen de maand na het eerste schriftelijk verzoek per 
aangetekende zending van de verpachter of zijn 
rechtsopvolgers ten welke titel ook. 

 2. De uittredende pachter verklaart bij deze alle 

vergoedingen voor verbreking ontvangen te hebben, waarover 

kwijting. 
 BODEMDECREET 

 a) De pachter en verpachter verklaren dat er op de 

gronden, voorwerp van onderhavige pachtovereenkomst, bij 

zijn weten geen risico-inrichting gevestigd is of was, zoals 

bedoeld in artikels 2 en 6 van het Decreet betreffende de 

bodemsanering en de bodembescherming. 
b) De verpachter legt het bodemattest voor dat 

betrekking heeft op voormelde goederen en dat afgeleverd 
werd door OVAM op 23 september 2022, referentie 20220692345. 

 De inhoud van het bodemattest luidt :  

“2. INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

 Deze grond is niet opgenomen in het 

grondeninformatieregister. 

 2.0 EXTRA INFORMATIE: 
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 Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging 

en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-

maatregelen vindt u op https://www.vlaanderen.be/pfas-

vervuiling.  

 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. OPMERKINGEN 

 1. Voor meer informatie : www.ovam.be/bodemattest. 

 2. Meer informatie over de gegevensstromen die door de 

OVAM worden gebruikt, vindt u op 

http://www.ovam.be/disclaimer. 

 3. Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het 

kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het 

bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw 

lokaal bestuur. 

 4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan 

haar verstrekte gegevens.” 
c) De verpachter en pachter verklaren met betrekking 

tot de goederen: 
- geen weet te hebben van bodemverontreiniging die 

schade kan berokkenen aan derden, of die aanleiding kan 
geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen 
of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan 
opleggen; 
 - dat deze niet het voorwerp uitmaken of hebben 
uitgemaakt van een oriënterend bodemonderzoek, uitgevoerd op 
eigen initiatief of ambtshalve door OVAM, noch van een 
beschrijvend onderzoek, een bodem-saneringsproject of 
bodemsaneringswerken; 

- geen attest te hebben ontvangen vanwege OVAM waaruit 
blijkt dat de gronden het voorwerp vormen van een dossier 
betreffende verontreiniging ervan. 

d) De instrumenterende notaris heeft gewezen op de 
draagwijdte inzake de eventuele saneringsplicht, de 
aansprakelijkheid en de informatieplicht van partijen. 

 WAARMERKING 

 Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de 

instrumenterende notaris de identiteit van de comparanten te 

hebben nagezien aan de hand van hun identiteitskaart en/of 

opzoekingen in het rijksregister. 

http://www.ovam.be/bodemattest
http://www.ovam.be/disclaimer
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 Overeenkomstig de Hypotheekwet waarmerkt de 

instrumenterende notaris betreffende de bij deze akte 

betrokken partijen: de namen, voornamen, geboorteplaatsen en 

–data en woonplaatsen op basis van de registers van de 

burgerlijke stand en/of hun trouwboekje. 

V E R K L A R I N G E N 

 1. De Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk vrijgesteld van 

het nemen van enige ambtshalve inschrijving bij de 

overschrijving deze. 

 2. De comparanten verklaren voor de uitvoering dezer 

woonstkeuze te doen op bovenvermelde zetel/woonplaats. 

 3. Overeenkomstig artikel 19 alinea 3 van de Organieke 

Wet Notariaat bevestigen de partijen uitdrukkelijk dat de 

akten waarnaar in deze akte of haar eventuele bijlagen 

verwezen zou worden, één geheel vormen om samen als 

authentieke akte te gelden. 

 4. De comparanten verklaart de nodige bekwaamheid te 

hebben om deze handeling te stellen, niet te zijn geviseerd 

door een beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking en 

evenmin een verzoekschrift te hebben ingediend met het oog op 

een collectieve schuldenregeling. 

 UITGIFTE 

Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn 

van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de 

minuuthoudende notaris. Partijen zijn gewezen op de 

mogelijkheden om de onderhavige akte online te kunnen 

consulteren, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via 

www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten. Ondergetekende 

notaris wijst partijen op het feit dat deze laatste een 

authentiek karakter heeft en aldus dezelfde bewijswaarde als 

een per post of e-mail door de notaris ondertekend 

afschrift. 

Partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden. 

Partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris 

op eerste verzoek (doch slechts eerst na vervulling van de 

wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift 

zal sturen naar het adres per post of e-mail dat vermeld 

wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds 

kosteloos worden afgeleverd. 

IZIMI-kluis 

De partijen erkennen door de instrumenterende notaris 

te zijn geïnformeerd dat ze een digitale kopie van hun akte 

op de website www.izimi.be vinden, in hun digitale 

persoonlijke kluis. 

 RECHT OP GESCHRIFTEN 

 Het recht bedraagt honderd euro (€100,00). 

OMBUDSMAN 
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De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden 

van huidige akte erop dat er een ombudsman bestaat voor het 

notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende 

website: www.ombudsnotaris.be. 

 Gedeeltelijke voorlezing en toelichting 

 De comparanten erkennen ieder een ontwerp van 

onderhavige akte ontvangen te hebben minstens vijf werkdagen 

voor het verlijden dezer, namelijk op 20 oktober 2022. 

 Zij bevestigen uitdrukkelijk dat zij deze mededeling van 

het ontwerp als voldoende tijdig aanzien en ontslaan de 

notaris van de formaliteit van integrale voorlezing van de 

akte. 

 Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat 

betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea één en 

twee van de Organieke wet Notariaat en de gebeurlijke 

wijzigingen aangebracht aan het ontwerp van akte.  De gehele 

akte werd door mij, notaris ten behoeve van de comparanten, 

toegelicht. 

 WAARVAN AKTE 

 Verleden te Tienen, op het kantoor van ondergetekende 

notaris. 

 Datum als bovenvermeld. 

 En na gedeeltelijke voorlezing en toelichting hebben de 

comparanten tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, met 

mij, notaris, onderhavige akte en bijlagen getekend. 

  

 


