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Beschrijving van het eigendom: 

Straat + nr.: Luipegem 189 

Postcode + Gemeente: 2880 Bornem  

Type bebouwing: open bebouwing 

Oppervlakte: 7a 78ca 

Kadastraal inkomen: 2.307,00-EUR 

Indeling: Eenvoudige neogotische kruiskerk met basilicale opstand en half ingebouwde 

westtoren, schip van drie traveeën, transept van één travee met vlakke sluiting en iets lager 

koor van vier traveeën (twee blinde) met driezijdige sluiting; twee zijkapellen en sacristie 

(zuiden) in oksel transept en koor. 

Stedenbouwkundige inlichtingen: 

 Vergunningen:  

o 22 februari 1999 voor het plaatsen van antennes en een technische kast in 

kerktoren; 

o 20 december 2001 voor het oprichten van een zendstation 

 Bestemming: woongebied volgens het gewestplan Mechelen de dato 05 augustus 

1976 en volgens het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RUP nr. 22 Woonkern 

Branst’: art 10 gebied voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen. 

 Rechterlijke/bestuurlijke maatregelen VCRO: nvt 

 Voorkooprecht VCRO: nvt 

 Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden: geen 

 Erfdienstbaarheid van openbaar nut: 

o Rooilijnplan: Luipegem 14/03/1955 Brantsedreef 14/03/1955 (geen inname) JA 

o Merktekens (Nationaal Geografisch Instituut) JA 

Watertoets: niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied, niet gelegen in afgebakende 

oeverzone of afgebakend overstromingsgebied, niet gelegen in een signaalgebied 

Overstromingszone: niet gelegen in een risicozone voor overstromingen 

EPC: nvt – religieus gebouw 

Elektriciteit: nvt - geen wooneenheid 

Asbestinventarisattest: unieke code UC 20221216-000274.000 opgemaakt op 16 december 

2022, zie bijlage. 

 

Mazout: nvt  

Bodemattest: blanco 

De inhoud van het attest afgeleverd door de OVAM op 26 september 2022, luidt letterlijk als 

volgt: 
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“Inhoud van het bodemattest 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 

2.0 Extra informatie: 

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.” 

 

Recht van voorkoop: conventioneel recht van voorkoop tvv Telenet 

Onroerend erfgoed: ja, vastgesteld bouwkundig erfgoed – parochiekerk Sint-Vincentius à 

Paulo (https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106105) 

Bos: nvt 

KLIM: nvt 

Beschikbaarheid: na het verlijden der authentieke akte. Evenwel rekening houdende met de 

huurcontracten (telecommunicatie – zend-en ontvangststations), op een deel van het 

eigendom, ten voordele van: 

- Telenet; 

- Proximus; 

- Orange. 

De huurcontracten zijn te verkrijgen bij geassocieerde notarissen Johan Van den 

Nieuwenhuizen & Daan De Witte, te Bornem. 

Minimumprijs: 447.000,00 EUR 

► BEZOEK VAN HET PAND 

Hiervoor moet voorafgaandelijk een afspraak gemaakt worden met de heer Eugeen Van lent 

op het nummer 0472/66.40.83 of via e-mail eugeen.vanlent@gmail.com.  

► BIEDINGSLEIDRAAD 

Het is belangrijk de biedingsleidraad door te nemen alvorens een bod uit te brengen. 

Voor meer informatie hieromtrent kan u steeds contact opnemen met het kantoor Johan 

Van den Nieuwenhuizen & Daan De Witte, geassocieerde notarissen, te Bornem op het 

nummer 03/897.15.15. 

► BELANGRIJKE INFORMATIE 

https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106105
mailto:eugeen.vanlent@gmail.com
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 Het voorstel zal bestaan uit: 

o Een biedingsvoorstel, welke aangeeft op welke wijze het voorstel voldoet aan 

nagemelde kwalitatieve beoordelingscriteria; en 

o Een financieel bod. 

 

 Het biedingsvoorstel en het bod zullen in aparte gesloten omslagen aangeboden 

worden op het kantoor Johan Van den Nieuwenhuizen & Daan De Witte, 

geassocieerde notarissen, te 2880 Bornem, Sint-Amandsesteenweg 176 GLV  B en dit 

uiterlijk op maandag 24 april 2023 om 12 uur. 

 

 Het voorstel kan ofwel aangetekend worden ingediend ofwel worden afgegeven tegen 

ontvangstbewijs: 

Kantoor Johan Van den Nieuwenhuizen & Daan De Witte, geassocieerde notarissen 

Sint-Amandsesteenweg 176 GLV B 

2880 Bornem 

 

 Op de gesloten omslagen staan naast de adresgegevens en de datum van indiening 

eveneens vermeld: “Bevragingsprocedure Sint-Vincentius à Paulo kerk, Voorstel”. 

 

 De biedingsleidraad en alle documenten met betrekking tot het eigendom zijn 

beschikbaar op www.notaris.be 

 

► KOSTEN 

 Alle kosten, registratierechten en erelonen van de akte zijn ten laste van de koper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.notaris.be/
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VERKOOP VAN DE SINT-VINCENTIUS à PAULO KERK, te Bornem, Luipegem 189 
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HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 1 – Doel van dit document 

Onderhavig document, ook genaamd de Biedingsleidraad, heeft tot doel nadere informatie 

te verschaffen in verband met de bevraging(s)- en bieding(s)procedure in het kader van de 

vervreemding van de Sint-Vincentius à Paulo kerk, gelegen te 2880 Bornem, Luipegem 189. 

Gelet op de beslissing om de Kerk te herbestemmen (cfr het Kerkenbeleidsplan 2020) wordt 

gezocht naar een zinvolle en door de bisschop te aanvaarden herbestemming. 

Volgens de kadastrale gegevens wordt de Sint-Vincentius à Paulo kerk gelegen te Bornem, 

Luipegem 189, omschreven als een kerk, gekend ten kadaster tweede afdeling, sectie G, 

perceelnummer 359/C P0000, met een oppervlakte van 7a 78ca. (voor een uitvoerigere 

beschrijving wordt verwezen naar hierna). 

De Biedingsleidraad heeft als doelstelling geïnteresseerde marktpartijen in staat te stellen 

zich een concreet beeld te vormen van het voorwerp en de wijze van de huidige procedure. 

 

Artikel 2 – Definities 

Voor de Biedingsleidraad worden volgende definities gehanteerd: 

Bieder: (rechts)persoon die een Voorstel indient met betrekking tot de aankoop van de Kerk;  

Biedingsleidraad: Onderhavig document op grond waarvan de Bieder een Voorstel kan 

indienen met betrekking tot deze Procedure; 

Biedingsformulier: het formulier gevoegd als bijlage 1 bij de Biedingsleidraad; 

Procedure: de bevragings- en biedingsprocedure met als oogmerk de Kerk onder 

voorwaarden, zoals uiteengezet in de Biedingsleidraad, te vervreemden; 

Voorstel: het Voorstel van een Bieder met betrekking tot de aankoop van de Kerk, voorwerp 

van de Procedure  met inbegrip van een omschreven Bod; 

Bisdom: Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen van het Aartsbisdom Mechelen – Brussel; 

Bod: het uitgebracht bod in Euro, wat deel uitmaakt van het Voorstel; 

Kerk: Sint-Vincentius à Paulo kerk gelegen te Bornem, Luipegem 189, zoals hierboven en 

hierna verder beschreven; 

Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw aan de Schelde: de Kerkfabriek, de contracterende dienst 

inzake de Procedure, hierna nader uiteengezet; 

Voorkeursbieder: de Bieder met wie de Kerkfabriek onderhandelingen voert om te komen tot 

een definitief Voorstel en een overeenkomst; 
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Projectgroep: Herbestemming Sint-Vincentius à Paulo kerk, bestaande uit de leden van de 

kerkraad en priester Steven Barberien. 

 

Artikel 3 – Voorwerp van de procedure 

Onderhavige procedure heeft tot doel : de Kerk onder voorwaarden te vervreemden. 

Onderhavige procedure betreft geen overheidsopdracht. 

De Kerkfabriek beoogt immers de vervreemding van de Kerk onder bepaalde 

randvoorwaarden. 

Het gebruik van de terminologie in de Biedingsleidraad die eventueel zou geassocieerd 

kunnen worden met de wetgeving overheidsopdrachten doet geenzins afbreuk aan de niet-

toepasselijkheid ervan in het voorliggende geval. 

Onderhavige procedure wordt evenwel gevoerd met toepassing van de beginselen van 

behoorlijk bestuur, transparantie, eerlijke mededinging en gelijkheid. 

De van toepassing zijnde wet-en regelgeving bij de vervreemding en herbestemming van de 

Kerk worden hieronder op niet-limitatieve wijze opgesomd: 

- Gemeentelijke plannen of verordeningen:  

o RUP nr. 22 Woonkern Branst met als bestemming art. 10 gebied voor openbaar 

nut en gemeenschapsvoorzieningen (goedgekeurd 14 november 2017); 

o Gemeentelijk – bouwverordening met betrekking tot de beplantingen en 

bijhorend plan (goedgekeurd 26/08/1986); 

o Gemeentelijk – hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 

buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater 

(goedgekeurd 24/08/2006); 

o Gemeentelijk – overwelven, inbuizen of beschoeien van baangrachten 

(goedgekeurd 24/08/2006); en 

o Gemeentelijk – inzake parkeren en stallen van auto’s en fietsen en realisatie 

van bergruimten (goedgekeurd 08/02/2007); 

- Gewestelijke plannen of verordeningen:  

o Gewestelijk – wegen voor voetgangersverkeer (goedgekeurd 29/04/1997); 

o Gewestelijk – inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van 

gebieden voor dergelijke verblijven (goedgekeurd 08/07/2005); 

o Gewestelijk – inzake toegankelijkheid (goedgekeurd 10 juni 2011); 

o Gewestelijk – inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 

buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater 2013 

(goedgekeurd 05/07/2013); 

o Gewestelijk – stedenbouwkundige verordening inzake Breedband 

(goedgekeurd 09/06/2017). 

- De Kerk behoort tot het juridisch vastgesteld bouwkundig erfgoed volgens het 

Ministerieel Besluit van 14 maart 2019 houdende vaststelling van de inventaris 
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bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen: Parochiekerk Sint-Vincentius à Paulo 

(https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106105); 

- De vigerende wetgeving naargelang de herbestemming. 

 

Artikel 4 – Voorwerp van de vervreemding 

De Kerkfabriek wenst de Kerk te vervreemden aan een private partij. De Kerkfabriek zal, 

behoudens bij eventuele stopzetting van de procedure, na advies van de Projectgroep en 

rekeninghoudende met een eventueel veto van de Bisschop, het Voorstel van de Bieder kiezen 

dat aan de Biedingsleidraad gestelde voorwaarden voldoet en het best beantwoordt aan de 

beoordelingscriteria uit deze Biedingsleidraad. 

Daartoe worden de Bieders uitgenodigd om te voorzien in een wel omschreven plan waarbij 

de toekomst van het Kerkgebouw en de herbestemming ervan wordt gegarandeerd. 

 

 Artikel 5 – Contracterende dienst 

De contracterende dienst is de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw aan de Schelde, afgekort 

‘Kerkfabriek’. 

De Kerkfabriek voert onderhavige biedingsprocedure. 

De zetel van de Kerkfabriek bevindt zich te 2880 Bornem, Kardinaal Cardijnplein 7 en is 

ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (Afdeling Mechelen) onder nummer 

0211.484.150. 

Contactpersoon: de heer Eugeen Van lent (Voorzitter Kerkfabriek) 

Telefoonnummer: 0472/66.40.83 

E-mailadres: eugeen.vanlent@gmail.com 

Inlichtingen in verband met de Procedure kunnen worden verkregen bij de hierboven 

vermelde contactpersoon. 

Het voorstel zal echter steeds goedgekeurd moeten worden door de Kerkelijke overheid op 

de wettelijk vereiste manier. 

 

Artikel 6 – Afwijzing van aansprakelijkheid 

De informatie aangaande het voorwerp van de bevraging die in de Biedingsleidraad en haar 

bijlagen verstrekt wordt, is louter bedoeld om in dit stadium de bevraging te situeren zonder 

echter volledigheid na te streven. De gegevens zijn louter indicatief en bedoeld als hulpmiddel 

bij de Procedure. 

De Biedingsleidraad (en de gebeurlijke wijzigingen en/of aanvullingen eraan) kunnen niet 

worden beschouwd als een advies of aanmoediging van een geïnteresseerde partij om een 

Voorstel in te dienen. 

https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106105
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De Bieder wordt geacht zelf een onafhankelijke analyse en inschatting van de opgenomen 

gegevens te verrichten en waar nodig de juistheid, volledigheid en accuraatheid van de 

informatie te controleren. 

Door een Voorstel in te dienen aanvaardt de Bieder vermelde afwijzing van aansprakelijkheid 

van de Kerkfabriek. 

De bieder aanvaardt door het indienen van een Voorstel onvoorwaardelijk de inhoud van deze 

Biedingsleidraad en de correctheid van de gevolgde Procedure. 
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HOOFDSTUK II – UITGANGSPUNTEN VOOR DE VOORLIGGENDE BEVRAGING 

 

Artikel 1  

a) Algemeen 

De vervreemding van de Kerk gebeurt onder een aantal randvoorwaarden, welke hieronder 

worden uiteengezet. 

Het voorstel dat de Bieder zal indienen zal deze randvoorwaarden dienen te respecteren. 

Bij de vervreemding van de Kerk wordt gezocht naar een zinvolle en door de Bisschop te 

aanvaarden herbestemming. 

b) Omschrijving onroerend goed 

Gemeente Bornem (Tweede afdeling) 

Een kerk op en met grond en alle verdere aanhorigheden, staande en gelegen te Bornem, 

Luipgem 189, gekend ten kadaster volgens titel sectie G, deel van perceelnummer 359 en 

volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie G, perceelnummer 359/C P0000, met 

een oppervlakte volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger van zeven are 

achtenzeventig centiaren (7a 78ca). 

Het gebouw dateert van 1898 (inwijding 11 oktober 1900).  

 

Het gebouw is volgens het gewestplan Mechelen gelegen in woongebied en is eveneens 

gelegen in een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 22 Woonkern Branst met als 

bestemming art. 10 gebied voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen. 

 

b) Omschrijving in de inventaris van bouwkundig erfgoed 

De inventaris bouwkundig erfgoed omschrijft de parochiekerk Sint-Vincentius à Paulo als 

volgt:  

“… Beschrijving 

Gelegen op een driehoekig plein tussen Luipegem en Bovenstraat. Eveneens driehoekig pleintje 

voor de kerk, afgezet met leilinden. 

Historiek 

In 1894-1895 werd Branst officieel erkend als hulpparochie van Bornem. In 1880 bouw van een 

heden verdwenen kapel, tegelijkertijd gebruikt als gebedsruimte en vrije school. Vervangen 

door de huidige neogotische kerk naar ontwerp van de provinciale architect L. Blomme van 

1897, op grond in 1895 geschonken door de gebroeders Van Velsen, brouwers te Bornem (zie 

Bornem, Mouterijstraat). Bouw aangevat in 1898; inwijding 11/10/1900 (zie marmeren 

gedenkplaat achteraan in de kerk). 

Beschrijving 
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Eenvoudige neogotische kruiskerk met basilicale opstand en half ingebouwde westtoren, schip 

van drie traveeën, transept van één travee met vlakke sluiting en iets lager koor van vier 

traveeën (twee blinde) met driezijdige sluiting; twee zijkapellen en sacristie (zuiden) in oksel 

transept en koor. Vrij rijzige baksteenbouw onder kunstleien bedaking. Vierkante westtoren 

van drie geledingen onder leien naaldspits; doopkapel en polygonale traptoren aan noordzijde, 

bergplaats aan zuidzijde; decoratieve verwerking van natuursteen, onder meer voor boogveld 

in spitsboogportaal, waterlijsten en steigergaten; spitsbogige muuropeningen. Schip 

geritmeerd door steunberen; voorts spitsbogige vensters, eenlichten voor de zijbeuken en 

drielichten in de basilicale bovenwand van de middenbeuk. 

Deels bakstenen, deels bepleisterd en beschilderd interieur met kruisribgewelven; 

spitsboogarcade op zuilen met koolbladkapiteel en octogonale arduinen sokkel. ….” 

c) Staat van het goed 

De kerk is in goede staat, rekening houdend met de leeftijd, aard en bestemming van het 

gebouw.  

De bieder wordt aanbevolen zich zelf ter plaatse van de toestand van het goed te vergewissen. 

d) Onderverdeling van het goed 

De huidige onderverdeling is: 

Niveau 0 – gelijkvloers: centraal de grote vieringsruimte die het grootste deel van het gebouw in 

beslag neemt met hoogkoor, vooraan een centrale inkomhal met trap naar oksaal, bergingruimte 

links en CV-ruimte rechts. Naast het hoogkoor bevindt zich de sacristieruimte met aparte ingang. 

Niveau + 1 – verdieping: het oksaal 

Toren met klokken. 

Artikel 2 – Overzicht van de randvoorwaarden waaronder de vervreemding zal plaatsvinden 

a) Minimumprijs 

De Bieder dient zijn Voorstel in waarbij zijn Bod wordt gebaseerd op basis van een 

minimumprijs van vierhonderd zevenenveertigduizend Euro (447.000,00-EUR).  

Dit bedrag dient volledig betaald te worden aan de Kerkfabriek en is exclusief gebeurlijke 

bijkomende kosten, welke derhalve niet van de prijs mogen worden afgetrokken. 

Een voorschot van tien procent (10%) is verschuldigd bij het ondertekenen van de 

verkoopovereenkomst/verkoop-aankoopbelofte. 

b) Voorstel 

De Bieder maakt een Voorstel op waarbij hij uitlegt wat hij wenst te realiseren en welke 

investeringen hij zal doen en wanneer (uitbating/ontwikkeling, …) 

De Bieder voorziet hierbij dat het onroerend goed als kerkgebouw en landmark bewaard blijft 

met respect voor haar verleden als gebouw voor eredienst en voor infrastructuur (gekleurde 

glasramen, klokken).  
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De Bieder houdt in zijn Voorstel, voor zover relevant en van toepassing, rekening met 

eventuele kosten met betrekking tot renovatie- en verbouwingskosten van het onroerend 

goed in overeenstemming met het concept uit zijn Voorstel. Voor zover vereist, volgens het 

Voorstel, zal de Bieder zelf moeten instaan voor de verkrijging van de nodige vergunningen 

die vereist zijn voor de realisatie van zijn Voorstel. 

Het Voorstel dient door de Bieder te worden opgemaakt in overeenstemming met de indeling 

en volgorde die onder ‘Beoordeling voorstellen’ wordt vooropgesteld. 

Tevens moet de bieder rekening houden met de bijzondere voorwaarde opgelegd door de 

Kerkfabriek, zie hieronder. 

c) Stedenbouwkundige voorschriften 

Het Voorstel dient te allen tijde de geldende en toepasselijke stedenbouwkundige 

voorschriften te respecteren, evenals de eventuele voorschriften van het Onroerend 

Erfgoeddecreet. 

 

Artikel 3 – Procedure 

a) Algemeen 

Zoals hoger aangegeven betreft deze procedure geen overheidsopdracht. 

Teneinde een maximale transparantie en gelijke behandeling na te streven en een maximale 

bekendheid te verlenen aan de procedure, heeft de Kerkfabriek ervoor gekozen een 

bevragings- en biedingsprocedure te organiseren. 

De Kerkfabriek behoudt het recht om in de loop van de procedure de voormelde voorwaarden 

bij te stellen, aan te vullen of nader te preciseren. 

Eventuele bijstellingen, aanvullingen en/of preciseringen van de procedure zullen tijdig ter 

kennis worden gebracht aan de Bieders en gebeuren alleszins in overeenstemming met het 

gelijkheidsbeginsel. 

Onder voorbehoud van latere wijzigingen en hetgeen bepaald in de Biedingsleidraad zal 

voorliggende Procedure verlopen volgens onderstaande stappen. 

b) Publicatie Biedingsleidraad 

De Procedure neemt een aanvang met de aankondiging van de beoogde vervreemding via de 

publicatie van de Biedingsleidraad houdende de beschrijving van de Procedure. 

De leidraad wordt gepubliceerd op de  website van de Gemeente Bornem, www.immoweb.be, 

www.notaris.be, www.zimmo.be en de website www.kerkkleinbrabant.be   

Het is mogelijk het pand te bezoeken. Hiervoor moet voorafgaandelijk per e-mail of telefoon 

een afspraak gemaakt worden via de heer Eugeen Van lent (0472/66.40.83 of 

eugeen.vanlent@gmail.com) 

http://www.immoweb.be/
http://www.notaris.be/
http://www.zimmo.be/
http://www.kerkkleinbrabant.be/
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c) Controle van de selectievoorwaarden/uitsluitingsgronden 

1. Algemeen 

De Bieders dienen een Voorstel in met daarbij de nodige documenten zodat kan worden 

nagegaan dat de Bieder voldoet aan de hieronder vermelde selectievoorwaarden. 

Elke Bieder kan slechts één Voorstel indienen. 

Indien de Bieder een samenwerkingsverband is, kunnen de deelnemers van dat 

samenwerkingsverband niet elk afzonderlijk een (bijkomend) Voorstel indienen, dit op straffe 

van wering. 

 

2. Beoordelingsmethodiek 

De Voorstellen zullen als volgt beoordeeld worden: 

 Formeel onderzoek: o.a. de volledigheid/tijdigheid van het Voorstel 

Ingeval van onvolledigheid, heeft de Kerkfabriek het recht om het Voorstel hetzij: 

o als onregelmatig te beschouwen; 

o te beoordelen op grond van de wel overgemaakte documenten; 

o door de Bieders te laten aanvullen en bijkomende documenten te laten 

overmaken, voor zover toegelaten door het gelijkheidsbeginsel. 

 

 Inhoudelijk onderzoek: de beoordeling van: 

o Uitsluitingsgronden (via impliciete verklaring op eer via indiening en 

ondertekening van het Biedingsformulier conform bijlage 1, zie infra); 

o Selectievoorwaarden 

 

3. Uitsluitingsgronden 

De Bieders, respectievelijk deelgenoten (in het geval van een samenwerkingsverband), zullen 

individueel worden getoetst aan onderstaande uitsluitingsgronden. 

Kan worden uitgesloten van de Procedure, in welk stadium ook, de Bieder: 

 die in staat van faillissement of van vereffening verkeert (dan wel aangifte heeft 

gedaan van faillissement), die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of zich bevindt in 

een toestand van gerechtelijke reorganisatie, of die in een overeenstemmende 

toestand verkeert als van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie of die het 

voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen 

en reglementeringen; 

 

 die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor 

een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 
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 die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen van de 

sociale zekerheid; 

 

 die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische 

Wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is; 

 

Door de ondertekening en de indiening van het Voorstel verklaart de Bieder op eer zich NIET 

in een toestand van uitsluiting zoals voormeld te bevinden. 

De Kerkfabriek behoudt zich het recht voor om de stavingstukken en attesten effectief op te 

vragen in een latere fase van de Procedure, ofwel bij de Bieder zelf dan wel bij de bevoegde 

instanties die deze kosteloos kunnen afleveren. 

Indien in de loop van de Procedure zou blijken dat een Bieder, of in voorkomend geval een lid 

van een samenwerkingsverband, zich komt te bevinden in een situatie die aanleiding kan 

geven tot uitsluiting, zal steeds nog tot uitsluiting kunnen worden besloten. 

De uitsluiting van één (of meer) van de leden van het samenwerkingsverband heeft de 

uitsluiting van het samenwerkingsverband tot gevolg. 

De ingediende verklaring door de Kerkfabriek worden geverifieerd met alle mogelijke 

middelen. Door deelname aan de Procedure en het indienen van een Voorstel verklaren de 

Bieders zich akkoord met de bevoegdheid van de Kerkfabriek of een door haar aangestelde 

derde om de ingediende verklaring te controleren op haar juistheid. 

 

4. Selectievoorwaarden 

Teneinde gekozen te kunnen worden dienen de Bieders aan de volgende selectievoorwaarden 

te voldoen (en de vermelde documenten te worden gevoegd bij het Voorstel): 

 Een referentie/attest dat aantoont dat de Bieder kredietwaardig is ten belope van het 

bedrag van het uitgebrachte bod, uitgevaardigd door een Belgische bankinstelling. 

d) Beoordeling Voorstellen 

Het voorstel zal bestaan uit enerzijds een Biedingsvoorstel (welke aangeeft op welke wijze het 

voorstel voldoet aan nagemelde kwalitatieve beoordelingscriteria) en anderzijds een 

financieel bod. 

Het Biedingsvoorstel en het Bod zullen in aparte gesloten omslagen aangeboden worden op 

het kantoor Johan Van den Nieuwenhuizen en Daan De Witte, geassocieerde notarissen, te 

Bornem, Sint-Amandsesteenweg 176 GLV B, en dit uiterlijk op maandag 24 april 2023 om 12 

uur. 

Op dinsdag 25 april 2023 zullen Johan Van den Nieuwenhuizen & Daan De Witte, 

geassocieerde notarissen, aan de Kerkfabriek de Biedingsvoorstellen overmaken, evenwel 
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met uitzondering van de gesloten enveloppes met het financieel bod die bij notaris Johan Van 

den Nieuwenhuizen & Daan De Witte, geassocieerde notarissen, bewaard zullen blijven. 

Binnen de dertig dagen na ontvangst van de Voorstellen zal de Kerkfabriek deze overmaken 

aan de Projectgroep ter (niet bindend) advies.  

De Kerkfabriek zal de ingediende Voorstellen beoordelen op grond van onderstaande 

beoordelingscriteria: 

 

PRIJS 
(hoogste krijgt 35 
punten en de andere 
via de regel van drie) 

 
 

 
35 punten 

 

  Visienota: gericht op  
- Gemeenschappelijke 
functie (15p) 
- Landmark en erfgoed 
(15p) 
 

30 punten 

Kwaliteit van het 
voorstel 

65 punten Financiële nota: 
realistisch en 
realiseerbaar financieel 
plan 

20 punten 

  Vernieuwend 
karakter/creativiteit 

15 punten 

    
    

 

Het Voorstel dient opgemaakt te worden in overeenstemming met de indeling hierboven. 

 

1. Prijs (35 punten) 

De Bieder dient een gegarandeerde totaalprijs op te geven voor de aankoop van de Kerk. 

Deze totaalprijs dient minstens evenveel te bedragen als vierhonderd zevenenveertigduizend 

Euro (447.000,00-EUR) voor de Kerk in totaal. 

Een voorschot van tien procent (10%) is verschuldigd bij het ondertekenen van de 

verkoopovereenkomst/verkoop-aankoopbelofte, welk bedrag zal geconsigneerd worden bij 

het kantoor van notaris Johan Van den Nieuwenhuizen & Daan De Witte, geassocieerde 

notarissen op een derdenrekening. 

Het saldo dient volledig en in één keer betaald te worden aan de Kerkfabriek ten laatste bij 

het verlijden der akte en is exclusief gebeurlijke bijkomende kosten (notaris-en 
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registratiekosten en dergelijke meer), welke derhalve niet van de prijs mogen worden 

afgetrokken. 

Dit criterium wordt beoordeeld volgens de “regel van drie”. De Bieder met de hoogste 

totaalprijs krijgt aldus de maximale score, waar de overige Bieders een score krijgen rekening 

houdend met de verhouding van hun aangeboden totaalprijs tot de hoogste totaalprijs. 

2. Kwaliteit van het Voorstel (65 punten) 

De Bieder dient een uitgewerkt Voorstel in. Dit Voorstel licht, al naargelang, de voorgenomen 

investering, de (eventuele) uitbating van de Kerk en de (eventuele) verdere ontwikkeling van 

de Kerk gedetailleerd toe. 

De Kerkfabriek zal daarbij de (inhoudelijke) kwaliteit van dit Voorstel beoordelen. 

Dit Voorstel dient onder meer de elementen te bevatten zoals hierboven werden vernoemd 

en bevat minstens de volgende documenten: 

- Een visienota op de Kerk 

o Idealiter rekening houdend dat de Kerk door multifunctioneel gebruik 

dienstbaar is voor de Bornemse gemeenschap en dit met respect voor haar 

verleden als gebouw voor eredienst en voor infrastructuur (o.a gekleurde 

glasramen, klokken). 

o Rekening houdend dat de Kerk als ‘landmark’ bewaard blijft; 

 

- Een financieel plan (niet enkel de geplande investeringen – maar ook de toekomstige 

visie op de rentabiliteit) 

 

- De verenigbaarheid van de herbestemming met de erfgoedwaarde van de Kerk  en 

de nog aanwezige erfgoedelementen (gekleurde glasramen en klokken) 

 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van het Voorstel zal de Kerkfabriek eveneens rekening 

houden met: 

- Het vernieuwend karakter en de creativiteit van het Voorstel; en 

- Binding met de lokale gemeenschap  

 

De Kerkfabriek heeft het recht na indiening van de Voorstellen de Bieders afzonderlijk uit te 

nodigen om hun Voorstel mondeling toe te lichten en hieromtrent vragen van de Kerkfabriek 

en de Projectgroep te beantwoorden. 

De Kerkfabriek zal een rangorde van Voorstellen maken en daarna overmaken aan het Bisdom. 

Hierbij wordt een verslag gevoegd van het overleg in en het advies van de Projectgroep. 

Alleen de Voorstellen die weerhouden worden door het Bisdom komen in aanmerking voor 

de tweede en laatste ronde. 
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Na goedkeuring door het Bisdom zullen Johan Van den Nieuwenhuizen & Daan De Witte, 

geassocieerde notarissen, te Bornem, de financiële biedingen overmaken aan de Kerkraad.  

Aan de prijs zullen vijfendertig (35) punten gegeven worden. 

De Bieder met het hoogste totaal van de scores, prijs en kwaliteit voor het Voorstel wordt de 

Voorkeursbieder.  

e) Aanduiding Voorkeursbieder/contractsluiting/onderhandelingen 

Op grond van de beoordeling van de Voorstellen zal, dan wel kan, de Kerkfabriek op de wijze 

hierboven beschreven, een Voorkeursbieder aanduiden, die het op grond van de 

beoordelingscriteria beste Voorstel heeft ingediend, met oog op het verder onderhandelen 

van zijn Voorstel en aansluitend dan wel onmiddellijk over te gaan tot contractsluiting. Vanuit 

die optiek wenst de Kerkfabriek een Voorstel dat meteen bindend en onvoorwaardelijk is. De 

Bieder kan geen prestaties opleggen aan de Kerkfabriek in zijn Voorstel. 

De Kerkfabriek behoudt zich evenwel het recht voor, zonder hiertoe enigszins verplicht te zijn, 

om na het ontvangen en beoordelen van de ingediende Voorstellen en vooraleer over te gaan 

tot het aanduiden van een Voorkeursbieder, één of meerdere Bieders uit te nodigen voor één 

of meerdere bijkomende onderhandelingsronde(s), om de Voorstellen verder te bespreken en 

verder te onderhandelen dan wel om verbeterende Voorstellen te vragen. 

De Bieders kunnen suggesties doen voor de onderdelen van hun Voorstel die het voorwerp 

kunnen uitmaken van de onderhandelingen, zonder dat de Kerkfabriek hierdoor gebonden is. 

Tijdens de onderhandelingen kan de Kerkfabriek vragen bepaalde onderdelen van de 

Voorstellen nader uit te werken, aan te passen en/of te optimaliseren. Op basis van deze 

bijkomende onderhandelingsrondes zal dan vervolgens worden overgegaan tot aanduiding 

van de Voorkeursbieder. 

Ingeval van aanduiding van een Voorkeursbieder worden de overige Bieders in de 

spreekwoordelijke wachtkamer geplaatst. 

Indien er niet binnen een redelijke termijn wordt besloten tot een overeenkomst, dan kan de 

Kerkfabriek zich wenden tot de andere Bieders om een nieuwe Voorkeursbieder aan te 

duiden. 

 

f) Finale contractbesprekingen met de Voorkeursbieder 

De Kerkfabriek kan, zonder hiertoe enigszins verplicht te zijn, met de Voorkeursbieder nog 

finale contractbesprekingen aangaan met het oog op contractsluiting. Het initiatief daartoe 

ligt bij de Kerkfabriek. 

De Kerkfabriek kan evenwel ook onmiddellijk overgaan tot contractsluiting zoals eerder 

vermeld. 
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g) Contractsluiting 

Na aanvaarding van het definitieve Voorstel van de Voorkeursbieder door de Kerkfabriek en 

na afsluiting van de eventuele finale contractbesprekingen gaan de Kerkfabriek en de gekozen 

Bieder over tot contractsluiting. 

Een voorschot van tien procent (10%) is verschuldigd bij het ondertekenen van de 

verkoopovereenkomst/verkoop-aankoopbelofte.  

Het saldo dient volledig en in één keer betaald te worden aan de Kerkfabriek ten laatste bij 

het verlijden van de authentieke akte en is exclusief gebeurlijke bijkomende kosten (notaris- 

en registratiekosten edm), welke derhalve niet van de prijs mogen worden afgetrokken. 

h) Afbreken van de Procedure 

De Kerkfabriek behoudt zich het recht voor de procedure te allen tijde te beëindigen 

bijvoorbeeld – doch zonder dit recht tot dat geval te beperken – indien er in redelijkheid geen 

kans bestaat dat door onderhandelingen tot overeenstemming kan worden gekomen. Het 

afbreken van de Procedure geeft de Bieders geen enkel recht op een kostenvergoeding of een 

schadevergoeding. 

 

i) Wederzijdse verbintenissen tijdens de Procedure 

1) Instemming met de Procedure 

Door het indienen van een Voorstel aanvaardt de Bieder de invulling van de Procedure zoals 

in onderhavige Biedingsleidraad beschreven en aanvaardt hij zelf door de bepalingen ervan 

gebonden te zijn als ware het een voorcontract. 

Indien een geïnteresseerde Bieder in dat verband een (wettigheids)bezwaar heeft, dient hij 

de procedure te volgen zoals beschreven hieronder. 

2) Fouten, leemten, onduidelijkheden en/of onwettigheden 

Indien een Bieder fouten, leemten, onduidelijkheden en/of onwettigheden in de 

Biedingsleidraad opmerkt en zelfs indien deze fouten, leemten, onduidelijkheden en/of 

onwettigheden de Bieder zouden toelaten of niet zouden beletten een Voorstel in te dienen, 

dient de Bieder zulke fouten, leemten, onduidelijkheden en/of onwettigheden onmiddellijk 

en uit eigen beweging schriftelijk en per aangetekende post binnen twee (2) weken na 

publicatie van deze Biedingsleidraad te melden aan de Kerkfabriek, teneinde de Kerkfabriek 

in de mogelijkheid te stellen de nodige correctieve acties te ondernemen ten aanzien van alle 

Bieders. Na het verstrijken van voormelde termijn worden Bieders geacht geen 

(wettigheids)bezwaren te hebben met betrekking tot de Procedure en aanvaarden zij alsook 

geen dergelijke bezwaren te kunnen en willen formuleren. 

De Kerkfabriek stelt met dit document en haar bijlagen alle bij haar beschikbare en bekende 

informatie ter beschikking van de Bieders. De Bieders zijn verantwoordelijk voor het vergaren 
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van alle door hen bijkomende benodigde informatie teneinde een Voorstel te kunnen 

indienen. 

 

Artikel 4  – Administratieve bepalingen 

a) Termijn en wijze van indiening van het Voorstel 

1. Algemeen 

De Bieders moeten een Voorstel indienen dat minimum bestaat uit: 

1) Ingevuld en ondertekend Biedingsformulier (conform Modelformulier als bijlage 1); 

2) Selectiedossier (voorwaarden met betrekking tot de selectie, zoals hierboven omschreven); 

3) Een Bod onder apart gesloten omslag;  

4) Het Biedingsvoorstel (welke aangeeft op welke wijze het voorstel voldoet aan voormelde 

kwalitatieve beoordelingscriteria) 

2. Vorm 

Het voorstel moet in 1 originele papieren versie worden ingediend. 

3. Indiening 

Het Voorstel kan ofwel aangetekend worden ingediend ofwel worden afgegeven tegen 

ontvangstbewijs. 

 Ingeval van aangetekende zending wordt dit gericht aan: 

Kantoor Johan Van den Nieuwenhuizen & Daan De Witte, geassocieerde notarissen 

t.a.v Dorien De Loose 

Sint-Amandsesteenweg 176 GLV B 

2880 BORNEM 

 

 Ingeval van afgifte tegen ontvangstbewijs: 

Kantoor Johan Van den Nieuwenhuizen & Daan De Witte, geassocieerde notarissen 

Sint-Amandsesteenweg 176 GLV B 

2880 BORNEM 

 

Het notariskantoor is geopend van maandag tot en met donderdag van 09 uur tot 13 uur 

en van 14 uur tot 18 uur en op vrijdag van 09 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur. 

 

Op de gesloten omslag staat naast de adresgegevens en de datum van indiening vermeld: 

“Bevragingsprocedure Sint-Vincentius à Paulo Kerk, Voorstel” 

 

Het voorstel wordt ingediend ten laatste op 24 april 2023 om 12 uur. 
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Een laattijdig Voorstel wordt niet aanvaard, noch beoordeeld, tenzij deze ten laatste vier (4) 

kalenderdagen vóór de uiterste datum van indiening is verzonden per aangetekend schrijven. 

 

b) Taalgebruik 

De Bieder gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke 

communicatie met de Kerkfabriek. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar 

zijn, kan de Kerkfabriek desgevallend een beëdigde vertaling eisen. 

c) Samenwerkingsverbanden 

De Voorstellen kunnen worden ingediend, hetzij door één enkele onderneming, hetzij door 

een combinatie van ondernemingen (hierna genoemd: “samenwerkingsverband”) . 

Het samenwerkingsverband dat een Voorstel indient, wordt verder Bieder genoemd. 

Wanneer een Voorstel uitgaat van een samenwerkingsverband: 

 Gelden, behoudens andersluidende vermelding, alle verplichtingen ten aanzien van de 

Bieder ook voor alle leden van het samenwerkingsverband; 

 Zal ieder lid dat het Voorstel onderschrijft hoofdelijk en solidair jegens de Kerkfabriek 

verbonden zijn; 

 Duidt de Bieder in het Voorstel één vennoot als contactpersoon en penhouder; 

 Dient het Voorstel door alle deelgenoten van het samenwerkingsverband te worden 

ondertekend. 

Artikel 5 – Bijzondere voorwaarden opgelegd door de Kerkfabriek 

 In de verkoopovereenkomst/verkoop-aankoopbelofte zal volgende boeteclausule 

opgenomen worden: Ingeval van sloop of gewijzigde herbestemming binnen de 

eerste 15 jaar na het verlijden van de authentieke akte zal de koper een 

schadevergoeding moeten betalen aan de Kerkfabriek gelijk aan dertig procent 

(30%) van de betaalde verkoopprijs. 

 

 Het kerkgebouw met toren dient bewaard te blijven; 

 

 Bij verwijdering van de gekleurde glasramen en/of de klokken door de koper, zal 

deze laatste de gekleurde glasramen en/of de klokken dienen aan te bieden aan de 

Kerkfabriek welke laatste de mogelijkheid heeft deze kosteloos te verwerven.  

 

Artikel 6 – Bijlagen 

1) Biedingsformulier; 

2) Algemene verkoopsvoorwaarden 
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BIJLAGE 1: BIEDINGSFORMULIER 

 

BIEDINGSFORMULIER 

 

Vervreemding van de Sint-Vincentius à Paulo kerk te Bornem  

1.  

Ingeval de Bieder een rechtspersoon/natuurlijke persoon is (schrappen wat niet past) 

NAAM BIEDER 
 

 

Rechtsvorm (indien van toepassing):  

Nationaliteit:  

Woonplaats of zetel:  

Ondernemingsnummer (indien van 
toepassing): 

 

 

Ingeval van een rechtspersoon vertegenwoordigd door (schrappen wat niet past) 

NAAM VAN DE VERTEGENWOORDIGER 
 

 

Functie/hoedanigheid  

Bevoegd op grond van (relevante bepalingen 
uit de (gecoördineerde) statuten, 
benoemingsbesluit en/of volmacht, met 
aanduiding van nummer van bijlage bij het 
formulier waarin deze instrumenten zijn 
opgenomen) 

 

 

2. 

Ingeval de Bieder een samenwerkingsverband is (schrappen wat niet past) 

NAAM SAMENWERKINGSVERBAND  

(Rechts)vorm:  

Nationaliteit:  

Woonplaats of zetel:  

 

Bestaande uit de volgende leden (op te nemen per lid) 

NAAM LID 
 

 

Rechtsvorm (indien van toepassing):  

Nationaliteit:  
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Woonplaats of zetel:  

Ondernemingsnummer (indien van 
toepassing): 

 

Ingeval van een rechtspersoon vertegenwoordigd door (schrappen wat niet past) 

NAAM VAN DE VERTEGENWOORDIGER 
 

 

Functie/hoedanigheid  

Bevoegd op grond van (relevante bepalingen 
uit de (gecoördineerde) statuten, 
benoemingsbesluit en/of volmacht, met 
aanduiding van nummer van bijlage bij het 
formulier waarin deze instrumenten zijn 
opgenomen): 

 

 

3. 

De Bieder heeft volgende contactpersoon 

NAAM VAN DE VERTEGENWOORDIGER  

Functie/hoedanigheid  

Geboorteplaats en datum:  

E-mail:  

Adres:  

Telefoon:  

 

4. 

De Bieder verklaart dat: 

 Hij/zij heeft kennisgenomen van de Biedingsleidraad en bijlagen en instemt met de 

daarin neergelegde Procedure, alle informatie die hij/zij heeft ontvangen en alle 

informatie die hij/zij aan de Kerkfabriek verstrekt, geheim zal houden en niet aan 

derden zal verstrekken; 

 Alle informatie die hij/zij in het kader van deze bevragingsprocedure aan de 

Kerkfabriek heeft verstrekt en zal verstrekken juist is; 

 Hij/zij zich niet bevindt in één of meerdere van de uitsluitingsgevallen zoals bedoeld 

en vermeld in de Biedingsleidraad; 

 Hij/zij haar Voorstel zal realiseren als met hem/haar tot contractsluiting wordt 

gekomen en het Voorstel binnen de vijf jaar te realiseren; 

 Het Voorstel werd opgebouwd aan de hand van indeling als vermeld onder ‘d) 

Beoordeling voorstellen’ van de Biedingsleidraad. 

 

Aldus getekend te                                                   , op 
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(naam Bieder) 

Naam: 

Functie: 

Handtekening: 
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BIJLAGE 2: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

Artikel 1 – Staat van het goed 

Het goed wordt verkocht in de staat en toestand waarin het zich thans bevindt, goed gekend 

door de koper, dewelke verklaart het bezocht te hebben en de nodige inlichtingen genomen 

en verkregen te hebben met betrekking tot zijn ligging, staat en bestemming. 

De Kerkfabriek is niet verantwoordelijk voor gebreken van het goed die hij niet kent, ongeacht 

of de gebreken zichtbaar of verborgen zijn. Enkel als er verborgen gebreken zijn die de 

verkoper kende en verzwegen heeft, dan is de Kerkfabriek daarvoor verantwoordelijk. De 

Kerkfabriek verklaart geen kennis te hebben van enig verborgen gebrek. 

Artikel 2  - Hypothecaire toestand 

De verkoop wordt gedaan onder de verplichting voor de Kerkfabriek, het goed vrij en zuiver 

te maken van alle schulden, voorrechten, lasten, hypothecaire inschrijvingen en registratie in 

het pandregister die het zou kunnen bezwaren. 

Artikel 3  - Oppervlakte 

De oppervlakte die vermeld staat in de beschrijving van het goed wordt niet gewaarborgd 

door de Kerkfabriek. 

Elk verschil met de werkelijke oppervlakte, zelfs indien dit meer dan één/twintigste is, zal ten 

bate of ten laste zijn van de koper, zonder enige wijziging van de prijs.  

De kadastrale aanduidingen dienen slechts als eenvoudige inlichtingen en de koper kan zich 

niet beroepen op enige onjuistheid of vergetelheid in gezegde aanduidingen. 

Artikel 4 – erfdienstbaarheden  

Het goed wordt verkocht met al zijn gekende en ongekende, zichtbare en onzichtbare 

erfdienstbaarheden en zakelijke rechten en verplichtingen. 

Het staat de koper vrij de ene in zijn voordeel in te roepen en zich te verzetten tegen de 

uitoefening van de andere, maar op zijn risico en zonder tussenkomst van de Kerkfabriek. 

In het algemeen treedt de koper in alle rechten en verplichtingen van de Kerkfabriek en zal hij 

zich naar die bepalingen moeten gedragen voor zover die nog van kracht zouden zijn. 

Het stedenbouwkundig uittreksel afgeleverd door de Gemeente Bornem op 21 september 

2022 vermeldt met betrekking tot de Kerk ook een erfdienstbaarheid van openbaar nut, met 

name: 

- rooilijnplan: Luipegem 14/03/1955 Brantsedreef 14/03/1955 (geen inname); en 

- merktekens (Nationaal Geografisch Instituut). 

Artikel 5 – Belastingen 

De koper zal alle belastingen en taksen dragen die het goed bezwaren, pro rata temporis, te 

rekenen vanaf de eigendomsoverdracht, zonder enig verhaal tegen de Kerkfabriek. 



 
 

 
25 

 

De koper verbindt er zich toe om aan de Kerkfabriek, bij de ondertekening van de authentieke 

akte, de onroerende voorheffing voor het lopende jaar terug te betalen, pro rata temporis, te 

rekenen vanaf de eigendomsoverdracht. 

Artikel 6 – Eigendom 

De koper verkrijgt de volle eigendom van het goed vanaf het verlijden van de authentieke 

akte. 

De Kerkfabriek verklaart dat voormeld eigendom deels vrij is van ieder huurrecht, persoonlijk 

of zakelijk genotsrecht of van iedere feitelijke bezetting en niet het voorwerp uitmaakt van 

enig conflict of geschil van welke aard ook. 

De koper krijgt het genot van het goed bij de ondertekening van de notariële verkoopakte. 

Evenwel verklaart dat voormeld eigendom deels verhuurd is, voor wat betreft het gedeelte 

welke ten dienste staat voor telecommunicatie, meer bepaald: 

1- op 26 januari 2021 werd er een huurcontract voor negen jaar afgesloten tussen de 

Kerkfabriek en de naamloze vennootschap Telenet Group voor het plaatsen van een zend- en 

ontvangststation voor telecommunicatie op een deel van het eigendom. Dit huurcontract van 

negen jaar begint te lopen op de datum waarop de werken aanvangen. Dit dient door Telenet 

per aangetekend schrijven bekendgemaakt te worden aan de eigenaar van het goed. De 

eerste betaling van de huur gebeurt ten laatste op de dag waarop Telenet de werken aanvangt 

voor de installatie. 

De Kerkfabriek verklaart dat de werken nog niet werden aangevat en aldus nog geen huur 

wordt ontvangen. 

 

2- op 25 maart 1999 werd er een huurcontract voor negen jaar afgesloten tussen de 

Kerkfabriek en de naamloze vennootschap ORANGE BELGIUM (destijds genaamd Mobistar) 

voor de installatie, uitbating en onderhoud van  zend- en ontvangststations voor elektronische 

mobiele telecommunicatie op een deel van het eigendom, gewijzigd bij contract van 29 maart 

2008. 

Bij schrijven van 03 november 2022 liet de naamloze vennootschap ORANGE BELGIUM weten 

dat zij zinnens zijn de antenne installatie wensen te ontmantelen.  

3. Op 29 januari 2001 werd er een huurcontract voor negen jaar afgesloten tussen de 

Kerkfabriek en PROXIMUS (destijds genaamd Belgacom), vervangen bij overeenkomst van 09 

november 2004 voor de installatie van mobiele telecommunicatie op een deel van het 

eigendom, deze te onderhouden en te exploiteren en gewijzigde bij overeenkomst van 07 mei 

2013. 

Dat betekent dat hij vanaf het ondertekenen van de authentieke akte de huurgelden zal 

ontvangen (pro rata temporis).  
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De koper moet de lopende huurovereenkomsten naleven en de wettelijke regels volgen als hij 

ze wil beëindigen.  

De koper treedt wat dat betreft in alle rechten en verplichtingen van de Kerkfabriek, zonder 

afbreuk te doen aan de rechten die hij als koper kan doen gelden ingevolge de wet en waaraan 

deze bepaling geenszins afbreuk doet, dit alles zonder tussenkomst van de Kerkfabriek, noch 

verhaal tegen deze laatste. 

Artikel 7 – Verzekeringen 

De Kerkfabriek blijft verantwoordelijk voor brand en andere risico’s voor het goed tot aan het 

verlijden van de authentieke akte. 

De Kerkfabriek behoudt het bestaande verzekeringscontract tot de dag van de ondertekening 

van de authentieke akte. Na die dag mag de Kerkfabriek het verzekeringscontract beëindigen. 

Vanaf de authentieke verkoopakte is de koper zelf verantwoordelijk om het goed te 

verzekeren tegen brand en andere risico’s. 

Artikel 8 – Distributiecontracten 

De koper is verplicht alle bestaande contracten omtrent gas, elektriciteit, water- of andere 

distributiediensten over te nemen, alsook de huur der meters, en hij zal er de 

abonnementsgelden voor betalen vanaf de eerstvolgende vervaldag, onverminderd zijn recht 

om deze contracten nadien op zijn kosten te wijzigen. Partijen dragen er samen zorg voor dat 

de meterstand van het verbruik wordt opgenomen en dat deze opname samen met de 

overdracht wordt gemeld aan de nutsmaatschappijen. 

De meters, leidingen en toestellen die zich in het verkochte goed bevinden en die hierin door 

een overheidspersoon of private instelling zijn geplaatst en verhuurd, zijn niet in de verkoop 

begrepen en worden voorbehouden aan wie ze behoren. 

Artikel 9 – Bijzondere voorwaarden opgelegd door Kerkfabriek 

- Het kerkgebouw met toren dient bewaard te blijven; 

- Bij verwijdering van de gekleurde glasramen en/of de klokken door de koper, zal deze 

laatste de gekleurde glasramen en/of de klokken dienen aan te bieden aan de 

Kerkfabriek welke laatste de mogelijkheid heeft deze kosteloos te verwerven.  

 

Artikel 10 – Sanctionering 

In de verkoopovereenkomst/verkoop-aankoopbelofte zal volgende boeteclausule 

opgenomen worden: 

- Ingeval van sloop of gewijzigde herbestemming binnen de eerste 15 jaar na het verlijden van 

de authentieke akte zal de koper een schadevergoeding moeten betalen aan de Kerkfabriek 

gelijk aan dertig procent (30%) van de betaalde verkoopprijs. 


