
Lastenkohier en voorwaarden met betrekking tot de openbare verpachting van landbouwgrond 

te Wevelgem-Moorsele, 2ha71a90ca. 

 

Het OCMW Wevelgem gaat over tot verpachting van volgende percelen landbouwgrond gelegen in 

Wevelgem-Moorsele, gelegen aan de grens met Rollegem-Kapelle, bekend bij het kadaster: 

- 4
e
 afdeling, Kadastrale legger 1972, kadasternummer B1 (Wulfdam), 70a80ca, hooiland 

- 4
e
 afdeling, Kadastrale legger 1972, kadasternummer B2 (Wulfdam), 1ha31a10ca, hooiland 

- 4
e
 afdeling, Kadastrale legger 1972, kadasternummer B3 (Wulfdam), 70a, hooiland 

 

De percelen zijn gelegen in het landschappelijk waardevol gebied, gekend als zandleemsteek. De 

percelen hebben geen rechtstreekse verbinding met de openbare weg.  

De percelen zijn vrij van gebruik ingevolge pachtopzeg die ten einde loopt op  

- 26.03.2016 voor perceel met kadasternummers B1 en B2 

- 14.04.2016 voor perceel met kadasternummer B3 

Aan de nieuwe pachter wordt een pachtovereenkomst van 9 jaar toegekend. 

Indiening aanbod 

De verpachting gebeurt op grond van een openbare aanbesteding.  De aangeboden prijs wordt in 

euro uitgedrukt. Per inschrijver wordt slechts één geschreven aanbod voor alle loten samen 

toegestaan. Inschrijving voor één of twee percelen wordt niet aanvaard; enkel de inschrijving voor de 

3 percelen wordt aanvaard. 

Het aanbod moet vergezeld zijn van volgende bewijsstukken: 

1. Een afschrift van zijn geboorteakte of een afschrift van zijn identiteitskaart 

2. Attest van goed gedrag en zeden 

3. Stukken ter staving dat hij verkeert in de voorwaarden voor toewijzing van de pacht 

4. Stukken ter staving van de door hem aangevoerde reden van voorrang 

5. Voor vennootschappen: stukken die aantonen dat deze aan de gestelde voorwaarden voldoet. 

6. Een attest van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds 

7. Een attest van BTW-inschrijving 

8. Kopie van de meest recente aangifte van de bedrijfsoppervlakte in het kader van de 

verzamelaanvraag bij het departement Landbouw. Daarop duidt hij eveneens aan wat de 

rechtsgrond is van de percelen in gebruik (zoals pacht, eigendom, vruchtgebruik, …) 

Het aanbod moet onder gesloten omslag en bij aangetekende en ondertekende brief ingediend 

worden. De aangeboden prijs moet in cijfers en voluit in letters geschreven worden. 

Het aanbod moet uiterlijk op 20 mei 2016 aangetekend verstuurd zijn, de poststempel op de omslag 

geldt als bewijs hiervan. 

De omslag moet als adres vermelden: OCMW Wevelgem, Deken Jonckheerestraat 9, 8560 

Wevelgem. Boven dit adres moet nog op de omslag vermeld worden ‘aanbod voor verpachting 

Wevelgem-Moorsele’. 

 

De aanbiedingen worden op 25 mei 2016 om 10 uur in de raadzaal van het OCMW, Deken 

Jonckheerestraat 9, 8560 Wevelgem in openbare zitting geopend en voorgelezen. 



Onregelmatige aanbiedingen worden als niet ontvankelijk beschouwd. 

Maximum pachtprijs 

De maximum pachtprijs in toepassing van de wet tot beperking van de pachtprijzen wordt als volgt 

vastgesteld: 

- kadnr. B1, 70a80ca, kadastraal inkomen: € 42 x pachtprijscoëfficiënt 4,97 = € 208,74 

- kadnr. B2, 1ha31a10ca, kadastraal inkomen: € 78 x pachtprijscoëfficiënt 4,97 = € 387,66 

- kadnr. B3, 70a, kadastraal inkomen: € 42 x pachtprijscoëfficiënt 4,97 = € 208,74 

 

Indien er verscheidene aanbiedingen zijn binnen de grens van de maximum toelaatbare pachtprijs, 

wordt de pacht toegewezen aan de hoogste bieder. 

Wanneer er meerdere aanbiedingen zijn tegen dezelfde hoogste prijs of wanneer er aanbiedingen zijn 

hoger als de maximum toegelaten prijs zal de verpachting uit de hand gebeuren onder de inschrijvers 

overeenkomstig de algemene voorwaarden en de voorkeurnormen bepaald bij besluit van de 

bestendige deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen van 5 februari 1998 tot vaststelling 

van de voorkeurnormen van toepassing bij verpachting van landeigendommen door openbare 

besturen en instellingen in West-Vlaanderen, zoals gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal van de 

provincie West-Vlaanderen nr. 19 van 3 juni 1998. 

De prijs bedraagt respectievelijk de maximum pachtprijs of de maximum geboden prijs indien deze 

lager ligt dan de maximum pachtprijs. 

 

Aldus vastgesteld te Wevelgem op 14 maart 2016. 

Namens het OCMW 

 

Stefaan Oosthuyse    Frank Acke 

Secretaris     Voorzitter  

 


