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GR/2019/163 - AANPASSING REGLEMENT VOOR VERKOOP UIT DE HAND VAN GEMEENTELIJKE 
ROERENDE GOEDEREN. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 

Overwegende dat de gemeente na het verstrijken van een bepaalde termijn eigenaar wordt van 
verloren, inbeslaggenomen en gevonden voorwerpen zoals o.m. fietsen, bromfietsen, meubilair, 
enz.; 

Overwegende dat de gemeente over materiaal en materieel beschikt waarvan het bestuur geen 
gebruik meer maakt en er ook geen bestemming meer voor heeft; dat het zinloos is dergelijk 
materiaal en materieel te bewaren; 

Overwegende dat het van goed beheer getuigt om deze goederen te vervreemden; dat afvoeren als 
afval ook kosten met zich meebrengt; 

Overwegende dat de kosten van een openbare verkoop niet opwegen tegen de mogelijke 
opbrengsten en het dus aangewezen is deze goederen onderhands te verkopen; dat een verkoop aan 
de hoogst biedende iedere burger dezelfde mogelijkheden biedt; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2019 houdende vaststelling van de procedure voor 
de verkoop van de gemeentelijke roerende goederen; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de mogelijkheid te 
voorzien hiervan af te wijken voor fietsen om deze kosteloos af te staan aan sociaal geëngageerde 
organisaties of verenigingen, 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 



Besluit 

Art. 1. Het besluit van 26 maart 2019 houdende het reglement voor verkoop uit de hand van 
gemeentelijke roerende goederen op te heffen en te vervangen door onderhavig reglement. 

Art. 2. Het college van burgemeester en schepenen te machtigen om roerende goederen, eigendom 
van de gemeente, onderhands te verkopen aan de hoogst biedende en volgens onderhavige 
procedure. 

Art. 3. Het college van burgemeester en schepenen legt de lijst vast van de te verkopen goederen, 
bepaalt een minimale vraagprijs en de concrete modaliteiten van bekendmaking, prijsbieding en 
bezichtiging. 

Art. 4.  De goederen worden aangeboden en verkocht in de staat waarin ze zich bevinden met alle 
zichtbare en onzichtbare gebreken zonder garantie. 

Art. 5. De kandidaat-kopers bezorgen hun bieding onder een gesloten envelop aan de bevoegde 
gemeentelijke dienst. Enkel biedingen onder een gesloten envelop zijn geldig. 

Art. 6. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toewijzing van de goederen aan 
de hoogste bieder. Bij gelijk bod wordt het goed toegewezen door middel van loting. 

Art. 7. Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen om de roerende goederen, 
waarvan de gemeente eigenaar is kosteloos af te staan aan het OCMW of aan sociaal geëngageerde 
organisaties of verenigingen. 

Art. 8. De betaling gebeurt door middel van een voorafgaande storting op rekeningnummer BE92 
0910 0030 9823 van de gemeente binnen de vastgelegde termijn. Indien het bedrag niet gestort 
werd binnen de afgesproken termijn, vervalt het recht van de koper. 

Art. 9. De goederen kunnen pas afgehaald worden na betaling en op het afgesproken tijdstip.  

Art. 10. Dit besluit bekend te maken op de webtoepassing en ter kennis te brengen van de 
toezichthoudende overheid via de overzichtslijst zoals bedoeld bij decreet lokaal bestuur van 22 
december 2017. 

 

Namens de gemeenteraad, 

Karin Van de Sompel 

Get. Algemeen directeur 

Peter De Bock 

Get. Voorzitter 

 

Voor eensluidend uittreksel, 

9180 Moerbeke, 27 november 2019. 

De Algemeen directeur,  De Voorzitter,  








