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BASISAKTE 

 REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM 

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 

 

VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS  

"NOVACITY I" 

 

Dossier: IR/SVN Repertorium: 2021/0038 

HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG, 

Op dertien januari, 

Te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Gabrielle Petitstraat nummer 6, 

Voor mij, Meester Isabelle RAES, geassocieerd notaris, lid van de besloten 

vennootschap "DEPUYT, RAES & de GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-

Jans-Molenbeek, bewaarder van de minuut, en notaris Lorette ROUSSEAU, geassocieerd 

notaris te Sint-Joost-ten-Node, 

ZIJN VERSCHENEN: 
1. De “GEWESTELIJKE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VOOR HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST”, afgekort “G.O.M.B.”, publiekrechtelijke 

instelling, met maatschappelijke zetel gevestigd te Sint-Jans-Molenbeek, Gabrielle Petitstraat 6, 

ondernemingsnummer 0215.984.554 RPR Brussel. 

Waarvan de statuten zijn goedgekeurd bij Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering van 16 december 1999, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2000, 

optredend in het kader van haar wettelijke opdracht voortvloeiende uit de Ordonnantie van 20 

mei 1999 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 juli 1999, 

Hierbij vertegenwoordigd door de Heer Gert VAN DER EEKEN, wonende te Sint-Jans- 

Molenbeek, Paruckstraat  35, ingevolge een delegatie van bevoegdheden verleden door notaris 

Vincent VRONINKS, te Elsene op 14 september 2020, waarvan een afschrift gehecht is 

gebleven aan de verkavelingsakte verleden voor ondergetekende notarissen op 6 november 

2020, overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid van Brussel op 25 november daarna met 

referentie 49-T-25/11/2020-13811. 

Hierna genoemd: “Citydev” en/of “de G.O.M.B.” en/of “de grondeigenaar”.  

2. De naamloze vennootschap “WOLITO”, met maatschappelijke zetel gevestigd te 

2610 Wilrijk, Heistraat 129, ondernemingsnummer 0715.569.196, onderworpen aan de btw 

onder nummer BE 0715.569.196, 

Opgericht bij akte verleden door notaris Isabelle RAES, ondergetekende, op 5 december 

2018, gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 10 december eerstvolgend 

onder nummer 18339353, 

Waarvan de statuten niet zijn gewijzigd, 

Hierbij op grond van haar statuten vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder, 

de besloten vennootschap Guillermo, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3071 Erps-

Kwerps (Kortenberg), Balkenstraat 66, ondernemingsnummer 0668.357.912, vertegenwoordigd 

door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Wim Straetmans, verblijvende te 3071 Erps-Kwerps 

(Kortenberg), Balkenstraat 66, benoemd in deze functie bij de oprichting van de vennootschap. 

Hierna genoemd: “de Bouwheer”. 

Hierna samen genoemd: “de comparanten”. 



De Nederlandstalige versie van deze basisakte is een vrije vertaling – de Franstalige versie is de 
officiële versie 

2 
 

I. VOORAFGAANDE UITEENZETTING 

De comparanten zetten uiteen als volgt: 

De grondeigenaar verklaart eigenaar te zijn van het volgende goed: 

BESCHRIJVING VAN HET GOED 

GEMEENTE ANDERLECHT, zevende afdeling: 

Een perceel grond, gelegen te Anderlecht, aan een nieuw aan te leggen straat, welke zal 

uitgeven op de Bergensesteenweg, met een oppervlakte volgens meting hierna op het hierna 

vermelde plan aangeduid van een hectare elf are drieëndertig centiare drieënzestig decimilliare 

(1ha 11a 33ca 63dma) en volgens recent kadastraal uittreksel van een hectare elf are 

vierendertig centiare (1ha 11a 34ca) en zijnde kavel 5 van het plan opgemaakt door het 

Topografie- en Expertisekantoor TENSEN & HUON, vertegenwoordigd door Mevrouw Kathy 

Mignon, welk plan aangehecht is aan de verkavelingsakte opgemaakt door notaris Lorette 

Rousseau op 6 november 2020, overgeschreven in het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 2 op 25 

november 2020 onder referentie 49-T-25/11/2020-13811. 

Perceelnummer: sectie E, nummer 261 E P0000. 

Dit terrein maakt deel uit van een groter terrein, dat gekadastreerd was volgens titels 

sectie E, nummers 240 G 2, 240 A 4, 244 F (voorheen 244 E), 245 H, 245 V (voorheen 245 N), 

245 W (voorheen 245 P), 245 T (voorheen 245 R), 245 S, 247 F (voorheen 247 B), 252 L, 252 

X, 252 B 2 (voorheen 242 A), 253 S 3, 253 W 3, 254 P 4, 254 Y 4, 254 E 5, 242 B, 248 D 

(voorheen 248 C), 240 D 3, 240 E 3, 240 Y 3, 240 D 4K 3 (voorheen 240 K 3), 240 X 3, 240 N 

3, 253 R 3, 240 Z 3, 253 A 2, 253 R 2, 254 L 5, 242 B, 256 A, 240 T 3, 240 V 3, 240 H 3, 240 C 

4, 241, 246, 240 W 2, 240 B 4, 240 W 3 en 252 G 2. 

Dit terrein heeft het voorwerp uitgemaakt van een verkaveling waarvan de akte is 

opgemaakt door notaris Lorette ROUSSEAU, ondergetekende, waarvan hierboven sprake. 

Kavel 5, voorwerp van onderhavige akte is in genoemde verkavelingsakte beschreven zonder 

evenwel deel uit te maken van de verkaveling. Het grotere terrein, waarvan hierboven sprake, 

omvat de 4 kavels van de verkaveling, de nieuw aan te leggen openbare wegen, alsook kavel 5, 

voorwerp van onderhavige akte. 

OORSPRONG VAN EIGENDOM 

De grondeigenaar verklaart als enige eigenaar te zijn van voorschreven Terrein en het 

als volgt te hebben verkregen: 

Het perceel voorheen gekadastreerd onder nummer 240 T  3, van de heer Abdullah 

AZAM DAIMOUSSI en Mevrouw Halima ABAJIOUE volgens een akte verleden door notaris 

Lorette Rousseau, voornoemd, op 9 december 2016, overgeschreven in het 3e hypotheekkantoor 

in Brussel onder referentie 49-T-15/12/2016-15077; 

Oorspronkelijk behoorde voorschreven goed toe aan de heer CANOO Achille Pierre en 

zijn echtgenote Mevrouw HAELTERS Marie Léopoldine, te Anderlecht, doordat ze het terrein 

hadden gekocht volgens een akte verleden door notaris DE VALCKENNER, in Brussel, op 27 

maart 1941, naar behoren overgeschreven en de constructies doordat ze die zelf op eigen kosten 

hebben laten bouwen. 

De heer CANOO en Mevrouw HAELTERS zijn beiden overleden, respectievelijk op 10 

augustus 1982 in Anderlecht en op 16 oktober 1975 in Anderlecht; zij lieten als enige wettelijke 

en reservataire erfgenamen achter: hun twee kinderen, namelijk Mevrouw CANOO Elvire 

Adeline Georgina en de heer CANOO Maurice Richard. 

Volgens een akte verleden door notaris VAN OUDENHOVE Patrick, te Sint-Pieters-

Leeuw, op 19 maart 1987, overgeschreven in het tweede hypotheekkantoor in Brussel, op 9 

april eerstvolgend, volume 9607, onder nummer 18, heeft Mevrouw CANOO Elvire, 
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voornoemd, alle rechten die zij bezat in voorschreven goed overgedragen aan haar broer, de 

heer CANOO Maurice, voornoemd. 

De heer CANOO Maurice Richard, weduwnaar van Mevrouw DECOCK Isabelle, is 

overleden in Anderlecht op 13 september 1991. Daarbij liet hij als enige echte wettelijke en 

reservataire erfgenaam achter: zijn enige zoon, de heer CANOO Pieter Jan Achilles Adelinus. 

Volgens een verkoopakte verleden door Meester CORNELIS Michel, notaris 

verblijvende te Anderlecht, op 29 juli 2008, overgeschreven in het tweede hypotheekkantoor in 

Brussel onder formaliteit 49-T-03/09/2008-10700, heeft de heer CANOO Pieter Jan, 

voornoemd, voorschreven goed verkocht aan 1. de heer AZAM DAIMOUSSI Abdullah, 2. zijn 

echtgenote Mevrouw ABAJIOUE Halima, 3. de heer AMRAOUI Abdelkebir en 4. zijn 

echtgenote Mevrouw ABIJIOU Soubiha, elk ten belope van een vierde in volle eigendom. 

Volgens het proces-verbaal van toewijzing op vereffening en verdeling van 

onverdeeldheid opgemaakt op 20 april 2010, door Meester BRUSSELMANS Didier, notaris te 

Sint-Agatha-Berchem, met tussenkomst van Meester DECHAMPS Régis, notaris te 

Schaarbeek, overgeschreven in het tweede hypotheekkantoor in Brussel onder formaliteit 49-T-

27/08/2010-09515, kregen de heer AZAM DAIMOUSSI Abdullah en zijn echtgenote Mevrouw 

ABAJIOUE Halima de rechten van de heer AMRAOUI Abdelkebir en zijn echtgenote 

Mevrouw ABIJIOU Soubiha in voorschreven goed toegewezen, namelijk een helft in volle 

eigendom zodat de heer AZAM DAIMOUSSI Abdullah en zijn echtgenote Mevrouw 

ABAJIOUE Halima eigenaars geworden zijn van het hele hierboven beschreven goed. 

Het perceel voorheen gekadastreerd onder nummer 240 V 3, via onteigening ingevolge 

een uitspraak van het Vredegerecht van Anderlecht II op 6 juli 2016, onder rolnummer 16B921, 

tegen de heer Mohamed DERRAZ YETTEFTI en Mevrouw Aicha EL MAHJOUBI, 

overgeschreven in het tweede hypotheekkantoor in Brussel op 17 januari 2017, onder referentie 

49-T-17/01/2017-00719. 

De percelen voorheen gekadastreerd onder nummers 241 en 246, van de SA EGTA 

volgens een akte verleden door notaris Michel Gernaij, destijds verblijvende te Brussel, op 29 

december 2011, overgeschreven in het tweede hypotheekkantoor in Brussel op 9 januari 2012, 

onder referentie 49-T-09/01/2012-00278. 

De vennootschap EGTA, voornoemd, was daarvan eigenaar doordat ze haar waren 

aangebracht door de vennootschap EGTA CONTRACTORS, in Anderlecht, ingevolge een 

splitsing en oprichting van de vennootschap EGTA, voornoemd, waarvan het proces-verbaal is 

opgemaakt door notaris Pierre VAN DEN EYNDE, destijds te Sint-Joost-ten-Node, ter 

vervanging van zijn confrater Meester Michel GERNAIJ, voornoemd, op 31 juli 2000, 

overgeschreven in het tweede hypotheekkantoor in Brussel op 30 augustus eerstvolgend, 

volume 13.405 nummer 3. 

De vennootschap EGTA CONTRACTORS, voornoemd, was eigenaar van deze 

percelen doordat ze die had gekocht van de vennootschap IMMO SUPER CLUB, in Bornem, 

volgens een akte verleden door notaris Michel GERNAIJ, voornoemd, met tussenkomst van 

notaris Philippe HOPCHET, destijds te Antwerpen, op 2 juli 1996, overgeschreven in het 

tweede hypotheekkantoor in Brussel op 8 augustus eerstvolgend, volume 11.980 nummer 12. 

De vennootschap IMMO SUPER CLUB, voornoemd, was daarvan eigenaar doordat ze 

die had gekocht van de vennootschap CINEMA D’ANDERLECHT, te Bornem – die daar toen 

al meer dan dertig jaar eigenaar van was – volgens een akte verleden door notaris Philippe 

HOPCHET, voornoemd, op 30 maart 1994, overgeschreven in het tweede hypotheekkantoor in 

Brussel op 21 april eerstvolgend, volume 11325 nummer 13. 

De percelen voorheen gekadastreerd als 242 B en 248 D, van de Gemeente Anderlecht 

volgens een akte van de Commissaris van het aankoopcomité van Brussel 1, steunpunt van het 
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Alain Vander Zijpen, op 9 juni 2011, overgeschreven in het 

tweede hypotheekkantoor in Brussel op 8 juli eerstvolgend, onder referentie 49-T-08/07/2011-

08424. 

De percelen voorheen gekadastreerd onder nummers 240 D 3, 240 E 3, 240 D 4, 240 X 

3 en 240 N 3, van de heer Eugène ROOBAERT-PEETERS en van Mevrouw Herminia DE 

LAET volgens een akte verleden door notaris James Dupont, destijds verblijvende te Brussel, 

op 27 augustus 2009, overgeschreven in het tweede hypotheekkantoor in Brussel op 3 

september eerstvolgend, onder referentie 49-T-03/09/2009-08593. 

Dit goed behoorde toe aan het echtpaar ROOBAERT-PEETERS, voornoemd, doordat 

zij het hadden gekocht van Mevrouw Maria Hilda DE WIT volgens een akte verleden door 

notaris Henri VAN EECKHOUDT, te Sint-Martens-Lennik, op 10 augustus 1995, 

overgeschreven in het tweede hypotheekkantoor in Brussel op 24 augustus eerstvolgend, 

volume 11682 nummer 8. 

Oorspronkelijk behoorde voorschreven goed toe aan de heer Jan Baptist DE WIT en 

zijn echtgenote Mevrouw Barbara Marie AELES, volgens een verkoopakte verleden door 

notaris Karel VERBRUGGE, destijds te Brussel, op 26 januari 1952, overgeschreven in het 

vierde hypotheekkantoor in Brussel op 27 februari eerstvolgend, volume 4117 nummer 18. De 

heer DE WIT en Mevrouw AELES, voornoemd, zijn overleden respectievelijk op 20 augustus 

1988 en op 23 mei 1994. Zij lieten als enige echte reservataire erfgenaam achter: hun enige 

dochter Mevrouw Maria Hilda DE WIT, voornoemd. 

De percelen voorheen gekadastreerd onder nummers 240 G 2, 240 A 4, 252 X, 252 B 2, 

252 L, 253 S 3, 253 W 3, 254 Y 4, 254 P 4, 254 E 5, 247 B, 245 H, 245 R, 245 N, 245 W, 244 

F, 245 T, 245 V, 247 F, 245 S en 240 Y 3 van de Gemeente Anderlecht volgens een akte 

verleden door notaris Olivier Neyrinck, voornoemd, op 16 december 2009, overgeschreven 

De Gemeente Anderlecht was eigenaar van voorschreven goederen doordat ze een deel 

daarvan had aangekocht: 

1)volgens een akte verleden door notaris CORNELIS, op zeven september 

negentienhonderdnegenennegentig, overgeschreven in het tweede hypotheekkantoor in Brussel, 

op zeventien september eerstvolgend, volume 13014, nummer 7; 

2)volgens een akte verleden door notaris POOT, op vijfentwintig juni 

negentienhonderdnegenennegentig, overgeschreven in het tweede hypotheekkantoor in Brussel, 

op zes juli eerstvolgend, volume 12918, nummer 14; 

3)volgens een akte verleden door notaris CORNELIS, op veertien oktober 

negentienhonderdzevenennegentig, overgeschreven in het tweede hypotheekkantoor in Brussel, 

op vijf november eerstvolgend, volume 12350, nummer 6; 

4)volgens een akte verleden door de heer SIMONET, Burgemeester van de Gemeente 

Anderlecht, op zeventien maart negentienhonderdeenentachtig, overgeschreven in het tweede 

hypotheekkantoor in Brussel, op zevenentwintig maart eerstvolgend, volume 8662, nummer 1; 

5)volgens een akte verleden door de heer CUMPS, Eerste Schepen Burgemeester van de 

Gemeente Anderlecht, op negen november negentienhonderdnegenenzeventig, overgeschreven 

in het tweede hypotheekkantoor in Brussel, op zeven december eerstvolgend, volume 8452, 

nummer 5; 

6)volgens een akte verleden door de heer D’HOOGH, Burgemeester van Anderlecht, op 

datum van zestien maart negentienhonderdnegenennegentig, overgeschreven. 

Voor de rest is de Gemeente Anderlecht eigenaar van voorschreven goederen doordat ze 

daarvan al meer dan dertig jaar vreedzaam en ondubbelzinnig het eigendomsrecht en openbaar 

genotsrecht heeft. 



De Nederlandstalige versie van deze basisakte is een vrije vertaling – de Franstalige versie is de 
officiële versie 

5 
 

Het perceel voorheen gekadastreerd onder nummer 240 H 3, via onteigening ingevolge 

een uitspraak van het Vredegerecht van Anderlecht II op 14 juni 2016, onder rolnummer 

16B823, tegen de heer Daniel-Noël DE BRUYNE, overgeschreven in het tweede 

hypotheekkantoor in Brussel, op 17 januari 2017, onder referentie 49-T-17/01/2017-00718. 

Oorspronkelijk behoorde het goed toe aan Mevrouw Marie Louise VERKEST, die 

genoemd goed heeft geschonken aan de heer Daniel Noël DE BRUYNE, voornoemd, en aan 

Mevrouw Nadine Alphonsine DE BRUYNE volgens een schenkingsakte verleden door notaris 

Christian VAN CAMPENHOUDT, te Anderlecht, op 9 juni 2004, overgeschreven in het tweede 

hypotheekkantoor in Brussel op 7 juli eerstvolgend onder referentie 49-T-07/07/2004-07507. 

Mevrouw Nadine DE BRUYNE, voornoemd, heeft hem haar rechten overgedragen volgens een 

akte diezelfde dag verleden door dezelfde notaris, overgeschreven in hetzelfde 

hypotheekkantoor op 7 juli eerstvolgend onder referentie 49-T-07/07/2004-07508. 

De percelen voorheen gekadastreerd onder nummers 240 Z 3, 253 A 2, 253 R 2 en 254 

L 5, van de Gemeente Anderlecht, volgens een akte verleden door notaris Olivier Neyrinck, 

voornoemd, op 2 oktober 2018, overgeschreven in het tweede hypotheekkantoor in Brussel op 4 

oktober eerstvolgend, onder referentie 49-T-04/10/2018-12341. 

1) Wat perceel 240 Z 3 betreft: de Gemeente Anderlecht verklaart daarvan al meer dan 

dertig jaar eigenaar te zijn. 

2) Wat de percelen 253 A2 en 253 R 2 betreft: de Gemeente Anderlecht verklaart 

daarvan eigenaar te zijn doordat ze die heeft gekocht van de heer DE MOT Josse, weduwnaar 

van Mevrouw DE BRUYN Jeannette, te Anderlecht, van de heer DE MOT Benoît, echtgenoot 

van Mevrouw VANDEVEN Céline, te Anderlecht en van Mevrouw DE MOT Marie, 

echtgenote van de heer SNEIJERS Joannes, te Anderlecht, volgens een verkoopakte verleden 

door de heer Henri Simonet, Burgemeester van de Gemeente Anderlecht, op 29 november 1967, 

naar behoren overgeschreven. 

3) Wat perceel 254 L betreft: de Gemeente Anderlecht verklaart daarvan al meer dan 

dertig jaar eigenaar te zijn. 

De percelen voorheen gekadastreerd onder nummers 240 W 2, 240 B 4 en 240 W 3, van 

Mevrouw Liliane Françoise Rosine DE BECKER en van Mevrouw DE BECKER Ghislaine, 

volgens een akte verleden door notaris Olivier Neyrinck, voornoemd, en notaris An-Katrien Van 

Laere, te Herne, op 8 november 2010, overgeschreven in het tweede hypotheekkantoor in 

Brussel op 18 november eerstvolgend, onder referentie 49-T-18/11/2010-12764. 

Mevrouw DE BECKER Françoise en Mevrouw DE BECKER Ghislaine, voornoemd, 

verklaren eigenaars te zijn van het goed doordat ze het hadden verkregen uit de nalatenschap 

van hun moeder Mevrouw SPEECKAERT Anna Marie, weduwe van een eerste huwelijk met de 

heer DEHEEL Robert en van een tweede huwelijk met de heer DE BECKER Charles, te 

Anderlecht, overleden te Anderlecht op 19 december 2008; daarbij liet zij als enige wettelijke 

en reservataire erfgenamen achter: Mevrouw DE BECKER Liliane en Mevrouw DE BECKER 

Ghislaine.  

Het perceel voorheen gekadastreerd onder nummer 240 C 4, van de heer François 

Georges PAQUOT en van Juffrouw Anastasia Clairette LOPEZ PAREDES volgens een akte 

verleden door notaris Olivier Neyrinck, voornoemd, op 29 augustus 2011, overgeschreven in het 

tweede hypotheekkantoor in Brussel op 20 oktober eerstvolgend, onder referentie 49-T-

20/10/2011-12576. 

De heer PAQUOT en Juffrouw LOPEZ PAREDES, voornoemd, waren eigenaars van 

voorschreven goed doordat ze het hadden gekocht van de heer ROOBAERT-PEETERS Eugène 

Guillaume Louis en zijn echtgenote Mevrouw DE LAET Hermina Yvonna, te Sint-Pieters-

Leeuw volgens een verkoopakte verleden door notaris Eric Wagemans, te Sint-Gillis en notaris 
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Henri Van Eeckhoudt, te Sint-Martens-Lennik, op 6 mei 2009, overgeschreven in het tweede 

hypotheekkantoor in Brussel onder referentie 4926. 
Het perceel voorheen gekadastreerd onder nummer 253 R 3, van de heer Alfredo 

GONZALEZ Y MORENO en zijn echtgenote, Mevrouw Rosario FERNANDEZ volgens een 

akte verleden door notaris Olivier Neyrinck, voornoemd, met tussenkomst van notaris Christian 

Van Campenhout, te Anderlecht, op 1 december 2009, overgeschreven in het tweede 

hypotheekkantoor in Brussel op 10 december eerstvolgend, onder referentie 49-T-10/12/2009-

12272. 

Volgens een akte verleden door Meester Charles Emile SOHET, Notaris destijds 

verblijvende in Vorst, op 1 maart 1994, heeft het echtpaar François DEDEKEN – SAEY Regina 

voorschreven goed met een groter gebied verkocht aan het echtpaar Alfred GONZALEZ Y 

MORENO – FERNANDEZ Rosario, overgeschreven in het tweede hypotheekkantoor in 

Brussel, op 17 maart eerstvolgend, volume 11315, nummer 2. 

Het perceel voorheen gekadastreerd als 252 G 2, via onteigening ingevolge een 

uitspraak van het Vredegerecht van Anderlecht II op 10 juni 2016, onder rolnummer 16B723 

tegen de heer Nicolae GHENCEA en Mevrouw Ana GHENCEA, overgeschreven in het tweede 

hypotheekkantoor in Brussel op 17 januari 2017, onder referentie 49-T-17/01/2017-00716. 

Het perceel voorheen gekadastreerd als 256 A, van de publiekrechtelijke naamloze 

vennootschap INFRABEL, volgens een akte verleden door notaris Guy Dubaere, destijds 

verblijvende te Jette, op 23 augustus 2018, overgeschreven in het tweede hypotheekkantoor in 

Brussel op 28 augustus eerstvolgend, onder referentie 49-T-28/08/2018-10508. 

De vennootschap INFRABEL was daarvan eigenaar doordat ze het had gekocht van de 

Gemeente Anderlecht: 

- een deel, volgens een verkoopakte verleden door de Commissaris van het 

aankoopcomité van Brussel 1, steunpunt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Alain Vander 

Zijpen, op 9 juni 2011, overgeschreven in het tweede hypotheekkantoor in Brussel op 8 juli 

eerstvolgend onder referentie 49-T-08/07/2011-08424, en 

- een deel, volgens een akte verleden door de Commissaris van het aankoopcomité van 

Brussel 1, steunpunt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Alain Vander Zijpen, op 11 

oktober 2010, overgeschreven in het tweede hypotheekkantoor in Brussel op 8 december 

eerstvolgend onder referentie 49-T-08/12/2011-13587. 

De grondeigenaar heeft een recht van opstal toegekend aan de Bouwheer via een akte 

tot vaststelling van het opstalrecht verleden door de ondergetekende notarissen Lorette 

ROUSSEAU en Isabelle RAES, voornoemd, op 6 november 2020, overgeschreven in het 

Kantoor Rechtszekerheid Brussel 2 op 19 november 2020 onder referentie 49-T-25/11/2020-

13471. 

De eigenaar van het terrein komt bij deze enkel tussen wat het terrein betreft en is 

volkomen vreemd aan de constructie, zodat hij nooit aangesproken kan worden op dat vlak, op 

welke wijze dan ook. Er zal door de toekomstige eigenaars geen enkel verhaal kunnen worden 

ingesteld tegen de eigenaar van het terrein op grond van de wet Breyne of de artikelen 1792 en 

2270 van het Burgerlijk Wetboek. 

BEHEER VAN VERONTREINIGDE BODEMS 

In het kader van de Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering 

van verontreinigde bodems in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Uitvoeringsbesluiten 

daarvan,  

a) verklaren de comparanten op de hoogte te zijn gebracht van de voorschriften van de 

Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems 

en meer in het bijzonder van de verplichtingen inzake leefmilieu betreffende een terrein dat 
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wordt geïdentificeerd als verontreinigd of waarvoor er sterke vermoedens van verontreiniging 

bestaan, meer in het bijzonder de verplichting voor de overdrager om het terrein waarop een 

risicoactiviteit is of wordt uitgeoefend te onderwerpen aan een verkennend bodemonderzoek, in 

voorkomend geval, aan een risico-onderzoek met, als eventueel gevolg, het nemen van 

conservatoire, controle-, vrijwarings- en behandelings- of saneringsmaatregelen.  

b) verklaren de comparanten perfect op de hoogte te zijn van de draagwijdte van 

bovengenoemde Ordonnantie en van de gevolgen die daarmee gepaard gaan. 

De grondeigenaar verklaart dat hij geen aanvullende informatie bezit die de inhoud van 

de bodemattesten zou kunnen wijzigen en preciseert meer bepaald, na kennis te hebben 

genomen van de lijst van risicoactiviteiten in de zin van de Ordonnantie, dat bij zijn weten geen 

enkele van deze activiteiten wordt uitgeoefend op het terrein dat het voorwerp uitmaakt van 

onderhavige akte. 

De comparanten erkennen op de hoogte te zijn gebracht van de inhoud van de 

bodemattesten afgeleverd door Leefmilieu Brussel, welke gedetailleerde informatie bevatten 

van de inventaris van de bodemtoestand met betrekking tot voornoemde percelen.  

1) Pour la parcelle ayant été cadastrée sous le numéro 246 : 

1. Identification de la parcelle  

N° de 

parcelle 

 

 21307_E_0246___000_00 

Adresse(s

) 

Pas d’adresse connue pour cette 

parcelle 

Classe de 

sensibilité3  

 

Zone habitat 

2. Catégorie de l’état du sol et obligations  

CATEGORI

E 

3 Parcelle 

pollué sans risque 

OBLIGATIONS 

Aucune nouvelle reconnaissance de l’état du sol ne doit être réalisée dans le cadre d’une 

aliénation de droits réels (ex. : vente) ou d’une cession de permis d’environnement.  

Vu que la parcelle en question est polluée, les restrictions d’usage citées dans le 

résumé des études (voir ci-dessous) ainsi que les mesures de suivi imposées par Bruxelles 

Environnement (à fournir par le cédant de droits réels ou de permis d’environnement au 

cessionnaire) doivent impérativement être respectées et/ou mises en œuvre.  

Les travaux d’excavation et/ou de pompage d’eau souterraine ne peuvent avoir lieu que 

moyennant un projet de gestion du risque/d’assainissement préalablement déclaré conforme par 

Bruxelles Environnement, ou dans le cadre d’un traitement de durée limitée.  

Attention : certains faits (autres que les ventes et les cessions de permis) peuvent 

également rendre obligatoire la réalisation d’une reconnaissance de l’état du sol.  

Vous jugez vos démarches administratives parfois trop complexes et techniques ? Vous 

estimez que vous êtes peu conseillés par votre expert en pollution du sol ou votre entrepreneur 

en assainissement du sol ? 

1 Les modalités pratiques de demande, de délivrance et de paiement des attestations du 

sol sont fixées par l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16/2/2017 

relatif à l’attestation du sol (M.B. 20/03/2017), arrêté d’exécution de l’Ordonnance du 5/3/2009 

relative à la gestion des sols pollués (M.B. 10/3/2009).  
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2Le tarif de base d’une attestation du sol est de 38€. Ce montant est majoré de 60€ 

si le terrain concerné est une zone non cadastrée et de 60€ si la demande est introduite via 

un autre moyen que les formulaires électroniques mis à disposition à cet effet (BRUSOIL 

ou IRISBOX). Si un traitement urgent est demandé, un surcout de 500€ s’ajoute 

également au tarif de base.  
3 La classe de sensibilité est un regroupement de zones définies par les plans 

d'affectation du sol sur la base d'une sensibilité équivalente aux risques pour la santé humaine et 

pour l'environnement.   

Bruxelles Environnement a mis en place un service facilitateur sol pour vous aider et 

vous accompagner à comprendre et à remplir vos obligations. Pour plus de renseignements 

:http://www.environnement.brussels/facilitateursol.  

3. Eléments justifiant la catégorie de l’état du sol  

Activités à risque  
Bruxelles Environnement ne dispose pas d'information quant aux activités sur cette 

parcelle.  

Etudes et travaux réalisés et leurs conclusions  
Bruxelles Environnement dispose des études suivantes pour cette parcelle 

Type étude  D

ate de 

l'étude  

Date 

de la 

déclaration de 

conformité  

Conclu

sions  

Reconnaiss

ance de l'état du sol 

(SOL/00482/2011)  

19

/08/2009  

22/12/2

011  

Polluti

on détectée  

Etude 

détaillée 

(SOL/00482/2011)  

30

/09/2011  

22/12/2

011  

Polluti

on délimitée  

Etude de 

risque 

(SOL/00482/2011)  

30

/09/2011  

22/12/2

011  

Risque

s :santé 

humaine  

Projet de 

gestion du risque 

(SOL/00482/2011)  

02

/02/2012  

11/05/2

012  

Risque 

à gérer  

Evaluation 

finale de la gestion 

du risque 

(SOL/00482/2011)  

2

2/01/2015  

Gestion du risque en 

cours  

Déclaration 

finale aux travaux 

de gestion de 

risque(SOL/00482/

2011)  

2

0/02/2015  

Risques gérés  

4. Validité de l’attestation du sol  

V

alidité 

La validité de la présente attestation du sol 

est d'un an maximum à dater de sa délivrance.  
 

Indépendamment de sa durée de validité, cette attestation du sol n’est pas valable si une 

ou plusieurs données qui y figurent ne correspondent pas ou plus à la réalité (changement 
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d’exploitant, modification de la délimitation cadastrale, etc.). Le titulaire de droits réels ou 

l’éventuel exploitant actuel sur la parcelle concernée est tenu d’informer Bruxelles 

Environnement dans les plus brefs délais en cas d’erreurs ou de manquements au niveau des 

activités à risque éventuellement listées sur la présente attestation. 

De plus, la présente attestation est valable pour une seule vente et ne peut être dupliquée 

pour couvrir la vente de plusieurs biens immobiliers différents.  

Vous trouverez la liste exhaustive des faits annulant la validité d’une attestation du sol 

sur notre site web 

2) Pour la parcelle ayant été cadastrée sous le numéro 241 : 

1. Identification de la parcelle  

N° de 

parcelle 

 

 21307_E_0241___000_00 

Adresse(s

) 

Pas d’adresse connue pour cette 

parcelle 

Classe de 

sensibilité3  

 

Zone habitat 

2. Catégorie de l’état du sol et obligations  

CATEGORI

E 

3 Parcelle 

pollué sans risque 

OBLIGATIONS 

Aucune nouvelle reconnaissance de l’état du sol ne doit être réalisée dans le cadre d’une 

aliénation de droits réels (ex. : vente) ou d’une cession de permis d’environnement.  

Vu que la parcelle en question est polluée, les restrictions d’usage citées dans le 

résumé des études (voir ci-dessous) ainsi que les mesures de suivi imposées par Bruxelles 

Environnement (à fournir par le cédant de droits réels ou de permis d’environnement au 

cessionnaire) doivent impérativement être respectées et/ou mises en œuvre.  

Les travaux d’excavation et/ou de pompage d’eau souterraine ne peuvent avoir lieu que 

moyennant un projet de gestion du risque/d’assainissement préalablement déclaré conforme par 

Bruxelles Environnement, ou dans le cadre d’un traitement de durée limitée.  

Attention : certains faits (autres que les ventes et les cessions de permis) peuvent 

également rendre obligatoire la réalisation d’une reconnaissance de l’état du sol.  

Vous jugez vos démarches administratives parfois trop complexes et techniques ? Vous 

estimez que vous êtes peu conseillés par votre expert en pollution du sol ou votre entrepreneur 

en assainissement du sol ? 

1 Les modalités pratiques de demande, de délivrance et de paiement des attestations du 

sol sont fixées par l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16/2/2017 

relatif à l’attestation du sol (M.B. 20/03/2017), arrêté d’exécution de l’Ordonnance du 5/3/2009 

relative à la gestion des sols pollués (M.B. 10/3/2009).  

2Le tarif de base d’une attestation du sol est de 38€. Ce montant est majoré de 60€ 

si le terrain concerné est une zone non cadastrée et de 60€ si la demande est introduite via 

un autre moyen que les formulaires électroniques mis à disposition à cet effet (BRUSOIL 

ou IRISBOX). Si un traitement urgent est demandé, un surcout de 500€ s’ajoute 

également au tarif de base.  
3 La classe de sensibilité est un regroupement de zones définies par les plans 

d’affectation du sol sur la base d’une sensibilité équivalente aux risques pour la santé humaine 

et pour l’environnement.   
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Bruxelles Environnement a mis en place un service facilitateur sol pour vous aider et 

vous accompagner à comprendre et à remplir vos obligations. Pour plus de renseignements 

:http ://www.environnement.brussels/facilitateursol.  

3. Eléments justifiant la catégorie de l’état du sol  

Activités à risque  
Bruxelles Environnement ne dispose pas d’information quant aux activités sur cette 

parcelle.  

Etudes et travaux réalisés et leurs conclusions  
Bruxelles Environnement dispose des études suivantes pour cette parcelle 

Type étude  D

ate de 

l'étude  

Date 

de la 

déclaration de 

conformité  

Conclu

sions  

Reconnaiss

ance de l'état du sol 

(SOL/00482/2011)  

1

9/08/2009  

22/12/2

011  

Polluti

on détectée  

Etude 

détaillée 

(SOL/00482/2011)  

3

0/09/2011  

22/12/2

011  

Polluti

on délimitée  

Etude de 

risque 

(SOL/00482/2011)  

3

0/09/2011  

22/12/2

011  

Risque

s : santé 

humaine  

Projet de 

gestion du risque 

(SOL/00482/2011)  

0

2/02/2012  

11/05/2

012  

Risque 

à gérer  

Evaluation 

finale de la gestion 

du risque 

(SOL/00482/2011)  

2

2/01/2015  

Gestion du risque en 

cours  

Déclaration 

finale aux travaux 

de gestion de 

risque(SOL/00482/

2011)  

2

0/02/2015  

Risques gérés  

Restrictions 

d'usage 

(SOL/00482/2011)  

0

9/2011  

Excavation uniquement 

avec projet d'assainissement, 

projet de gestion de risque ou 

traitement de durée limitée 

Interdiction de potager  

4. Validité de l’attestation du sol  

V

alidité 

La validité de la présente attestation du sol 

est d'un an maximum à dater de sa délivrance.  
 

Indépendamment de sa durée de validité, cette attestation du sol n’est pas valable si une 

ou plusieurs données qui y figurent ne correspondent pas ou plus à la réalité (changement 

d’exploitant, modification de la délimitation cadastrale, etc.). Le titulaire de droits réels ou 

l’éventuel exploitant actuel sur la parcelle concernée est tenu d’informer Bruxelles 
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Environnement dans les plus brefs délais en cas d’erreurs ou de manquements au niveau des 

activités à risque éventuellement listées sur la présente attestation. 

De plus, la présente attestation est valable pour une seule vente et ne peut être dupliquée 

pour couvrir la vente de plusieurs biens immobiliers différents.  

Vous trouverez la liste exhaustive des faits annulant la validité d’une attestation du sol 

sur notre site web 

3) Pour la parcelle ayant été cadastrée sous le numéro 240D3 : 

1. Identification de la parcelle  

N° de 

parcelle 

 

 21307_E_0240_D_003_00  

Adresse(s

) 

Pas d’adresse connue pour cette 

parcelle 

Classe de 

sensibilité3  

 

Zone habitat 

2. Catégorie de l’état du sol et obligations  

CATEGORI

E 

1 Parcelle non 

pollué  

OBLIGATIONS 

Actuellement, il n’y a pas d’obligations concernant la parcelle, que ce soit en cas 

d’aliénation de droits réels (ex. : vente) ou de cession d’un permis d’environnement comportant 

des activités à risque.  

Attention : certains faits (autres que les ventes et les cessions de permis) peuvent 

également rendre obligatoire la réalisation d’une reconnaissance de l’état du sol.  

1 Les modalités pratiques de demande, de délivrance et de paiement des attestations du 

sol sont fixées par l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16/2/2017 

relatif à l’attestation du sol (M.B. 20/03/2017), arrêté d’exécution de l’Ordonnance du 5/3/2009 

relative à la gestion des sols pollués (M.B. 10/3/2009).  

2Le tarif de base d’une attestation du sol est de 38€. Ce montant est majoré de 60€ 

si le terrain concerné est une zone non cadastrée et de 60€ si la demande est introduite via 

un autre moyen que les formulaires électroniques mis à disposition à cet effet (BRUSOIL 

ou IRISBOX). Si un traitement urgent est demandé, un surcout de 500€ s’ajoute 

également au tarif de base.  
3 La classe de sensibilité est un regroupement de zones définies par les plans 

d’affectation du sol sur la base d’une sensibilité équivalente aux risques pour la santé humaine 

et pour l’environnement.   

3. Eléments justifiant la catégorie de l’état du sol  

Activités à risque  
Bruxelles Environnement ne dispose pas d’information quant aux activités sur cette 

parcelle.  

E

xploitant 

Ru

brique - 

Activité à 

risque  
 

A

nnée 

fin  

A

nnée 

fin 

Permis 

d'environnement 

connu par BE ?  

R

oobaerts-

13 

- Ateliers 

1

995 

2 

0 

 NOVA-NOVA 

432341/443401  



De Nederlandstalige versie van deze basisakte is een vrije vertaling – de Franstalige versie is de 
officiële versie 

12 
 

Peeters 

Eugène/U

LIMETA

L  

d'entretien 

et de 

réparation 

de 

véhicules à 

moteurs 88 

- Dépôts de 

liquides 

inflammabl

es  

0 

5 

Vous pouvez consulter les permis d'environnement disponibles à Bruxelles 

Environnement. Pour ce faire, utilisez le formulaire qui se trouve sur notre site internet et 

envoyez-le par mail à Emprunts.Autorisations@environnement.brussels. En ce qui concerne les 

permis d'environnement délivrés par les communes, il convient de contacter la commune dont 

relève la parcelle. 

Etudes et travaux réalisés et leurs conclusions  
Bruxelles Environnement dispose de l’historique suivant pour cette parcelle. 

Type étude  Date de 

l'étude  

Conclusions  

Reconnaissa

nce de l'état du sol 

(2006/1288/01)  

26/01/2007  Pas de 

pollution détectée.  

4. Validité de l’attestation du sol  

V

alidité 

La présente attestation du sol est valide de 

manière illimitée.  
 

Indépendamment de sa durée de validité, cette attestation du sol n’est pas valable si une 

ou plusieurs données qui y figurent ne correspondent pas ou plus à la réalité (changement 

d’exploitant, modification de la délimitation cadastrale, etc.). Le titulaire de droits réels ou 

l’éventuel exploitant actuel sur la parcelle concernée est tenu d’informer Bruxelles 

Environnement dans les plus brefs délais en cas d’erreurs ou de manquements au niveau des 

activités à risque éventuellement listées sur la présente attestation. 

De plus, la présente attestation est valable pour une seule vente et ne peut être dupliquée 

pour couvrir la vente de plusieurs biens immobiliers différents.  

Vous trouverez la liste exhaustive des faits annulant la validité d’une attestation du sol 

sur notre site web 

4) Pour la parcelle ayant été cadastrée sous le numéro 240Y3 : 

1. Identification de la parcelle  

N° de 

parcelle 

 

 21307_E_0240_Y_003_00 

Adresse(s

) 

Pas d’adresse connue pour cette 

parcelle 

Classe de 

sensibilité3  

 

Zone habitat 

2. Catégorie de l’état du sol et obligations  

CATEGORI 1 Parcelle non 
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E pollué  

OBLIGATIONS 

Actuellement, il n’y a pas d’obligations concernant la parcelle, que ce soit en cas 

d’aliénation de droits réels (ex. : vente) ou de cession d’un permis d’environnement comportant 

des activités à risque.  

Attention : certains faits (autres que les ventes et les cessions de permis) peuvent 

également rendre obligatoire la réalisation d’une reconnaissance de l’état du sol. 

1 Les modalités pratiques de demande, de délivrance et de paiement des attestations du 

sol sont fixées par l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16/2/2017 

relatif à l’attestation du sol (M.B. 20/03/2017), arrêté d’exécution de l’Ordonnance du 5/3/2009 

relative à la gestion des sols pollués (M.B. 10/3/2009).  

2Le tarif de base d’une attestation du sol est de 38€. Ce montant est majoré de 60€ 

si le terrain concerné est une zone non cadastrée et de 60€ si la demande est introduite via 

un autre moyen que les formulaires électroniques mis à disposition à cet effet (BRUSOIL 

ou IRISBOX). Si un traitement urgent est demandé, un surcout de 500€ s’ajoute 

également au tarif de base.  
3 La classe de sensibilité est un regroupement de zones définies par les plans 

d'affectation du sol sur la base d'une sensibilité équivalente aux risques pour la santé humaine et 

pour l'environnement.   

3. Eléments justifiant la catégorie de l’état du sol  

Activités à risque  
Bruxelles Environnement ne dispose pas d'information quant aux activités sur cette 

parcelle.  

Ex

ploitant  

Ru

brique - 

Activité à 

risque  

An

née début  

An

née fin  

Per

mis 

d'environn

ement 

connu par 

BE ?  

Ro

obaerts-

Peeters 

Eugène/U

LIMETAL  

13 - 

Ateliers 

d'entretien 

et de 

réparation 

de 

véhicules à 

moteurs 88 

- Dépôts de 

liquides 

inflammabl

es  

199

5  

200

5  

NO

VA-NOVA 

432341/443

401  

Vous pouvez consulter les permis d'environnement disponibles à Bruxelles 

Environnement. Pour ce faire, utilisez le formulaire qui se trouve sur notre site internet et 

envoyez-le par mail à Emprunts.Autorisations@environnement.brussels. En ce qui concerne les 

permis d'environnement délivrés par les communes, il convient de contacter la commune dont 

relève la parcelle. 

Etudes et travaux réalisés et leurs conclusions  
Bruxelles Environnement dispose des études suivantes pour cette parcelle 
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Type étude  Date de 

l'étude  

Conclusions  

Reconnaissa

nce de l'état du sol 

(2006/1288/01)  

26/01/2007  Pas de 

pollution détectée  

4. Validité de l’attestation du sol  

V

alidité 

La présente attestation du sol est valide de 

manière illimitée.  
 

Indépendamment de sa durée de validité, cette attestation du sol n’est pas valable si une 

ou plusieurs données qui y figurent ne correspondent pas ou plus à la réalité (changement 

d’exploitant, modification de la délimitation cadastrale, etc.). Le titulaire de droits réels ou 

l’éventuel exploitant actuel sur la parcelle concernée est tenu d’informer Bruxelles 

Environnement dans les plus brefs délais en cas d’erreurs ou de manquements au niveau des 

activités à risque éventuellement listées sur la présente attestation. 

De plus, la présente attestation est valable pour une seule vente et ne peut être dupliquée 

pour couvrir la vente de plusieurs biens immobiliers différents.  

Vous trouverez la liste exhaustive des faits annulant la validité d’une attestation du sol 

sur notre site web 

5) Pour la parcelle ayant été cadastrée sous le numéro 256A : 

1. Identification de la parcelle  

N° de 

parcelle 

 

 21307_E_0256_A_000_00 

Adresse(s

) 

Pas d’adresse connue pour cette 

parcelle 

Classe de 

sensibilité3  

 

Zone habitat 

2. Catégorie de l’état du sol et obligations  

CATEGORI

E 

3 Parcelle 

pollué sans risque 

OBLIGATIONS 

Aucune nouvelle reconnaissance de l’état du sol ne doit être réalisée dans le cadre d’une 

aliénation de droits réels (ex. : vente) ou d’une cession de permis d’environnement.  

Vu que la parcelle en question est polluée, les restrictions d’usage citées dans le 

résumé des études (voir ci-dessous) ainsi que les mesures de suivi imposées par Bruxelles 

Environnement (à fournir par le cédant de droits réels ou de permis d’environnement au 

cessionnaire) doivent impérativement être respectées et/ou mises en oeuvre.  

Les travaux d’excavation et/ou de pompage d’eau souterraine ne peuvent avoir lieu que 

moyennant un projet de gestion du risque/d’assainissement préalablement déclaré conforme par 

Bruxelles Environnement, ou dans le cadre d’un traitement de durée limitée.  

Attention : certains faits (autres que les ventes et les cessions de permis) peuvent 

également rendre obligatoire la réalisation d’une reconnaissance de l’état du sol.  

Vous jugez vos démarches administratives parfois trop complexes et techniques ? Vous 

estimez que vous êtes peu conseillés par votre expert en pollution du sol ou votre entrepreneur 

en assainissement du sol ? 
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1 Les modalités pratiques de demande, de délivrance et de paiement des attestations du 

sol sont fixées par l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16/2/2017 

relatif à l’attestation du sol (M.B. 20/03/2017), arrêté d’exécution de l’Ordonnance du 5/3/2009 

relative à la gestion des sols pollués (M.B. 10/3/2009).  

2Le tarif de base d’une attestation du sol est de 38€. Ce montant est majoré de 60€ 

si le terrain concerné est une zone non cadastrée et de 60€ si la demande est introduite via 

un autre moyen que les formulaires électroniques mis à disposition à cet effet (BRUSOIL 

ou IRISBOX). Si un traitement urgent est demandé, un surcout de 500€ s’ajoute 

également au tarif de base.  
3 La classe de sensibilité est un regroupement de zones définies par les plans 

d'affectation du sol sur la base d'une sensibilité équivalente aux risques pour la santé humaine et 

pour l'environnement.  

Bruxelles Environnement a mis en place un service facilitateur sol pour vous aider et 

vous accompagner à comprendre et à remplir vos obligations.  

Pour plus de renseignements : 

http://www.environnement.brussels/facilitateursol.  

3. Eléments justifiant la catégorie de l’état du sol  

Activités à risque  
Bruxelles Environnement ne dispose pas d'information quant aux activités sur cette 

parcelle.  

Etudes et travaux réalisés et leurs conclusions  
Bruxelles Environnement dispose des études suivantes pour cette parcelle 

Type étude  D

ate de 

l'étude  

Date 

de la 

déclaration de 

conformité  

Conclu

sions  

Reconnaiss

ance de l'état du sol 

(SOL/00437/2010)  

0

2/03/2010  

04/01/2

011  

Polluti

on détectée  

Etude 

détaillée 

(SOL/00437/2010)  

2

7/05/2010  

17/02/2

011  

Polluti

on délimitée  

Etude de 

risque 

(SOL/00437/2010)  

2

6/10/2010  

17/02/2

011  

Risque

s :santé 

humaine  

Projet de 

gestion du risque 

(SOL/00437/2010)  

2

0/12/2015  

26/02/2

016  

Risque 

à gérer  

Evaluation 

finale de la gestion 

du risque 

(SOL/00437/2010)  

1

4/06/2017  

Gestion du risque en 

cours  

Déclaration 

finale aux travaux 

de gestion de 

risque(SOL/00437/

2010)  

0

7/07/2017  

Risques gérés  
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Restrictions 

d'usage 

(SOL/00437/2010)  

0

6/2017  

Interdiction de captage 

d'eau  

4. Validité de l’attestation du sol  

V

alidité 

La validité de la présente attestation du sol 

est d'un an maximum à dater de sa délivrance.  
 

Indépendamment de sa durée de validité, cette attestation du sol n’est pas valable si une 

ou plusieurs données qui y figurent ne correspondent pas ou plus à la réalité (changement 

d’exploitant, modification de la délimitation cadastrale, etc.). Le titulaire de droits réels ou 

l’éventuel exploitant actuel sur la parcelle concernée est tenu d’informer Bruxelles 

Environnement dans les plus brefs délais en cas d’erreurs ou de manquements au niveau des 

activités à risque éventuellement listées sur la présente attestation De plus, la présente 

attestation est valable pour une seule vente et ne peut être dupliquée pour couvrir la vente de 

plusieurs biens immobiliers différents.  

6) Pour la parcelle ayant été cadastrée sous le numéro 254L5 : 

1. Identification de la parcelle  

N° de 

parcelle 

 

 21307_E_0254_L_005_00 

Adresse(s

) 

Chaussée de Mons 1261 à 1070 

Bruxelles 

 

Classe de 

sensibilité3  

 

Zone habitat 

2. Catégorie de l’état du sol et obligations  

CATEGORI

E 

2 Parcelle 

légèrement pollué 

sans risque 

OBLIGATIONS 

Actuellement, il n’y a pas d’obligations concernant la parcelle, que ce soit en cas 

d’aliénation de droits réels (ex. : vente) ou de cession d’un permis d’environnement comportant 

des activités à risque.  

Attention : certains faits (autres que les ventes et les cessions de permis) peuvent 

également rendre obligatoire la réalisation d’une reconnaissance de l’état du sol. 

1 Les modalités pratiques de demande, de délivrance et de paiement des attestations du 

sol sont fixées par l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16/2/2017 

relatif à l’attestation du sol (M.B. 20/03/2017), arrêté d’exécution de l’Ordonnance du 5/3/2009 

relative à la gestion des sols pollués (M.B. 10/3/2009).  

2Le tarif de base d’une attestation du sol est de 38€. Ce montant est majoré de 60€ 

si le terrain concerné est une zone non cadastrée et de 60€ si la demande est introduite via 

un autre moyen que les formulaires électroniques mis à disposition à cet effet (BRUSOIL 

ou IRISBOX). Si un traitement urgent est demandé, un surcout de 500€ s’ajoute 

également au tarif de base.  
3 La classe de sensibilité est un regroupement de zones définies par les plans 

d'affectation du sol sur la base d'une sensibilité équivalente aux risques pour la santé humaine et 

pour l'environnement.   
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3. Eléments justifiant la catégorie de l’état du sol  

Activités à risque  
Bruxelles Environnement ne dispose pas d'information quant aux activités sur cette 

parcelle.  

Etudes et travaux réalisés et leurs conclusions  
Bruxelles Environnement dispose des études suivantes pour cette parcelle 

Type étude  Dat

e de 

l'étude  

Date 

de la 

déclaration 

de 

conformité  

Conc

lusions  

Reconnaissa

nce de l'état du sol 

(SOL/00437/2010)  

02/

03/2010  

04/0

1/2011  

Pollu

tion détectée  

Etude 

détaillée 

(SOL/00437/2010)  

27/

05/2010  

17/0

2/2011  

Pollu

tion 

délimitée  

Etude de 

risque 

(SOL/00437/2010)  

26/

10/2010  

17/0

2/2011  

Risq

ues :santé 

humaine  

Projet de 

gestion du risque 

(SOL/00437/2010)  

16/

09/2014  

20/1

1/2014  

Risq

ue à gérer  

Evaluation 

finale de la gestion 

du risque 

(SOL/00437/2010)  

09/

02/2017  

Gestion du risque en 

cours  

Déclaration 

finale aux travaux de 

gestion de 

risque(SOL/00437/2

010)  

28/

02/2017  

Risques gérés  

4. Validité de l’attestation du sol  

V

alidité 

La présente attestation du sol est valide de 

manière illimitée.  
 

Indépendamment de sa durée de validité, cette attestation du sol n’est pas valable si une 

ou plusieurs données qui y figurent ne correspondent pas ou plus à la réalité (changement 

d’exploitant, modification de la délimitation cadastrale, etc.). Le titulaire de droits réels ou 

l’éventuel exploitant actuel sur la parcelle concernée est tenu d’informer Bruxelles 

Environnement dans les plus brefs délais en cas d’erreurs ou de manquements au niveau des 

activités à risque éventuellement listées sur la présente attestation.  

De plus, la présente attestation est valable pour une seule vente et ne peut être dupliquée 

pour couvrir la vente de plusieurs biens immobiliers différents. 

7) Met betrekking tot de andere percelen: Geen categorie. De hieronder vermelde 

percelen worden momenteel niet vermeld in de inventaris van de bodemtoestand. 

De partijen verklaren een afschrift van de bodemattesten te hebben ontvangen.  
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De grondeigenaar verklaart dat hij geen aanvullende informatie bezit die de inhoud van 

de bodemattesten zou kunnen wijzigen en stelt vast, na kennis te hebben genomen van de lijst 

van risicoactiviteiten in de zin van de Ordonnantie, dat geen enkele van deze activiteiten is 

uitgeoefend noch wordt uitgeoefend op de percelen die het voorwerp uitmaken van onderhavige 

akte.  

De partijen verklaren een afschrift van het bodemattest te hebben ontvangen.  

STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN 

In toepassing van artikel 275 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening heeft 

de Gemeente Anderlecht de stedenbouwkundige inlichtingen verstrekt die van toepassing zijn 

op het goed, voorwerp van onderhavige basisakte.  

De comparanten erkennen een afschrift van de verschillende brieven van de Gemeente 

Anderlecht te hebben ontvangen. Er wordt verwezen naar de verkavelingsakte opgemaakt door 

ondergetekende notarissen Lorette Rousseau en Isabelle Raes, op 6 november 2020, waarin deze 

inlichtingen letterlijk worden overgenomen. 

De comparanten verklaren dat uit deze inlichtingen blijkt dat volgens het Gewestelijk 

Bestemmingsplan, van kracht sinds 29 juni 2001, het goed gelegen is in sterk gemengde 

gebieden, langs een structurerende ruimte en dat het goed gelegen is binnen de perimeter van 

het verkavelingsplan nummer 03/GL/102_00, afgeleverd aan de comparant sub 1 op 7 juni 

2018.  

Het goed heeft het voorwerp uitgemaakt van een stedenbouwkundige vergunning 

afgeleverd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 23 januari 2020 onder referentienummer 

“01/PFD/1701869”, waarvan hierna sprake. 

De comparanten erkennen de nodige toelichting betreffende deze informatie te hebben 

gekregen, alsook een kopie van gezegd antwoord voorafgaandelijk dezer te hebben ontvangen.  

De grondeigenaar verklaart dat bij zijn weten het goed niet het voorwerp uitmaakt van 

onteigenings- of beschermingsmaatregelen genomen overeenkomstig de wetgeving op 

monumenten, noch getroffen is door een erfdienstbaarheid met betrekking tot een rooilijn.  

De grondeigenaar verklaart dat het goed momenteel bestemd is als bouwgrond. Hij 

verklaart dat, bij zijn weten, deze bestemming wettig is en dat deze niet betwist wordt. De 

grondeigenaar neemt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de bestemming die de 

Bouwheer aan het goed zou willen geven. De Bouwheer zal er zijn zaak van maken zonder 

verhaal tegen de grondeigenaar.  

POSTINTERVENTIEDOSSIER 

In hun hoedanigheid van toekomstige bouwheren delegeren de mede-eigenaars hun 

taken en verplichtingen betreffende het gedeelte van het postinterventiedossier dat betrekking 

heeft op de gemene delen, aan de syndicus van het pand. 

Dit postinterventiedossier zal bewaard worden op het kantoor van de syndicus, waar het 

gratis geraadpleegd zal mogen worden door iedere belanghebbende. De verplichting van 

overdracht van het postinterventiedossier aan de opvolgende eigenaars van de privatieve kavels 

is beperkt tot de delen van het dossier die betrekking hebben op die privatieve kavels. 

II. BOUW VAN EEN VASTGOEDCOMPLEX – STEDENBOUWKUNDIGE 

VERGUNNING 

Volgend op deze uiteenzetting, hebben de comparanten verklaard dat een 

gebouwencomplex van 3 gebouwen bestaande uit 63 woningen, 69 kelders, 16 werkplaatsen en 

32 parkeerplaatsen voor voertuigen of vrachtwagens gebouwd zal worden op het voorschreven 

vastgoed.  
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De gebouwen zullen worden gebouwd volgens de plannen opgemaakt door de tijdelijke 

vereniging DDS+, te 1050 Brussel, Louizalaan 251-7, Bogdan & Van Broeck te 1000 Brussel, 

Hooikaai 251-7 en Eole Paysagistes, te 1180 Ukkel, De Frélaan 229.  

De stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd door het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest op 23 januari 2020 met referentie 01/PFD/1701869, waarvan een afschrift samen met de 

plannen hier aangehecht zal blijven.  

Het goed heeft eveneens het voorwerp uitgemaakt van een milieuvergunning op datum 

van 20 februari 2020 met referentie 1.715.466. 

De stedenbouwkundige vergunning van 23 januari 2020, waarvan hierboven sprake, is 

afgeleverd voor 1) de bouw van het vastgoedcomplex, voorwerp van onderhavige basisakte, 

omvattende meer bepaald 3 gebouwen met een combinatie van productielokalen, showrooms, 

bijhorende kantoren, koopwoningen (63 eenheden) en 32 parkeerplaatsen in open lucht en 2) de 

aanleg van een voorlopige parking van 50 parkeerplaatsen op kavel 3 van de verkaveling, 

waarvan hierboven sprake. De milieuvergunning van 20 februari 2020, waarvan hierboven 

sprake, heeft betrekking op 82 parkeerplaatsen, zijnde 32 parkeerplaatsen die deel uitmaken van 

het complex, voorwerp van onderhavige basisakte en 50 parkeerplaatsen die deel uitmaken van 

de voorlopige parking die moet worden aangelegd op kavel 3. 

De comparanten verklaren dat ze van plan zijn een aanvraag in te dienen tot wijziging 

van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning teneinde de voorlopige 

parking van 50 parkeerplaatsen op kavel 3 te schrappen en de 50 voorlopige parkeerplaatsen op 

een andere plaats in Anderlecht te voorzien.  

De comparanten verbinden er zich toe bij de uitvoering van de voorlopige parking de 

werken uit te voeren, hetzij overeenkomstig voornoemde stedenbouwkundige vergunning en 

milieuvergunning, hetzij overeenkomstig de ten gevolge van de wijziging gewijzigde 

stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning.  

III. STATUTEN 

ALGEMEEN 

De comparanten verklaren aan ondergetekende notarissen bij onderhavige authentieke 

akte over te gaan tot het vaststellen van de statuten van het gebouwencomplex, overeenkomstig 

artikel 577-3 tot 577-14 van het Burgerlijk Wetboek.  

Deze statuten bestaan enerzijds uit de basisakte van het complex, en anderzijds uit het 

reglement van mede-eigendom van de vereniging van mede-eigenaars van residentie 

“NOVACITY I”, alsook uit het reglement van inwendige orde. 

Voor al wat niet in onderhavige statuten geregeld is, wordt door de comparanten 

uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 577-2 en volgende van het Burgerlijk Wetboek 

aangaande “Gedwongen mede-eigendom in het algemeen” en “Gedwongen mede-eigendom van 

gebouwen of groepen van gebouwen” in het bijzonder. 

Onderhavige akte zal, overeenkomstig artikel 1 van de Hypotheekwet, worden 

overgeschreven in de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.  

Ingevolge de statuten, vastgesteld bij huidige akte, zal het hierna beschreven complex 

bestaan uit enerzijds privatieve delen die de exclusieve eigendom zijn van één eigenaar of van 

onverdeelde mede-eigenaars, en anderzijds uit gemeenschappelijke delen die in mede-eigendom 

en gedwongen onverdeeldheid toebehoren aan alle mede-eigenaars van het gebouwencomplex. 

De gemeenschappelijke delen worden verdeeld in fracties die, via de hierna vast te 

stellen quotiteiten, verbonden worden aan de privatieve delen.  

Ingevolge deze verdeling bekomt vanaf heden elke woning, werkplaats, parkeerplaats 

en kelder, met inbegrip van de eraan verbonden fracties in de gemeenschappelijke delen, een 

afzonderlijk juridisch bestaan, en wel zo dat er vanaf heden afzonderlijk over beschikt kan 
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worden, ten bezwarende of ten kosteloze titel, en dat ze vanaf heden afzonderlijk met zakelijke 

rechten kunnen worden bezwaard.  

Bij vervreemding wordt ook het aandeel in de gemeenschappelijke delen overgedragen. 

Ook voor nieuwe eigenaars (herverkoop) gelden deze statuten. 

Betreffende de tegenstelbaarheid van de statuten, alsook van het reglement van 

inwendige orde en de beslissingen van de algemene vergadering, wordt uitdrukkelijk verwezen 

naar de desbetreffende wettelijke bepalingen (artikel 577-10 van het Burgerlijk Wetboek). 

DE VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS VAN HET 

GEBOUWENCOMPLEX  

De vereniging van mede-eigenaars van het gebouwencomplex heeft als naam 

“VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS VAN RESIDENTIE NOVACITY I”, met zetel in 

het complex gelegen te 1070 Anderlecht, aan een nieuw aan te leggen straat welke zal uitgeven 

op de Bergensesteenweg. Overeenkomstig de wet verkrijgt de vereniging van mede-eigenaars 

rechtspersoonlijkheid na de overschrijving van de statuten van de residentie in de Algemene 

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en vanaf de overdracht of de toekenning van 

minstens één kavel. 

De vereniging van mede-eigenaars kan geen ander vermogen hebben dan de roerende 

goederen, nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en 

het beheer van de residentie. 

Alle documenten uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars vermelden het 

ondernemingsnummer van deze vereniging.  

ERFDIENSTBAARHEDEN EN BIJZONDERE VOORWAARDEN 

De verkavelingsakte en de akte van opstal verleden door ondergetekende notaris Lorette 

ROUSSEAU, waarvan sprake bij de oorsprong van eigendom, omvat de hiernavolgende 

bijzondere voorwaarden, hieronder letterlijk overgenomen: 

« 4. Conditions spéciales et servitudes  

Il résulte des titres de propriété : 

1. L'acte reçu par le notaire James Dupont, le 27 août 2009,  dont question à l'origine de 

propriété, comprend les conditions spéciales suivantes, ci-après littéralement reprises :  

« L’acquéreur sera purement et simplement subrogé dans tous les droits et obligations du 

vendeur relativement aux stipulations suivantes, ceci pour autant qu’elles soient encore 

d’application, reprises dans les actes reçus : 

 1/ par le notaire Jacques Beeckman de Crayloo à Bruxelles en date du onze février mil 

neuf cent cinquante trois et ici littéralement reproduites : 

« Les acquéreurs auront à retenir sur leur lot et à conduire à l’égout par leur lot 

exclusivement les eaux pluviales et ménagères. Tous raccordements à l’égout se feront 

indépendamment pour chaque lot. 

 L’assiette du sentier bordant le lot un appartient à ce lot et constitue une servitude de 

passage, sentier n° 68 de l’atlas communal. 

 (…) » 

2. L’acte reçu par le notaire Olivier Neyrinck, le 2 octobre 2018, dont question dans 

l’origine de propriété, comprend les conditions spéciales suivantes, ci-après littéralement 

reprises : 

« Servitude au profit de Fluxys, grevant la parcelle de terrain cadastrée section E 

numéro 0254 L5 P0000: 

Article 1 
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Une servitude légale d’utilité publique au profit des installations de transport de gaz 

naturel de Fluxys Belgium, avenue des Arts 31 à 1040 Bruxelles, grève la parcelle faisant 

l’objet de cette vente. 

Article 2 

Les installations de Fluxys Belgium relèvent de la loi du 12 avril 1965 relative au 

transport de produits gazeux et autres par canalisations et de ses arrêtés d’exécution. L’article 

11 de cette loi interdit spécifiquement tout acte de nature à nuire aux installations de transport 

de gaz ou à leur exploitation. 

C'est pourquoi le propriétaire des parcelles dans lesquelles se trouvent ces installations 

ou le propriétaire des parcelles se situant à proximité de ces installations, doit prendre toutes 

les mesures de précautions nécessaires afin d'éviter d'endommager les installations de Fluxys 

Belgium. 

En outre, l’article précité prévoit que l’occupation partielle du domaine public ou privé 

par les installations de Fluxys Belgium n’entraîne aucune dépossession mais soit constitutive 

d’une servitude légale d’utilité publique. 

Article 3 

Le propriétaire acceptera, le cas échéant, tous les travaux que Fluxys Belgium estimerait 

nécessaires dans le cadre de l’exploitation et de la gestion de ses installations. 

Fluxys Belgium informera le propriétaire, dans les meilleurs délais, du programme des 

travaux et fera le nécessaire pour indemniser les dégâts causés par ces travaux. 

Cette servitude impose également au propriétaire et aux utilisateurs d’accorder à Fluxys 

Belgium l’accès à leur terrain, ainsi que le libre passage vers et dans la zone de servitude. 

Cette obligation est valable pour toute parcelle clôturée ainsi que pour toute parcelle que 

les propriétaires ou utilisateurs souhaiteraient clôturer. 

Dans ce cas, ils devront d’abord avertir Fluxys Belgium afin de conclure, à ce sujet, une 

convention d’accès spécifique. 

Article 4 

De par l'existence de cette servitude légale, il convient de prendre en compte, dans une 

zone qui s'étend sur toute la longueur des installations, les prescriptions particulières détaillées 

ci-après : 

A. Activités non autorisées à proximité de nos installations (AR 19/03/2017) 

L’article 15 de l’arrêté royal du 19 mars 2017 prescrit une zone réservée de 10 mètres, à 

savoir 5 mètres de part et d’autre de l’axe des installations de transport de gaz naturel, où toute 

activité est interdite, tout comme : 

ı la présence de bâtiments, locaux fermés, abris de jardin, car-ports, tentes ; 

ı l’entreposage de matériel et de matériaux ; 

ı la modification du relief du terrain (par ex. creusement de fossés, création de talus, 

travaux de terrassement) ; 

ı tous les travaux qui peuvent compromettre la stabilité du (sous-)sol autour des 

installations de transport, comme des travaux d’excavation et des travaux de terrassement ; 

ı l’exécution de travaux agricoles ou horticoles à plus de 50 cm de profondeur en dessous 

du niveau de sol; 

ı le placement de piquets (clôtures, piquets de prairie, piquets pour des filets anti-grêle). 

De plus, les forages (horizontaux, verticaux, carottages, pénétromètres, piézomètres, 

essais à la plaque, etc.) et les fonçages sont interdits à moins de 15 mètres de nos installations, 

sauf accord écrit préalable de notre société. 
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Enfin, la présence d’arbres et arbustes est interdite, hormis ceux mentionnés sur la liste 

ci-jointe dans une zone de 6 mètres, soit 3 mètres de part et d’autre de l’axe des installations de 

transport de gaz naturel. 

B. Obligation légale d'information (A.R. du 21/09/1988) 

Dans une zone de trente (30) mètres, soit quinze (15) mètres de part et d'autre de nos 

installations (= zone protégée) : 

ı chaque projet doit être signalé à Fluxys Belgium, au moins quinze (15) jours ouvrables 

avant le début des travaux, afin de définir les prescriptions de sécurité à respecter avant et/ou 

pendant la réalisation des travaux. 

ı Cette procédure est obligatoire pour le maître de l’ouvrage ou le bureau 

d’étude/l’architecte, les entrepreneurs et sous-traitants en charge de la réalisation des travaux. 

L’information est transmise comme suit : 

ı par courrier à l'attention de Fluxys Belgium – c/o Infoworks, avenue des Arts 31, 1040 

Bruxelles ı fax : 32 2 282 75 54 - e-mail : 

infoworks@fluxys.com 

ı de préférence via le site internet KLIP pour les travaux en Flandre – 

https://klip.vlaanderen.be ou pour les travaux dans la Région de Bruxelles-Capitale et en 

Wallonie via le site internet CICC (Point de Contact Fédéral Informations Câbles et Conduites) 

– www.klimcicc.be 

Remarque importante : la zone protégée, telle que décrite ci-dessus, est une zone 

minimum qui doit être étendue, le cas échéant, à la zone où l’exécution de travaux peut nuire à 

l’intégrité des installations de transport de gaz. 

Si le maître de l'ouvrage fait exécuter tout ou partie des travaux par un tiers, il a 

l'obligation, conformément à l'arrêté royal du 21 septembre 1988, de transmettre à ce tiers ces 

informations et les mesures de sécurité à respecter. 

Article 5 

Sur simple demande, le responsable régional de Fluxys Belgium - tél. 02/282.67.79 se 

tient à disposition pour baliser, gratuitement, les installations sur le terrain, aux jour et heure à 

convenir avec lui. Ce balisage doit être vérifié par le demandeur en exécutant des fouilles 

manuelles de repérage en nombre suffisant. 

Article 6 

Au cas où le terrain serait utilisé par un tiers, le propriétaire informera l’utilisateur des 

dispositions mentionnées ci-dessus. 

En cas de transfert ou de cession de droits réels sur la parcelle, le propriétaire a 

l’obligation de faire mentionner les présentes dispositions dans l’acte authentique. Par le biais 

du notaire qui instrumente, le propriétaire fera parvenir une copie de tout acte de cession à 

Fluxys Belgium, avenue de Arts 31 à 1040 Bruxelles. » 

3. L’acte reçu par le notaire Olivier Neyrinck, le 8 novembre 2010, dont question dans 

l’origine de propriété, comprend les conditions spéciales suivantes, ci-après littéralement 

reprises : 

« Dans l’acte prérappelé, reçu par le notaire Léon B- Verbruggen, daté du 9 décembre 

1970, figurent des conditions spéciales. 

L’acquéreur reconnaît avoir reçu copie et explications desdites conditions spéciales et 

dispense le notaire soussigné de les reproduire aux présentes. 

L’acquéreur sera subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur résultant 

desdites stipulations pour autant qu’elles soient encore d’application. » 
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4. L’acte reçu par le notaire Olivier Neyrinck, le 29 août 2011, dont question dans 

l’origine de propriété, comprend les conditions spéciales suivantes, ci-après littéralement 

reprises : 

« Dans l'acte prérappelé, du notaire Eric Wagemans, à Saint-Gilles, à l’intervention 

du Notaire Henri Van Eeckhoudt, à Sint-Martens-Lennik, daté du 6 mai 2009, figurent les 

conditions spéciales suivantes. 

Elles sont ici littéralement reproduites :  

« 5)Erfdiensbaarheden : 

De Verkoopster verklaart zelf geen erfdienstbaarheden te hebben toegestaan  sedert 

haar verkrijging en dat er ook geen ontstaan zijn door besteming van de huisvader, met 

uizondering evenwel van een erfdienstbaarheid vermeld in de voormelde akte verleden voor 

notaris Karel Verbruggen te Brussel op zeventwintig januari negentienhonderd tweeënvijftig, 

hierna weergegeven en letterlijk luidende als volgt : 

Voormelde akte van notarissen De Valkeneer en Feront bevat de volgende 

erfdienstbaarheden, hier letterlijke overgeschreven : « En cas de construction, de 

reconstruction ou de modifications des bâtisses, les acquéreurs devront se conformer aux lois et 

arrêtés de l’autorité compétente ; établir les murs mitoyens à l’épaisseur et à la hauteur 

réglementaire et s’entendre avec les voisins pour l’établissement de ces murs et pour le coût des 

travaux, s’il y a lieu ». 

5. L’acte reçu par le notaire Olivier Neyrinck, le 1er décembre 2009, dont question dans 

l’origine de propriété, comprend les conditions spéciales suivantes, ci-après littéralement 

reprises : 

« L'acte de vente précité reçu par le Notaire Charles Emile SOHET, Notaire ayant résidé 

à Forest, le premier mars mille neuf cent nonante-quatre, mentionne les conditions particulières 

ci-après littéralement reproduites, à savoir : 

« Le vendeur fait observer qu’il n’a personnellement pas concédé de servitudes mais que 

les titres antérieurs et notamment l’acte reçu par le Notaire Paul ENGLEBERT, prénommé, le 

dix-sept janvier mil neuf cent quarante-neuf contient les stipulations ci-après littéralement 

reproduites dans les effets desquels l’acquéreur sera purement et simplement subrogé : 

De scheidingslijn van het verkochte goed en den eigendom van Mijnheer DE SMEDT 

loopt zoals zij aangewezen is op het plan opgemaakt door den landmeter Crick te Anderlecht, 

en gehecht aan en proces-verbaal van toewijzing verleden voor den Notaris Maresceaux, te 

Anderlecht, den elfden februari laatsleden ; als gevolg daarvan lopen een delle der regenwaters 

van gezegden eigendom DE SMEDT, op het tegenwoordig verkochte goed, Mijnheer Saeremans 

zal zich moeten verstaan met gezegde DE SMEDT. Dat de regenwaters van het verkochte goed 

loopen in den regenwaterput staande op den eigendom van Mijnheer DE SMEDT, die dit moet 

gedogen, het gebruik der regenwaters is uitsluitelijk voord gezegde De Smedt. De verkopers 

verklaren dat akte nog vermeldt : 

Dat het te koop gestelde goed belast is, met verbod daarin eens drankslijterij uit te 

baten gedurende een termijn van dertig jaar, begonnen den tweeden mei 

negentienhonderdtweeentwintig, overeenkomstig de wetgeving inzake werkmans of goedkopen 

woningen ». 

6. L’acte reçu par le notaire Guy Dubaere, le 23 août 2018, dont question dans l’origine 

de propriété, comprend les conditions spéciales suivantes, ci-après littéralement reprises : 

« Constitution de servitude: 

L'acquéreur déclare constituer une servitude de passage perpétuelle et gratuite, au profit 

d'Infrabel, ses préposés ou commettants, sur une assiette de terrain située le long de la parcelle 
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côté voies, sur une largeur de 3 mètres, telle que figurée au plan ci-annexé sous couleur bleue 

avec carreaux.  

Cette servitude permettra à Infrabel, ses préposés ou commettants d'accéder à ses 

infrastructures quel que soit le mode de déplacement utilisé par Infrabel, ses préposés ou 

commettants, tels que, à titre non exhaustif, à pied, avec des véhicules de service ou personnels, 

avec des véhicules de chantier, etc. 

L'attention de l'acquéreur est attirée sur l'obligation de respecter la loi du 25 juillet 1891 

révisant de la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer. La loi du 25 juillet 1891 a 

été abrogée par la loi du 27 avril 2018, publiée au Moniteur Belge le 29 mai 2018. Cette 

dernière n’entre en vigueur que le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication 

au Moniteur belge (à l'exception des articles 2, 17°, 25, 41, § 2 et 43, § 3 qui entrent en vigueur 

le dixième jour suivant la publication de la loi au Moniteur belge), soit le 1er décembre 2018. 

Il renonce à tout recours contre Infrabel ou la SADP SNCB pour tout dommage ou 

désagrément provenant de l'existence et de l'exploitation du chemin de fer. 

4. Conditions spéciales 

L'acquéreur sera subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur qui résultent du 

ou des titres de propriété du vendeur. 

Dans l'acte prérappelé, reçu par Monsieur Alain VANDER ZIJPEN, Commissaire 

Inspecteur Principal au deuxième comité d’achat daté du 11 octobre 2010, figure des conditions 

spéciales. 

Elles sont ici littéralement reproduites: 

« Erfdienstbaarheid 

Artikel 1. 

Een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut ten gunste van de 

aardgasvervoerinstallaties van de N.V. FLUXYS, Kunstlaan 31, te 1040 Brussel bezwaart bij 

deze akte verkochte perceel. 

Artikel 2. 

De installaties van Fluxys vallen onder de bepalingen van de wet van 12 april 1965 

betreffende het transport van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de 

bijhorende uitvoeringsbesluiten. 

Artikel 11 van deze wet verbiedt specifiek elke daad die de aardgasvervoerinstallaties of 

de exploitatie ervan kan schaden. Daarom neemt de eigenaar van de percelen waarin deze 

installaties zich bevinden/ gelegen in de nabijheid van deze installaties, alle nodige 

voorzorgsmaatregelen om beschadigingen aan de Fluxysinstallaties te vermijden. 

Daarenboven voorziet dit artikel dat de gedeeltelijke bezetting van het openbaar of 

privaat domein door Fluxys-installaties geen enkele bezitsberoving met zich meebrengt, maar 

dat zij een erfdienstbaarheid van openbaar nut vormt. 

Artikel 3. 

De eigenaar zal desgevallend alle werken op zijn eigendom dulden die door de N.V. 

FLUXYS noodzakelijk geacht worden voor het beheer en voor de exploitatie van deze 

installaties. 

De N.V. FLUXYS zal zo vlug mogelijk de eigenaar van de nodige werken op de hoogte 

brengen en zal die door haar werken berokkend wordt, vergoeden. 

Deze erfdienstbaarheid verplicht eveneens de eigenaar en de gebruikers de N.V. FLUXYS 

toegang te verlenen tot het terrein, alsook vrije doorgang te verschaffen naar en in de zone 

belast met erfdienstbaarheid. 
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Deze verplichting is geldig voor elk omheind perceel alsook voor elk perceel dat de 

eigenaars of de gebruikers wensen te omsluiten. In dat geval zullen zij de N.V. FLUXYS vooraf 

moeten verwittigen, teneinde dienaangaande een specifieke toegangsconventie af te sluiten. 

Artikel 4. 

Uit de wettelijke erfdienstbaarheid vloeit voort dat, binnen een strook grond, die zich 

over de ganse lengte van de installaties uitstrekt, de volgende bijzonder bepalingen in acht 

dienen genomen te worden: 

A. Activiteiten die in de nabijheid van onze installaties niet zijn toegelaten (KB 

11/03/1966) Artikel 24 van het Koninklijk Besluit van 11 maart 1966 betreffende de te nemen 

veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties van gasvervoer 

door middel van leidingen zoals gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 24 januari 1991 schrijft 

een voorbehouden zone voor waarin het volgende niet is toegelaten: 

• Het oprichten van gebouwen, gesloten lokalen, 

tuinhuisjes, carport, tenten, ... ; 

• Het opstapelen van goederen of materiaal; 

• Het wijzigen van het bodemniveau (bvb, het graven van grachten, ophogingen, 

graafwerken); 

• De aanwezigheid van bomen en struiken andere dan deze vermeld op de bijgevoegde 

lijst. 

De N.V. FLUXYS voorziet een voorbehouden zone van tien (10) meter, namelijk vijf (5) 

meter aan weerszijden van de as van de aardgastransportinstallaties waarin bovenvermelde 

activiteiten niet zijn toegelaten. 

B. Wettelijke meldingsplicht (KB 21/9/1988) In een zone van dertig (30) meter, namelijk 

vijftien (15) meter aan weerszijden van onze installaties (= beschermde zone): 

• Wordt om het even welk werk/ ontwerp minstens vijftien (15) werkdagen vóór de start 

van de werken aan de N.V. FLUXYS voorgelegd om de te respecteren veiligheidsvoorschriften 

voor en/ of tijdens de uitvoering van de werken vast te leggen. 

• Is deze procedure verplicht voor de eigenaar/ (erf)pachter/ huurder, bouwheer, 

studiebureau/architect, aannemers en onderaannemers die de werken uitvoeren. 

De melding gebeurt via: 

• Brief t.a.v. de N.V. FLUXYS - c/o Infoworks: Kunstlaan, 31, 1040 Brussel; 

• Fax: 02/282.75.54; E-mail: infoworks©fluxys.com; 

• Of bij voorkeur via de KLIM-website (federaal Kabels en Leidingen Informatie 

meldpunt) — www. Klim-cicc.be. 

Belangrijke opmerking: de beschermde zone, zoals hierboven beschreven, is een 

minimumzone die, indien nodig, uitgebreid wordt tot de zone waar de uitvoering van de werken 

de stabiliteit van de gasvoerinstallaties kan schaden. 

Indien de bouwheer de werken, of een gedeelte van de werken, laat uitvoeren door een 

derde, is hij, volgens een koninklijk besluit van 21 september 1988, verplicht om de onderhavige 

informatie en de veiligheidsvoorschriften aan de derde te bezorgen. 

Artikel 5. 

Op eenvoudig verzoek zal de regionale verantwoordelijke van de N.V. FLUXYS 

(02/282.71.81)) gratis overgaan tot afpaling van de installaties op het terrein, op datum en uur 

met hem overeen te komen. Deze afbakening dient door de aanvrager gecontroleerd te worden 

door middel van een voldoende aantal met de hand uitgevoerde opzoekingspunten. 

Artikel 6. 

Wordt de grond door een derde gebruikt, dan zal de grondeigenaar de gebruiker van de 

bovenvermelde bepalingen in kennis stellen. 
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In geval van overdracht of afstand van zakelijke rechten op de bezwaarde grond zal de 

eigenaar de bovenvermelde bepalingen in de authentieke akte moeten vermelden. De eigenaar 

dient, door tussenkomst van de instrumenterende notaris, een kopie van elke akte houdende 

afstand van het terrein te bezorgen aan de N.V. FLUXYS, Kunstlaan 31 te 1040 Brussel.” 

En outre, les parties conviennent entre elles les conditions spéciales suivantes : 

Au bénéfice d'Infrabel: 

- La structure du talus restera en l'état où il se trouvera à la fin des travaux du RER. 

Toute modification autre qu'esthétique sera soumise à l'accord formel d'Infrabel. 

− citydev.brussels devra demander l'accord d'Infrabel avant tous travaux dans la zone du 

collecteur (soit 176m2) et déchargera Infrabel de toute responsabilité quant aux eaux de 

ruissèlement du talus. 

Cette zone est délimitée sur le plan ci-annexé entre les points A, B, C et I. 

Au bénéfice de citydev.brussels: 

− citydev.brussels disposera d'un droit d'usage et d'accès exclusif aux parcelles 

adjacentes mentionnés sur le plan prédécrit sous teinte rose (1.068m2), à titre gratuit et pour 

une durée indéterminée. Ce droit lui permettra notamment de procéder à la végétalisation et à 

l'entretien des talus et espaces verts. Cette végétalisation et l'entretien de ces talus seront à la 

charge exclusive de citydev.brussels, durant toute la durée de son occupation, laquelle ne 

pourra prendre fin qu'à l'initiative de Infrabel et pour les motifs justifiés par sa mission telle 

que définie par la loi et moyennant un préavis de 24 mois. 

− Les clôtures existantes seront déplacées en partie haute du talus, à proximité de la voie 

ferrée soit par Infrabel aux frais de citydev.brussels, après accord de citydev.brussels, soit par 

citydev.brussels, à ses frais, après accord d'Infrabel. 

− citydev.brussels pourra à ses frais exclusifs aménager une placette située en aval de la 

rampe d’accès technique destinée à l’entretien des voies et appartenant à INFRABEL, 

conformément à l’accord intervenu entre parties tel qu’il ressort des courriers du 17 juillet 

2015 et 24 juillet 2015, qui resteront ci-annexés. » 

Au sujet du déplacement des clôtures dont question ci-dessus, il est fait référence à un 

accord intervenu entre Infrabel et Eole, Atelier d’Architecture des Jardins et du Paysage, à ce 

mandaté par WOLITO agissant pour le compte de Citydev, suivant échange de mails qui 

demeurera ci-annexé. 

Les futurs propriétaires seront subrogés dans tous les droits et obligations du comparant 

résultant desdites stipulations pour autant qu’elles soient encore d’application. «  

De mede-eigenaars die houder zijn van een zakelijk recht in het gebouw zullen in alle 

rechten en plichten worden gesteld die voortvloeien uit alle hierboven overgenomen bepalingen 

en dit, voor zover ze nog van toepassing zijn (en voor zover daarvan niet wordt afgeweken door 

onderhavige akte) en betrekking hebben op het goed en dit, zonder tussenkomst van de 

comparant noch verhaal tegen hem. 

Er wordt opgemerkt dat, overeenkomstig hetgeen hierna onder punt “2. Bijzondere 

erfdienstbaarheden” van afdeling 4 “Vestiging van erfdienstbaarheden”, de rechten en plichten 

voortvloeiende uit voornoemde overeenkomst met Infrabel uitsluitend ten laste zullen worden 

genomen door de gebouwen F, G en H, zijnde de KMO-eenheden. 

CHARTER VAN DUURZAME ONTWIKKELING NOVACITY I 

Het project NOVACITY I kadert in de wil van de openbare actoren om een duurzaam 

complex te creëren dat een voorbeeld zal vormen, zowel op het vlak van bouwtechnieken en 

energiebesparingen als op het vlak van burgerparticipatie. 

De woningen en werkplaatsen worden ontworpen volgens de hiernavolgende 

doelstellingen van duurzame ontwikkeling: 
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- Alle constructies beantwoorden aan de criteria van EPB 2019; 

- Het equivalent van drieëndertig procent (33%) van de woningen beantwoordt 

aan de definitie van “nul-energiewoning”; 

- De luchtdichtheid van de woningen beantwoordt aan de eis van n50=0,6 h-1; 

- De warmteproductie is gecentraliseerd en wordt verdeeld via een netwerk van 

warmtekrachtkoppeling, aangevuld met condensatiegasketels; 

-  De ventilatie van de woningen wordt verzekerd door een individueel 

mechanisch systeem van type D, met warmterecuperatie; 

- Inzake waterbeheersing streeft het project naar een huishoudelijk gebruik van 

het regenwater en een infiltratie van het overtollige water in het natuurlijk milieu; 

- Inzake afvalbeheer (werf- en exploitatieafval) streeft het project naar sorteren 

aan de bron, recyclage, alsook het opzetten van composteerpunten. Er wordt een systeem van 

ondergrondse containers in de openbare ruimte opgezet dat zal worden beheerd door Net 

Brussel; 

- Het project geeft de voorkeur aan het gebruik van bouwmaterialen met een lage 

ecologische voetafdruk; 

- Op het vlak van mobiliteit geeft het project de voorkeur aan het openbaar 

vervoer, de fiets en de alternatieve verplaatsingswijzen in plaats van het gebruik van de 

personenwagen. 

Het  project NOVACITY I impliceert eveneens een gemeenschapsleven en een 

actievere participatie in vergelijking met de klassieke mede-eigendommen: serre en 

gemeenschappelijke tuin op de daken, collectieve vergaderzaal, gemeenschappelijke 

projecten,…. 

 Het project, dat FEDER-subsidies heeft gekregen, streeft ernaar het ondernemerschap 

te ondersteunen in de sectoren van duurzame ontwikkeling, en dit door het tot stand brengen van 

een verticale mix tussen professioneel/ambachtelijk milieu en residentieel milieu. 

Verder heeft citydev.brussels een PLAGE (Plan Local d’Action pour la Gestion 

Énergétique; Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie) ontwikkeld en biedt ze de 

huurders van haar vastgoedvermogen ondersteuning voor het onder controle houden van hun 

energieverbruik. 

De bewoner van een woning of van een werkplaats in het project NOVACITY I 

verbindt zich ertoe deze duurzaamheidsdoelstellingen actief te ondersteunen. 

Een Charter van Duurzame Ontwikkeling NOVACITY I zal aan de 

verkoopsovereenkomst en aan de verkoopaktes gehecht worden. De kopers van de woningen 

zullen bij de ondertekening van de verkoopsovereenkomst en van de verkoopakte van hun 

woning of werkplaats daarmee instemmen en zich ertoe verbinden de voorwaarden daarvan te 

aanvaarden en in de mate van hun mogelijkheden bij te dragen tot het verwezenlijken van de 

doelstellingen daarvan en de verwezenlijking van die doelstellingen te bevorderen, zowel 

individueel als collectief.  

De krachtlijnen van het Charter kunnen door de bewoners moeten worden gedetailleerd 

en uitgediept worden in het kader van het Reglement van Inwendige Orde (RIO). De bewoners 

zullen aldus het gezellige en verantwoorde leefklimaat definiëren dat het best bij hen past in het 

kader van de nieuwe mede-eigendom.  

Het Charter wordt voorzien als een open instrument waardoor het project NOVACITY I 

kan worden opgenomen in een dynamisch en interactief netwerk van duurzame complexen. 
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INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT (HOOGSPANNINGSCABINE) 

De comparanten behouden zich het recht voor met het oog op de nutsvoorzieningen van 

het complex en van eventueel omliggende gebouwen, contracten af te sluiten en zelfs een recht 

van opstal, erfpacht, erfdienstbaarheid, een verkoop en gratis overdracht of 

terbeschikkingstelling toe te staan op een deel van het complex, zowel privatief of 

gemeenschappelijk, onder de voorwaarden die zij zullen goedvinden en zonder tussenkomst van 

een derde, zelfs niet van de eigenaar van dit complex. De voordelen van welke aard ook 

(waaronder financieel, …) die voortkomen uit deze contracten en/of rechten zullen exclusief 

toekomen aan de Bouwheer en niet aan de mede-eigendom. 

Voor de inplanting van een hoogspanningspost en, indien nodig, eveneens voor de 

openbare netten, zal in voorkomend geval aan Sibelga en/of elk ander openbaar nutsbedrijf 

en/of de Gemeente Anderlecht en haar rechtsopvolgers (i) een lokaal met bijhorende 

grondpercelen ter beschikking gesteld worden, en (ii) zal een erfdienstbaarheid gevestigd 

worden in de ondergrond voor de doorgang van de kabels en leidingen, zonder een vergoeding 

verschuldigd te zijn en zonder een bijdrage in de gemeenschappelijke kosten te moeten betalen. 

Dit houdt eveneens het recht van doorgang in naar bedoeld lokaal via de gemeenschappelijke 

delen van het gebouwencomplex, voor de installatie en het onderhoud. Een erfdienstbaarheid 

van toegang, zowel boven- als ondergronds, wordt verleend:  

- Steeds vierentwintig uur op vierentwintig betreedbaar door Sibelga en/of elk ander 

nutsbedrijf en zijn rechtsopvolgers, zonder tussenkomst van derden.  

- Een recht van doorgang en toegang tot de leidingen in alle ondergrondse doorgangen 

wordt eveneens gevestigd. 

BEHEER VAN DUURZAME UITRUSTINGEN EN INSTALLATIES  

In het gebouwencomplex, voorwerp van onderhavige akte, zullen verschillende 

uitrustingen en installaties worden voorzien met het oog op het tot stand brengen van een pand 

van duurzame woningen en werkplaatsen, en om te beantwoorden aan ambitieuze doelstellingen 

op het vlak van milieubescherming zoals het verlagen van het energieverbruik, biodiversiteit, de 

productie van groene energie, rationeel waterbeheer, sensibilisering en burgerparticipatie.  

Deze duurzame uitrustingen en installaties bestaan onder andere uit een centrale 

verwarming met warmtekrachtkoppeling, ventilatiesystemen van type D met warmterecuperatie, 

zonnepanelen, enz.  

Om het meest doeltreffende gebruik, beheer en onderhoud van de duurzame uitrustingen 

en installaties te verzekeren, behouden de comparanten zich het recht voor om contracten af te 

sluiten en zelfs om een recht van opstal, erfpacht, erfdienstbaarheid en een gratis overdracht of 

terbeschikkingstelling toe te staan op deze duurzame uitrustingen en systemen, onder de 

voorwaarden die ze zullen goedkeuren en zonder tussenkomst van een derde, zelfs niet van de 

toekomstige eigenaar(s) van dit complex.  

Deze contracten zullen tot doel hebben, zonder dat onderstaande opsomming limitatief 

is: de exploitatie, het beheer, het onderhoud, de depannages en herstellingen van de duurzame 

uitrustingen en installaties, teneinde te verzekeren dat ze ten volle operationeel zijn in de beste 

omstandigheden inzake comfort en veiligheid. 

Met het oog op het garanderen van de goede uitvoering van deze algemene bepaling 

zullen de mede-eigenaars en bewoners aan de aannemers en onderaannemers, alsook aan hun 

personeel toegang moeten verlenen tot de gemene delen en privatieve delen. 

Er wordt gepreciseerd dat alle voornoemde duurzame uitrustingen en installaties 

toebehoren aan de mede-eigendom. 

Deze paragraaf betreft essentiële elementen voor de duurzaamheid van het project en de 

goede werking van de mede-eigendom; zij maken dus deel uit van de gemene delen. 
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HOOFDSTUK 1. BASISAKTE 

Volgende documenten worden aan deze akte gehecht om er één geheel mee te vormen: 

a) de bouwplannen, goedgekeurd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan de 

stedenbouwkundige vergunning gehecht; 

b) een kopie van de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest op 23 januari 2020 onder referentienummer “01/PFD/1701869”, met 

haar bijlagen, met inbegrip van de plannen opgemaakt door de tijdelijke vereniging DDS+, te 

1050 Brussel, Louizalaan 251-7, Bogdan & Van Broeck te 1000 Brussel, Hooikaai 251-7 en 

Eole Paysagistes, te 1180 Ukkel, De Frélaan 229.  

c) een rapport opgemaakt op 4 december 2020 door de SRL TH EXPERTS, te 

Anderlecht, Sylvain Dupuislaan 231 bus 28, overeenkomstig artikel 577-4 van het Burgerlijk 

Wetboek en de uitvoeringsplannen daaraan gehecht.  

d) het circulatieplan over de directe omgeving van het KMO-park. 

De uitvoeringsplannen zijn opgemaakt op verantwoordelijkheid van de Bouwheer die 

zich ertoe verbindt ze desgevallend te laten goedkeuren door het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. 

De comparanten merken op dat de constructies zullen uitgevoerd worden volgens de 

definitieve uitvoeringsplannen en dat de nummering, benaming en indeling beschreven in 

huidige basisakte verwijzen naar de plannen die zijn gehecht aan het proces-verbaal van 

opmeting en verdeling in aandelen opgemaakt door de SRL TH Expert, waarvan hierboven 

sprake. 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de teksten van de basisakte en de plannen, wordt 

voorrang gegeven aan de inhoud van de plannen (en ingeval van tegenstrijdigheid tussen de 

plannen, zal voorrang gegeven worden aan de uitvoeringsplannen). 

De afmetingen op de plannen zijn slechts weergegeven ten indicatieve titel. 

De plannen zijn opgenomen in de databank van afbakeningsplannen van de Algemene 

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder referentie nummer 21307/10259, zonder 

sindsdien te zijn gewijzigd.  

De Bouwheer verbindt zich ertoe de voorwaarden opgelegd in de stedenbouwkundige 

vergunning te respecteren. 

AFDELING 1 – BESCHRIJVING VAN HET GEBOUWENCOMPLEX 

De op te richten gebouwen bestaande uit woningen, werkplaatsen, parkeerplaatsen en 

kelders, zijn gelegen te 1070 Anderlecht, aan een nieuw aan te leggen straat, welke zal uitgeven 

op de Bergensesteenweg.  

Er wordt gepreciseerd dat het geheel van de werkplaatsen en de directe omgeving 

daarvan de naam “KMO-Park NovaCity I” zal krijgen. 

AFDELING 2 – BESCHRIJVING VAN DE PRIVATIEVE EN 

GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN  

Het eigendom, voorwerp van deze akte, bestaat enerzijds uit gemeenschappelijke delen 

welke in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid toebehoren aan alle mede-eigenaars en 

anderzijds uit privatieve delen welke de uitsluitende eigendom zijn van één eigenaar of 

onverdeelde mede-eigenaars. 

A. Beschrijving van de gemeenschappelijke delen van het 

gebouwencomplex 

Artikel 1 – Omschrijving van het begrip aandelen 

Overeenkomstig de wet worden aan ieder van de privatieve kavels aandelen toegekend 

in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. Deze onverdeelde aandelen zijn niet 

vatbaar voor verdeling. De aandelen daarin kunnen niet overgedragen worden, met zakelijke 
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rechten bezwaard of in beslag worden genomen dan samen met de privatieve kavel waarvan ze 

onafscheidbaar zijn. 

Artikel 2 – Beschrijving van de gemeenschappelijke delen 

1. De voorschreven grond, met een oppervlakte volgens meting vermeld in voormelde 

verkavelingsakte van een hectare elf are drieëndertig centiare drieënzestig decimilliare (1ha 11a 

33ca 63dma), omvattende alle beplantingen en binnenwegen. 

2. De constructies en in het algemeen alles wat niet beschreven staat als privatief onder 

het hierna vermelde punt b. en meer in het bijzonder hetgeen in het geel wordt aangeduid op de 

plannen opgemaakt door de SRL TH Expert, en zoals hieronder beschreven, namelijk: 

Op de ondergrondse verdieping: 

Op de ondergrondse verdieping van de gebouwen A-B (onder gebouw F): 

De traphal met de trap van de woningen A en B leidend van de ondergrondse naar de 

gelijkvloerse verdieping, de liftkoker met de lift, verschillende gangen, de kelder met 

watermeters, de kelder met elektriciteitsmeters, verschillende luchtkokers en technische kokers. 

Op de ondergrondse verdieping van de gebouwen C-D (onder gebouw F): 

De traphal met de buitentrap leidend van de ondergrondse naar de gelijkvloerse 

verdieping, de ketelruimte + Warmtekrachtkoppeling, de traphal met de trap van de woningen C 

en D leidend van de ondergrondse naar de gelijkvloerse verdieping, de liftkoker met de lift, 

verschillende gangen, de hoogspanningscabine, het cameralokaal, het onderhoudslokaal, de 

kelder met water en gas voor de werkplaatsen, de algemene kelder met gas en 

warmtekrachtkoppeling, de kelder met watermeters voor de woningen, de kelder met 

elektriciteitsmeters voor de woningen, de kelder met elektriciteitsmeters voor de werkplaatsen 

en verschillende luchtkokers en technische kokers. 

Op de ondergrondse verdieping van gebouw E (onder gebouw F): 

De traphal die uitgeeft op de gemeenschappelijke hal met de trap leidend van de 

ondergrondse naar de gelijkvloerse verdieping, de traphal met de trap van de woningen E 

leidend van de ondergrondse naar de gelijkvloerse verdieping, verschillende gangen, de kelder 

met elektriciteitsmeters en de kelder met watermeters, het UPS-lokaal, verschillende 

luchtkokers en technische kokers, liftkoker met de lift. 

Op de gelijkvloerse verdieping van gebouw F: 

De inkomhal die toegang verschaft tot de woningen A en B, en in deze hal: de inrichting 

voor bakfietsen, de traphal met de trap leidend van de gelijkvloerse naar de eerste verdieping, de 

liftkoker, de inkomhal die toegang verschaft tot de woningen C en D en in deze hal de inrichting 

voor bakfietsen, de traphal met de trap leidend van de gelijkvloerse naar de eerste verdieping, de 

liftkoker, de inkomhal die toegang verschaft tot de woningen E en in deze hal, de traphal met de 

trap leidend van de gelijkvloerse naar de eerste verdieping, de liftkoker, het fietsenlokaal, 

verschillende luchtkokers en technische kokers. 

Op de eerste verdieping (boven gebouw F): 

De daken van gebouw F met de planten, gemeenschappelijke serre, de moestuintjes, de 

traphal met de trap van de woningen A en B leidend van de eerste naar de tweede verdieping, de 

liftkoker van gebouw A, de traphal met de trap van de woningen C en D leidend van de eerste 

naar de tweede verdieping, de liftkoker van gebouw C, de buitentrappen van de gebouwen A en 

B en van de gebouwen C en D, de traphal met de trap van de woningen E leidend van de eerste 

naar de tweede verdieping, de staanplaatsen voor fietsen, de gemeenschappelijke terrassen, 

verschillende luchtkokers en technische kokers, overlopen, gemeenschappelijke ruimte in 

gebouw E, liftkoker van gebouw E. 

Op de tweede verdieping (boven gebouw F): 
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De traphal met de trap van de woningen A en B leidend van de tweede naar de derde 

verdieping, de liftkoker van gebouw A, de brug tussen de gebouwen A en B, de traphal met de 

trap van de woningen C en D, leidend van de tweede naar de derde verdieping, de liftkoker van 

gebouw C, de brug tussen de gebouwen C en D, de buitentrappen van de gebouwen A en B en 

van de gebouwen C en D, de traphal met de trap van de woningen E leidend van de tweede naar 

de derde verdieping, liftkoker van gebouw E, verschillende luchtkokers en technische kokers en 

overlopen. 

Op de derde verdieping (boven gebouw F): 

De traphal met de trap van de woningen A en B leidend van de derde naar de vierde 

verdieping, de liftkoker van gebouw A, de brug tussen de gebouwen A en B, de traphal met de 

trap van de woningen C en D, leidend van de derde naar de vierde verdieping, de brug tussen de 

gebouwen C en D, de buitentrappen van de gebouwen A en B en van de gebouwen C en D, de 

liftkoker van gebouw C, de traphal met de trap van de woningen E leidend van de derde naar de 

vierde verdieping, liftkoker van gebouw E en verschillende luchtkokers en technische kokers, 

overlopen. 

Op de vierde verdieping (boven gebouw F): 

De traphal van de woningen A, de liftkoker van gebouw A, de brug tussen de gebouwen 

A en B, de traphal van de woningen C, de liftkoker van gebouw C, de buitentrappen van de 

gebouwen A en B en van de gebouwen C en D, de brug tussen de gebouwen C en D, de traphal 

met de trap van de woningen E leidend van de vierde naar de vijfde verdieping, liftkoker van 

gebouw E en verschillende luchtkokers en technische kokers, overlopen. 

Op de vijfde verdieping (boven de gebouwen A en C): 

De zonnepanelen bovenop de gebouwen A en C, de traphal met de trap van de 

woningen E leidend van de vijfde naar de zesde verdieping, de liftkoker, verschillende 

luchtkokers en technische kokers, overlopen. 

Op de zesde verdieping (boven gebouw E): 

De traphal van de woningen E, verschillende luchtkokers en technische kokers, 

overlopen en liftkoker. 

Bovenop de gebouwen A, C en E: 

Zonnepanelen. 

Alle daken 

3. – De staanplaatsen voor fietsen die zich naast gebouw H bevinden zijn 

voorbehouden voor exclusief gebruik door de eigenaars, bewoners en bezoekers van de 

werkplaatsen. 

B. Beschrijving van de privatieve kavels en eraan verbonden 

gemeenschappelijke delen 

Artikel 1 – Omschrijving van het begrip kavels. 

De hierna beschreven gedeelten van het complex zijn bestemd om het voorwerp te 

worden van een exclusief of privatief eigendomsrecht. Elk onderdeel met dergelijke 

bestemming wordt privatief gedeelte of privatieve kavel genoemd. 

Artikel 2 – Onderdelen van privatieve kavels. 

Elke privatieve kavel omvat de samenstellende delen van elke woning, werkplaats en 

kelder, met uitzondering van de gemene delen, en onder meer (niet limitatief): 

- de vloerbekleding, de chape en isolatie; 

- de eventuele terrasbekleding en de eventuele zonnewering van de terrassen; 

- de inwendige scheidingswanden die geen steunmuren zijn of die geen deel uitmaken 

van een koker; 
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- de deuren uitgevend op de gemeenschappelijke gedeelten, de deuren binnen de kavels 

en de deuren van privatieve afhankelijkheden, de terrasdeuren, eventueel het glas in de 

privatieve deuren; 

- de vensters met name het raam, het glaswerk en eventueel het rolluik of het scherm; 

- alle binnenleidingen van de appartementen, werkplaatsen, kelders in zoverre deze niet 

tot gemeen gebruik bestemd zijn, de parlofooninstallatie binnen het appartement; 

 - de individuele sanitaire installaties, lavabo's, wasbakken, wc’s, badkuip, douche, 

enzovoort; 

- de individuele keuken en keukentoestellen; 

- de betegeling van muren, de radiatoren, en voor zover aanwezig, de individuele 

brander of boiler en verwarmingsleidingen die zich in iedere privatieve kavel bevinden; 

 - de binnenplafonnering, de binnendecoratie van de privatieve kavels, kortom alles wat 

zich binnen in de privatieve kavels bevindt en tot hun uitsluitend gebruik dient, en bovendien, 

alles wat zich buiten de privatieve kavels bevindt maar tot hun uitsluitend gebruik dient 

(bijvoorbeeld: de privatieve leidingen van water, gas, elektriciteit, telefoon, de bel aan de 

inkomdeur van het appartement of de werkplaats, enzovoort).  

Het privatief en exclusief genot van de staanplaatsen voor fietsen in de gebouwen A, 

B, C, D en E wordt toegekend aan privatieve delen. Er wordt geen enkel individueel aandeel in 

de gemeenschappelijke delen van het gebouw toegekend aan de staanplaatsen voor fietsen. 

Het privatief en exclusief genot van de staanplaatsen voor fietsen naast gebouw H is 

voorbehouden voor de eigenaars, bewoners of klanten van de KMO-eenheden.  

Bijgevolg is het niet mogelijk om eigenaar te zijn van een staanplaats voor fietsen 

zonder eigenaar te zijn van een privatieve kavel. De staanplaatsen voor fietsen mogen niet 

verhuurd worden en het genot mag niet afgestaan worden, dan aan andere mede-eigenaars of 

huurders van de mede-eigendom. 

De kosten van onderhoud, herstelling en vernieuwing van de fietsinstallaties zijn 

gemeenschappelijk, behalve wanneer ze veroorzaakt worden door een gebruiker. Indien een 

eigenaar of een gebruiker zelf verantwoordelijk is voor de schade aan de fietsinstallatie, dan zal 

hij de kosten zelf ten laste moeten nemen of zal de algemene vergadering de kosten bij hem 

kunnen recupereren.  

Met uitzondering van de gemeenschappelijke terrassen, is het privatief en exclusief 

genot van de terrassen verbonden met het eigendomsrecht van het privatief deel aan hetwelk de 

terrassen worden toegekend, met als last om de kosten van onderhoud of herstelling die 

voortvloeien uit het genot van die terrassen te dragen. 

Alle kosten van onderhoud, herstelling en/of vervanging van de vloerbekleding van die 

terrassen zijn ten laste van het begunstigde privatieve deel. De andere kosten, zoals onder 

andere de kosten verbonden aan de water-/luchtdichtheid, alsook de kosten van onderhoud (met 

uitsluiting van de schoonmaak), herstelling en/of vervanging van de leuningen en 

scheidingsmuren zijn een gemeenschappelijke last.  

De verschillende lagen die de water-/luchtdichtheid van het terras garanderen, moeten 

worden gerespecteerd. Zo is het verboden om de water-/luchtdichtheid te doorbreken of op de 

terrassen beplantingen of andere constructies aan te brengen die de water-/luchtdichtheid 

kunnen beschadigen. Indien een eigenaar zelf verantwoordelijk is voor de schade aan de water-

/luchtdichtheid, zal hij de kosten ten laste moeten nemen of zal de algemene vergadering de 

kosten bij hem kunnen recupereren. 

Daarenboven zijn de terrassen bezwaard, ten gunste van de gemeenschappelijke delen 

van de residentie, met een erfdienstbaarheid van doorgang, om alle onderhoudswerken aan het 

dak of andere gemeenschappelijke of privatieve delen van de residentie, die op geen andere 
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manier toegankelijk zijn, te kunnen verrichten, alsook om de eigenaars van andere 

appartementen toe te staan te kunnen vluchten in geval van brand of ander gevaar in de 

residentie. 

Artikel 3 – Opsomming van de privatieve kavels 

Op de ondergrondse verdieping 

In gebouw A 

1. Kelder nummer C01, in gebouw A, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0022 

2. Kelder nummer C02, in gebouw A, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0023 

3. Kelder nummer C03, in gebouw A, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0024 

4. Kelder nummer C04, in gebouw A, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0025 

5. Kelder nummer C05, in gebouw A, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0026 

6. Kelder nummer C06, in gebouw A, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0027 

7. Kelder nummer C07, in gebouw A, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0028 

8. Kelder nummer C08, in gebouw A, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0029 

9. Kelder nummer C09, in gebouw A, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 



De Nederlandstalige versie van deze basisakte is een vrije vertaling – de Franstalige versie is de 
officiële versie 

34 
 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0030 

10. Kelder nummer C010, in gebouw A, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0031 

11. Kelder nummer C011, in gebouw A, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0032 

12. Kelder nummer C012, in gebouw A, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0033 

13. Kelder nummer C013, in gebouw A, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0034 

14. Kelder nummer C014, in gebouw A, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0035 

15. Kelder nummer C015, in gebouw A, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0036  

16. Kelder nummer C016, in gebouw A, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0037 

17. Kelder nummer C017, in gebouw A, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0038 

18. Kelder nummer C018, in gebouw A, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0039 
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19. Kelder nummer C019, in gebouw A, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0040 

20. Kelder nummer C020, in gebouw A, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0041 

21. Kelder nummer C021, in gebouw A, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0042 

22. Kelder nummer C022, in gebouw A, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0043 

23. Kelder nummer C023, in gebouw A, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0044 

24. Kelder nummer C024, in gebouw A, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: drie/tienduizendste (3/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0045 

25. Kelder nummer C025, in gebouw A, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: twee/tienduizendste (2/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0046 

26. Kelder nummer C026, in gebouw A, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: drie/tienduizendste (3/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0047 

27. Kelder nummer C027, in gebouw A, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: drie/tienduizendste (3/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0048 

In gebouw C 

1. Kelder nummer C028, in gebouw C, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 



De Nederlandstalige versie van deze basisakte is een vrije vertaling – de Franstalige versie is de 
officiële versie 

36 
 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0049 

2. Kelder nummer C029, in gebouw C, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0050 

3. Kelder nummer C030, in gebouw C, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0051 

4. Kelder nummer C031, in gebouw C, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0052 

5. Kelder nummer C032, in gebouw C, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0053 

6. Kelder nummer C033, in gebouw C, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0054 

7. Kelder nummer C034, in gebouw C, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0055 

8. Kelder nummer C035, in gebouw C, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0056 

9. Kelder nummer C036, in gebouw C, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0057 

10. Kelder nummer C037, in gebouw C, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0058 
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11. Kelder nummer C038, in gebouw C, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0059 

12. Kelder nummer C039, in gebouw C, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0060 

13. Kelder nummer C040, in gebouw C, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0061 

14. Kelder nummer C041, in gebouw C, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0062 

15. Kelder nummer C042, in gebouw C, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0063 

16. Kelder nummer C043, in gebouw C, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0064 

17. Kelder nummer C044, in gebouw C, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0065 

18. Kelder nummer C045, in gebouw C, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0066 

19. Kelder nummer C046, in gebouw C, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0067 

20. Kelder nummer C047, in gebouw C, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 
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b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0068 

21. Kelder nummer C048, in gebouw C, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0069 

In gebouw E 

1. Kelder nummer C049, in gebouw E, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0070 

2. Kelder nummer C050, in gebouw E, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0071 

3. Kelder nummer C051, in gebouw E, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0072 

4. Kelder nummer C052, in gebouw E, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie:  E261GP0073 

5. Kelder nummer C053, in gebouw E, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0074 

6. Kelder nummer C054, in gebouw E, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0075 

7. Kelder nummer C055, in gebouw E, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0076 

8. Kelder nummer C056, in gebouw E, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 
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Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0077 

9. Kelder nummer C057, in gebouw E, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0078 

10. Kelder nummer C058, in gebouw E, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0079 

11. Kelder nummer C059, in gebouw E, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0080 

12. Kelder nummer C060, in gebouw E, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0081 

13. Kelder nummer C061, in gebouw E, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: twee/tienduizendste (2/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0082 

14. Kelder nummer C062, in gebouw E, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0083 

15. Kelder nummer C063, in gebouw E, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: twee/tienduizendste (2/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0084 

16. Kelder nummer C064, in gebouw E, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: twee/tienduizendste (2/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0085 

17. Kelder nummer C065, in gebouw E, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0086 

18. Kelder nummer C066, in gebouw E, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 
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b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0087 

19. Kelder nummer C067, in gebouw E, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0088 

20. Kelder nummer C068, in gebouw E, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0089 

21. Kelder nummer C069, in gebouw E, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: de kelder met deur. 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/tienduizendste (1/10.000) in 

de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0090 

Gebouw F op de gelijkvloerse verdieping en mezzanine 

1. KMO-eenheid nummer 1, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: werkplaats, showroom, met sectionale poort en 

voetgangersdeur zijde KMO-park en voetgangersdeur zijde nieuwe straat, sanitaire ruimte, trap 

leidend naar de mezzanine, en de mezzanine met keukenhoek en kantoorruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: de gang naar de inkomdeur, de staanplaatsen voor 

voertuigen C1 en V1. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

vierhonderdnegentien/tienduizendste (419/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0133 

2. KMO-eenheid nummer 2, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: werkplaats, showroom met sectionale poort en 

voetgangersdeur zijde KMO-park en voetgangersdeur zijde nieuwe straat, sanitaire ruimte, trap 

leidend naar de mezzanine en de mezzanine met keukenhoek en kantoorruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: de gang naar de inkomdeur, de staanplaatsen voor 

voertuigen C2 en V2. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

tweehonderdvierenveertig/tienduizendste (244/10.000) van de gemene delen, waaronder de 

grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0134 

3. KMO-eenheid nummer 3, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: werkplaats, showroom met sectionale poort en 

voetgangersdeur zijde KMO-park en voetgangersdeur zijde nieuwe straat, sanitaire ruimte, trap 

leidend naar de mezzanine en de mezzanine met keukenhoek en kantoorruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: de gang naar de inkomdeur, de staanplaatsen voor 

voertuigen C3 en V3. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

tweehonderdvijfennegentig/tienduizendste (295/10.000) van de gemene delen, waaronder de 

grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0135 
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4. KMO-eenheid nummer 4, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: werkplaats, showroom met sectionale poort en 

voetgangersdeur zijde KMO-park en voetgangersdeur zijde nieuwe straat, sanitaire ruimte, trap 

leidend naar de mezzanine en de mezzanine met keukenhoek en kantoorruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: de gang naar de inkomdeur, de staanplaatsen voor 

voertuigen C4 en V4. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

tweehonderdzesentachtig/tienduizendste (286/10.000) van de gemene delen, waaronder de 

grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie:  E261GP0136 

5. KMO-eenheid nummer 5, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: werkplaats, showroom met sectionale poort en 

voetgangersdeur zijde KMO-park en voetgangersdeur zijde nieuwe straat, sanitaire ruimte, trap 

leidend naar de mezzanine en de mezzanine met keukenhoek en kantoorruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: de gang naar de inkomdeur, de staanplaatsen voor 

voertuigen C5 en V5. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

tweehonderdnegenenveertig/tienduizendste (249/10.000) van de gemene delen, waaronder de 

grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0137 

6. KMO-eenheid nummer 6, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: werkplaats, showroom met sectionale poort en 

voetgangersdeur zijde KMO-park en voetgangersdeur zijde nieuwe straat, sanitaire ruimte, trap 

leidend naar de mezzanine en de mezzanine met keukenhoek en kantoorruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: de gang naar de inkomdeur, de staanplaatsen voor 

voertuigen C6 en V6. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdnegentien/tienduizendste (319/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0138 

7. KMO-eenheid nummer 7, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: werkplaats, showroom met sectionale poort en 

voetgangersdeur zijde KMO-park en voetgangersdeur zijde nieuwe straat, sanitaire ruimte, trap 

leidend naar de mezzanine en de mezzanine met keukenhoek en kantoorruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: de gang naar de inkomdeur, de staanplaatsen voor 

voertuigen C7 en V7. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

tweehonderdachtenzestig/tienduizendste (268/10.000) van de gemene delen, waaronder de 

grond.  

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0139 

8. KMO-eenheid nummer 8, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: werkplaats, showroom met sectionale poort en 

voetgangersdeur zijde KMO-park en voetgangersdeur zijde nieuwe straat, sanitaire ruimte, trap 

leidend naar de mezzanine en de mezzanine met keukenhoek en kantoorruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: de gang naar de inkomdeur, de staanplaatsen voor 

voertuigen C8 en V8. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

tweehonderdzesenzestig/tienduizendste (266/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie:  E261GP0140 
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9. KMO-eenheid nummer 9, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: werkplaats, showroom met sectionale poort en 

voetgangersdeur zijde KMO-park en voetgangersdeur zijde nieuwe straat, sanitaire ruimte, trap 

leidend naar de mezzanine en de mezzanine met keukenhoek en kantoorruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: de gang naar de inkomdeur, de staanplaatsen voor 

voertuigen C9 en V9. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

driehonderdzesentwintig/tienduizendste (326/10.000) van de gemene delen, waaronder de 

grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie:  E261GP0141 

10. KMO-eenheid nummer 15, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: showroom en sanitaire ruimte met een 

hoofdinkomdeur en een secundaire nooddeur, trap leidend naar de mezzanine en de mezzanine 

met keukenhoek en kantoorruimte, sanitaire ruimte en apart lokaal. 

b) in privatief en exclusief genot: de staanplaats voor voertuig C15. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: tweehonderdtachtig/tienduizendste 

(280/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie:  E261GP0148 

Gebouw A op de eerste verdieping: 

1. Appartement nummer A1.1 op de eerste verdieping van gebouw A achteraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, bergruimte, 

nachthal, twee slaapkamers, wasplaats en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: 2 terrassen waarvan een met beplantingen en 

staanplaatsen voor fietsen nr. 1 en 2. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: eenennegentig/tienduizendste 

(91/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0001 

2. Appartement nummer A1.2 op de eerste verdieping van gebouw A in het 

midden, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, nachthal, 

drie slaapkamers, wasplaats, badkamer en doucheruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: terras met beplantingen en staanplaatsen voor fietsen 

nr. 3, 4 en 5. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderdeen/tienduizendste 

(101/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0002 

3. Appartement nummer A1.3 op de eerste verdieping van gebouw A vooraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, nachthal, 

drie slaapkamers, wasplaats, badkamer en doucheruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: terras met beplantingen en staanplaatsen voor fietsen 

nr. 6, 7 en 8. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderdeen/tienduizendste 

(101/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0003 

Gebouw B op de eerste verdieping: 
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1. Appartement nummer B1.1 op de eerste verdieping van gebouw B achteraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, nachthal, 

drie slaapkamers, wasplaats, badkamer en doucheruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaatsen voor fietsen nr. 15, 16 en 17. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zevenennegentig/tienduizendste 

(97/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP00013 

2. Appartement nummer B1.2 op de eerste verdieping van gebouw B in het 

midden, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, nachthal, 

drie slaapkamers, wasplaats, badkamer en doucheruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: terras met beplantingen en staanplaatsen voor fietsen 

nr. 9, 10 en 11. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderdeen/tienduizendste 

(101/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP00014 

3. Appartement nummer B1.3 op de eerste verdieping van gebouw B vooraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, nachthal, 

drie slaapkamers, wasplaats, badkamer en doucheruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: terras met beplantingen en staanplaatsen voor fietsen 

nr. 12, 13 en 14. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderdtwee/tienduizendste 

(102/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP00015 

Gebouw C op de eerste verdieping: 

1. Appartement nummer C1.1 op de eerste verdieping van gebouw C achteraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, bergruimte, 

nachthal, twee slaapkamers, wasplaats en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaatsen voor fietsen nr. 60 en 61. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: achtenzeventig/tienduizendste 

(78/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP00091 

2. Appartement nummer C1.2 op de eerste verdieping van gebouw C in het 

midden, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, living met keuken, wc, twee 

slaapkamers, wasplaats en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: terras met beplantingen en staanplaatsen voor fietsen 

nr. 62 en 63. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: achtentachtig/tienduizendste 

(88/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0092 

3. Appartement nummer C1.3 op de eerste verdieping van gebouw C vooraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, living met keuken, wc, twee 

slaapkamers, wasplaats en badkamer. 
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b) in privatief en exclusief genot: terras met beplantingen en staanplaatsen voor fietsen 

nr. 64 en 65. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zevenentachtig/tienduizendste 

(87/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0093 

Gebouw D op de eerste verdieping: 

1. Appartement nummer D1.1 op de eerste verdieping van gebouw D achteraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, nachthal, 

drie slaapkamers, wasplaats, badkamer en doucheruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: 2 terrassen waarvan een met beplantingen en 

staanplaatsen voor fietsen nr. 66, 67 en 68. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: negenennegentig/tienduizendste 

(99/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0103 

2. Appartement nummer D1.2 op de eerste verdieping van gebouw D in het 

midden, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, living met keuken, wc, twee 

slaapkamers, wasplaats en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: terras met beplantingen en staanplaatsen voor fietsen 

nr. 69 en 70. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zesentachtig/tienduizendste 

(86/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0104 

3. Appartement nummer D1.3 op de eerste verdieping van gebouw D vooraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, living met keuken, wc, twee 

slaapkamers, wasplaats en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: terras met beplantingen en staanplaatsen voor fietsen 

nr. 71 en 72. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zevenentachtig/tienduizendste 

(87/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0105 

Gebouw E op de eerste verdieping: 

1. Appartement nummer E1.1 op de eerste verdieping van gebouw E links, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, wasplaats, living met keuken, 

vier slaapkamers, badkamer en doucheruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: terras met beplantingen en staanplaatsen voor fietsen 

nr. 105, 106, 107 en 108. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

honderdnegenentwintig/tienduizendste (129/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0112 

2. Appartement nummer E1.2 op de eerste verdieping van gebouw E rechts 

achteraan, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, wasplaats, living met keuken, 

nachthal, een slaapkamer en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaats voor fiets nr. 109. 
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c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: negenenvijftig/tienduizendste 

(59/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0113 

3. Appartement nummer E1.3 op de eerste verdieping van gebouw E rechts 

vooraan, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, wasplaats, bergruimte, living 

met keuken, twee slaapkamers en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaatsen voor fietsen nr. 110 en 111. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zevenenzestig/tienduizendste 

(67/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0114 

Gebouw A op de tweede verdieping: 

1. Appartement nummer A2.1 op de tweede verdieping van gebouw A achteraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, bergruimte, 

nachthal, twee slaapkamers, wasplaats en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaatsen voor fietsen nr. 18 en 19. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierentachtig/tienduizendste 

(84/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0004 

2. Appartement nummer A2.2 op de tweede verdieping van gebouw A in het 

midden, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, nachthal, 

drie slaapkamers, wasplaats, badkamer en doucheruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaatsen voor fietsen nr. 20, 21 en 22. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfennegentig/tienduizendste 

(95/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0005 

3. Appartement nummer A2.3 op de tweede verdieping van gebouw A vooraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, nachthal, 

drie slaapkamers, wasplaats, badkamer en doucheruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaatsen voor fietsen nr. 23, 24 en 25. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierennegentig/tienduizendste 

(94/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0006 

Gebouw B op de tweede verdieping: 

1. Appartement nummer B2.1 op de tweede verdieping van gebouw B achteraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, nachthal, 

drie slaapkamers, wasplaats, badkamer en doucheruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaatsen voor fietsen nr. 26, 27 en 28. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfennegentig/tienduizendste 

(95/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0016 

2. Appartement nummer B2.2 op de tweede verdieping van gebouw B in het 

midden, omvattende: 
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a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, nachthal, 

drie slaapkamers, wasplaats, badkamer en doucheruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaatsen voor fietsen nr. 29, 30 en 31. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierennegentig/tienduizendste 

(94/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0017 

3. Appartement nummer B2.3 op de tweede verdieping van gebouw B vooraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, nachthal, 

drie slaapkamers, wasplaats, badkamer en doucheruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaatsen voor fietsen nr. 32, 33 en 34. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfennegentig/tienduizendste 

(95/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0018 

Gebouw C op de tweede verdieping: 

1. Appartement nummer C2.1 op de tweede verdieping van gebouw C achteraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, bergruimte, 

nachthal, twee slaapkamers, wasplaats en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaatsen voor fietsen nr. 73 en 74. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: tachtig/tienduizendste (80/10.000) 

van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0094 

2. Appartement nummer C2.2 op de tweede verdieping van gebouw C in het 

midden, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, living met keuken, wc, twee 

slaapkamers, wasplaats en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaatsen voor fietsen nr. 75 en 76. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: eenentachtig/tienduizendste 

(81/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0095 

3. Appartement nummer C2.3 op de tweede verdieping van gebouw C vooraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, living met keuken, wc, twee 

slaapkamers, wasplaats en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaatsen voor fietsen nr. 77 en 78. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: tachtig/tienduizendste (80/10.000) 

van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0096 

Gebouw D op de tweede verdieping: 

1. Appartement nummer D2.1 op de tweede verdieping van gebouw D achteraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, nachthal, 

drie slaapkamers, wasplaats, badkamer en doucheruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaatsen voor fietsen nr. 79, 80 en 81. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: negentig/tienduizendste 

(90/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0106 
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2. Appartement nummer D2.2 op de tweede verdieping van gebouw D in het 

midden, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, living met keuken, wc, twee 

slaapkamers, wasplaats en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaatsen voor fietsen nr. 82 en 83. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: eenentachtig/tienduizendste 

(81/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0107 

3. Appartement nummer D2.3 op de tweede verdieping van gebouw D vooraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, living met keuken, wc, twee 

slaapkamers, wasplaats en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaatsen voor fietsen nr. 84 en 85. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: eenentachtig/tienduizendste 

(81/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0108 

Gebouw E op de tweede verdieping: 

1. Appartement nummer E2.1 op de tweede verdieping van gebouw E links 

achteraan, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, wasplaats, living met keuken, 

een slaapkamer en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaats voor fiets nr. 112. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: eenenzestig/tienduizendste 

(61/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0115 

2. Appartement nummer E2.2 op de tweede verdieping van gebouw E rechts 

achteraan, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, wasplaats, living met keuken, 

nachthal, een slaapkamer en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: balkon en staanplaats voor fiets nr. 113. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zestig/tienduizendste (60/10.000) 

van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0116 

3. Appartement nummer E2.3 op de tweede verdieping van gebouw E rechts 

vooraan, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, wasplaats, bergruimte, living 

met keuken, twee slaapkamers en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: balkon en staanplaatsen voor fietsen nr. 114 en 115. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zevenenzestig/tienduizendste 

(67/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0117 

4. Appartement nummer E2.4 op de tweede verdieping van gebouw E links 

vooraan, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, living met keuken, nachthal, drie 

slaapkamers, wc, wasplaats, badkamer en doucheruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: balkon en staanplaatsen voor fietsen nr. 116, 117 en 

118. 
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c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: negenentachtig/tienduizendste 

(89/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0118 

Gebouw A op de derde verdieping: 

1. Appartement nummer A3.1 op de derde verdieping van gebouw A achteraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, bergruimte, 

nachthal, twee slaapkamers, wasplaats en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaatsen voor fietsen nr. 35 en 36. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierentachtig/tienduizendste 

(84/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0007 

2. Appartement nummer A3.2 op de derde verdieping van gebouw A in het 

midden, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, nachthal, 

drie slaapkamers, wasplaats, badkamer en doucheruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaatsen voor fietsen nr. 37, 38 en 39. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfennegentig/tienduizendste 

(95/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0008 

3. Appartement nummer A3.3 op de derde verdieping van gebouw A vooraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, nachthal, 

drie slaapkamers, wasplaats, badkamer en doucheruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaatsen voor fietsen nr. 40, 41 en 42. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierennegentig/tienduizendste 

(94/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0009 

Gebouw B op de derde verdieping: 

1. Appartement nummer B3.1 op de derde verdieping van gebouw B achteraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, nachthal, 

drie slaapkamers, wasplaats, badkamer en doucheruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaatsen voor fietsen nr. 43, 44 en 45. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfennegentig/tienduizendste 

(95/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0019 

2. Appartement nummer B3.2 op de derde verdieping van gebouw B in het 

midden, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, nachthal, 

drie slaapkamers, wasplaats, badkamer en doucheruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaatsen voor fietsen nr. 46, 47 en 48. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfennegentig/tienduizendste 

(95/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0020 

3. Appartement nummer B3.3 op de derde verdieping van gebouw B vooraan, 

omvattende: 
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a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, nachthal, 

drie slaapkamers, wasplaats, badkamer en doucheruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaatsen voor fietsen nr. 49, 50 en 51. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfennegentig/tienduizendste 

(95/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0021 

Gebouw C op de derde verdieping: 

1. Appartement nummer C3.1 op de derde verdieping van gebouw C achteraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, bergruimte, 

nachthal, twee slaapkamers, wasplaats en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaatsen voor fietsen nr. 86 en 87. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: tachtig/tienduizendste (80/10.000) 

van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0097 

2. Appartement nummer C3.2 op de derde verdieping van gebouw C in het 

midden, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, living met keuken, wc, twee 

slaapkamers, wasplaats en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaatsen voor fietsen nr. 88 en 89. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: eenentachtig/tienduizendste 

(81/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0098 

3. Appartement nummer C3.3 op de derde verdieping van gebouw C vooraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, living met keuken, wc, twee 

slaapkamers, wasplaats en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaatsen voor fietsen nr. 90 en 91. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: tachtig/tienduizendste (80/10.000) 

van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0099 

Gebouw D op de derde verdieping: 

1. Appartement nummer D3.1 op de derde verdieping van gebouw D achteraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, nachthal, 

drie slaapkamers, wasplaats, badkamer en doucheruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaatsen voor fietsen nr. 92, 93 en 94. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: negentig/tienduizendste 

(90/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0109 

2. Appartement nummer D3.2 op de derde verdieping van gebouw D in het 

midden, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, living met keuken, wc, twee 

slaapkamers, wasplaats en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaatsen voor fietsen nr. 95 en 96. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: eenentachtig/tienduizendste 

(81/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0110 
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3. Appartement nummer D3.3 op de derde verdieping van gebouw D vooraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, living met keuken, wc, twee 

slaapkamers, wasplaats en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaatsen voor fietsen nr. 97 en 98. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: eenentachtig/tienduizendste 

(81/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0111 

Gebouw E op de derde verdieping: 

1. Appartement nummer E3.1 op de derde verdieping van gebouw E links 

achteraan, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, wasplaats, living met keuken, 

een slaapkamer en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: balkon en staanplaats voor fiets nr. 119. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: eenenzestig/tienduizendste 

(61/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0119 

2. Appartement nummer E3.2 op de derde verdieping van gebouw E rechts 

achteraan, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, wasplaats, living met keuken, 

nachthal, een slaapkamer en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: balkon en staanplaats voor fiets nr. 120. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zestig/tienduizendste (60/10.000) 

van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0120 

3. Appartement nummer E3.3 op de derde verdieping van gebouw E rechts 

vooraan, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, wasplaats, bergruimte, living 

met keuken, twee slaapkamers en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: balkon en staanplaatsen voor fietsen nr. 121 en 122. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zevenenzestig/tienduizendste 

(67/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0121 

4. Appartement nummer E3.4 op de derde verdieping van gebouw E links vooraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, living met keuken, nachthal, drie 

slaapkamers, wc, wasplaats, badkamer en doucheruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: balkon en staanplaatsen voor fietsen nr. 123, 124 en 

125. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: negenentachtig/tienduizendste 

(89/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0122 

Gebouw A op de vierde verdieping: 

1. Appartement nummer A4.1 op de vierde verdieping van gebouw A achteraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, bergruimte, 

nachthal, twee slaapkamers, wasplaats en badkamer. 
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b) in privatief en exclusief genot: terras met beplantingen en staanplaatsen voor fietsen 

nr. 52 en 53. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfennegentig/tienduizendste 

(95/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0010 

2. Appartement nummer A4.2 op de vierde verdieping van gebouw A in het 

midden, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, nachthal, 

drie slaapkamers, wasplaats, badkamer en doucheruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: terras met beplantingen en staanplaatsen voor fietsen 

nr. 54, 55 en 56. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderdzes/tienduizendste 

(106/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0011 

3. Appartement nummer A4.3 op de vierde verdieping van gebouw A vooraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, nachthal, 

drie slaapkamers, wasplaats, badkamer en doucheruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: terras met beplantingen en staanplaatsen voor fietsen 

nr. 57, 58 en 59. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderdzes/tienduizendste 

(106/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0012 

Gebouw C op de vierde verdieping: 

1. Appartement nummer C4.1 op de vierde verdieping van gebouw C achteraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, bergruimte, 

nachthal, twee slaapkamers, wasplaats en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: terras met beplantingen en staanplaatsen voor fietsen 

nr. 99 en 100. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: negenentachtig/tienduizendste 

(89/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0100 

2. Appartement nummer C4.2 op de vierde verdieping van gebouw C in het 

midden, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, living met keuken, wc, twee 

slaapkamers, wasplaats en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: terras met beplantingen en staanplaatsen voor fietsen 

nr. 101 en 102. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: negentig/tienduizendste 

(90/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0101 

3. Appartement nummer C4.3 op de vierde verdieping van gebouw C vooraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, living met keuken, wc, twee 

slaapkamers, wasplaats en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: terras met beplantingen en staanplaatsen voor fietsen 

nr. 103 en 104. 
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c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: negentig/tienduizendste 

(90/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0102 

Gebouw E op de vierde verdieping: 

1. Appartement nummer E4.1 op de vierde verdieping van gebouw E links 

achteraan, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, wasplaats, living met keuken, 

een slaapkamer en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: balkon en staanplaats voor fiets nr. 126. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: eenenzestig/tienduizendste 

(61/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0123 

2. Appartement nummer E4.2 op de vierde verdieping van gebouw E rechts 

achteraan, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, wasplaats, living met keuken, 

nachthal, een slaapkamer en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: balkon en staanplaats voor fiets nr. 127. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zestig/tienduizendste (60/10.000) 

van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: $ E261GP0124 

3. Appartement nummer E4.3 op de vierde verdieping van gebouw E rechts 

vooraan, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, wasplaats, bergruimte, living 

met keuken, twee slaapkamers en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: balkon en staanplaatsen voor fietsen nr. 128 en 129. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: achtenzestig/tienduizendste 

(68/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0125 

4. Appartement nummer E4.4 op de vierde verdieping van gebouw E links 

vooraan, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, living met keuken, nachthal, drie 

slaapkamers, wc, wasplaats, badkamer en doucheruimte. 

b) in privatief en exclusief genot: balkon en staanplaatsen voor fietsen nr. 130, 131 en 

132. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: negenentachtig/tienduizendste 

(89/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0126 

Gebouw E op de vijfde verdieping: 

1. Appartement nummer E5.1 op de vijfde verdieping van gebouw E links 

achteraan, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, wasplaats, living met keuken, 

een slaapkamer en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: balkon en staanplaats voor fiets nr. 133. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: tweeënzestig/tienduizendste 

(62/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0127 

2. Appartement nummer E5.2 op de vijfde verdieping van gebouw E rechts, 

omvattende: 
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a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, nachthal, 

drie slaapkamers, wasplaats, doucheruimte en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaatsen voor fietsen nr. 134, 135 en 

136. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderdtwaalf/tienduizendste 

(112/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0128 

3. Appartement nummer E5.3 op de vijfde verdieping van gebouw E links vooraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, living met keuken, nachthal, twee 

slaapkamers, wc, wasplaats, badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: terras en staanplaatsen voor fietsen nr. 137 en 138. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: eenentachtig/tienduizendste 

(81/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0129 

Gebouw E op de zesde verdieping: 

1. Appartement nummer E6.1 op de zesde verdieping van gebouw E links 

achteraan, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, wasplaats, living met keuken, 

een slaapkamer en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: balkon en staanplaats voor fiets nr. 139. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: tweeënzestig/tienduizendste 

(62/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0130 

2. Appartement nummer E6.2 op de zesde verdieping van gebouw E rechts, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, wc, living met keuken, nachthal, 

drie slaapkamers, wasplaats, doucheruimte en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: balkon en staanplaatsen voor fietsen nr. 140, 141 en 

142. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderdacht/tienduizendste 

(108/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0131 

3. Appartement nummer E6.3 op de zesde verdieping van gebouw E links vooraan, 

omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: inkomhal, living met keuken, nachthal, twee 

slaapkamers, wc, wasplaats en badkamer. 

b) in privatief en exclusief genot: balkon en staanplaatsen voor fietsen nr. 143 en 144. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zevenenzeventig/tienduizendste 

(77/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0132 

In gebouw G 

1. KMO-eenheid nummer 10A, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: werkplaats met sectionale poort en 

voetgangersdeur, sanitaire ruimte, trap leidend naar de mezzanine en de mezzanine met 

keukenhoek. 

b) in privatief en exclusief genot: de gang naar de inkomdeur, de staanplaatsen voor 

voertuigen C10A en V10A. 
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c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

tweehonderdachtenveertig/tienduizendste (248/10.000) van de gemene delen, waaronder de 

grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0142 

2. KMO-eenheid nummer 10B, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: een werkplaats met sectionale poort en 

voetgangersdeur, sanitaire ruimte, trap leidend naar de mezzanine en de mezzanine met 

keukenhoek. 

b) in privatief en exclusief genot: de gang naar de inkomdeur, de staanplaatsen voor 

voertuigen C10B en V10B. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

tweehonderdzevenenveertig/tienduizendste (247/10.000) van de gemene delen, waaronder de 

grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0143 

3. KMO-eenheid nummer 11, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: een werkplaats met sectionale poort en 

voetgangersdeur, sanitaire ruimte, trap leidend naar de mezzanine en de mezzanine met 

keukenhoek. 

b) in privatief en exclusief genot: de gang naar de inkomdeur, de staanplaatsen voor 

voertuigen C11 en V11. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: tweehonderdvijftig/tienduizendste 

(250/10.000) van de gemene delen, waaronder de grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie:  E261GP0144 

In gebouw H 

1. KMO-eenheid nummer 12, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: een werkplaats en sanitaire ruimte, een 

sectionale poort en voetgangersdeur, trap leidend naar de mezzanine en de mezzanine met 

keukenhoek. 

b) in privatief en exclusief genot: de gang naar de inkomdeur, de staanplaatsen voor 

voertuigen C12 en V12. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

tweehonderdzevenennegentig/tienduizendste (297/10.000) van de gemene delen, waaronder de 

grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie:  E261GP0145 

2. KMO-eenheid nummer 13, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: een werkplaats en sanitaire ruimte, een 

sectionale poort en voetgangersdeur, trap leidend naar de mezzanine en de mezzanine met 

keukenhoek. 

b) in privatief en exclusief genot: de gang naar de inkomdeur, de staanplaatsen voor 

voertuigen C13 en V13. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

tweehonderdzesenveertig/tienduizendste (246/10.000) van de gemene delen, waaronder de 

grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie:  E261GP0146 

3. KMO-eenheid nummer 14, omvattende: 

a) in privatieve en exclusieve eigendom: een werkplaats en sanitaire ruimte, een 

sectionale poort en voetgangersdeur, trap leidend naar de mezzanine en de mezzanine met 

keukenhoek. 
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b) in privatief en exclusief genot: de gang naar de inkomdeur, de staanplaatsen voor 

voertuigen C14 en V14. 

c) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

tweehonderdzevenennegentig/tienduizendste (297/10.000) van de gemene delen, waaronder de 

grond. 

Gereserveerde perceelsidentificatie: E261GP0147 

C. Opmerkingen 

(1) De kelders: De kelders mogen enkel worden verkocht aan eigenaars van 

appartementen in het gebouw. 

(2) De staanplaatsen voor fietsen:  de staanplaatsen voor fietsen – die zich niet op de 

terrassen bevinden en waarvan het privatieve en exclusieve genot verbonden is met een 

appartement – maken deel uit van de gemene delen van het pand, volgens het statuut zoals 

hierboven nader bepaald. Aan bepaalde appartementen wordt het privatieve en exclusieve genot 

van een zeker aantal staanplaatsen voor fietsen toegekend, zoals hierboven nader bepaald.  

(3) Wat het verkeer in de directe omgeving van het KMO-park betreft wordt verwezen 

naar het aangehechte plan, welk onder andere voorziet in de toegang tot het KMO-park, de 

circulatie (in lusvorm), bepaalde parkings voorbehouden voor de KMO’s, leveringszones, een 

fietsenparking, een vuilniszone voor inzameling door Net Brussel, een privébosje. 

(4) De KMO-eenheden worden in onderhavige basisakte eveneens werkplaatsen 

genoemd, evenals in het reglement van mede-eigendom en het reglement van inwendige orde. 

AFDELING 3 – WIJZIGINGEN: VOORBEHOUD EN VOLMACHTEN 

A. Voorbehouden rechten met betrekking tot wijzigingen 

(1) De Bouwheer behoudt zich het recht voor, zonder uit hoofde hiervan tot enige 

schadevergoeding gehouden te zijn, tijdens de constructiewerkzaamheden aan de plannen en de 

uitvoering ervan, alle veranderingen aan te brengen:  

1.1. om te voldoen aan de eisen van de stedenbouwkundige vergunning, van de diensten 

van Stedenbouw en/of van de openbare nutsbedrijven, zoals onder meer de 

distributiemaatschappijen voor water, gas en elektriciteit, de telecombedrijven en de diensten 

die instaan voor de brandveiligheid. 

1.2. om de bouwwerken uit te voeren in overeenstemming met de noodwendigheden 

van de bouwkunst, omwille van de verplichtingen op het vlak van stabiliteit of energie, of om 

technische of esthetische redenen; 

1.3. om het gebruik van de gemene delen te verbeteren; 

1.4. om de hierna vermelde wijzigingen sub 2. te verwezenlijken.  

(2) De Bouwheer behoudt zich bovendien het recht voor om, in voorkomend geval 

onder voorbehoud van het verkrijgen van de nodige vergunningen: 

2.1. niet-verkochte privatieve kavels te verplaatsen of delen ervan in de gemene delen 

op te nemen; zo ook kunnen van de gemene delen bepaalde delen afgenomen worden en bij 

bepaalde private kavels gevoegd worden. 

Indien voor de uitvoering van de werken of voor het doelmatig gebruik, wijzigingen aan 

de gemene delen moeten worden aangebracht, dan zullen deze mogen uitgevoerd worden 

zonder dat de mede-eigenaars, bijvoorbeeld wegens de verplaatsing van de gemene delen ten 

overstaan van hun privatieve kavels, enige vergoeding kunnen vorderen.  

De Bouwheer kan onder toezicht van de architect, zowel tijdens de opbouw als na de 

oprichting, de indeling, de afwerking en om het even wat van of betreffende één of meerdere 

privatieve kavels wijzigen en aanpassen in functie van de praktische uitvoering van de werken 

en desiderata van de kopers. 2.2. de onderverdeling van de aandelen in de gemene delen van de 
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niet-verkochte kavels te wijzigen, zonder dat hierdoor het totaal aantal aandelen in de gemene 

delen wordt veranderd.  

2.2. privatieve eigendoms- en/of gebruiksrechten toe te kennen aan om het even wie op 

de gemene ruimten indien deze ruimten om één of andere reden niet als dusdanig dienen 

gebruikt te worden of naar elders in het complex of daarbuiten worden verplaatst. 

Zo onder meer, en zonder dat zulks als beperkend kan aangezien worden, kan de 

Bouwheer, zolang hij mede-eigenaar is, bepaalde kopers toelaten om aan de straatzijde 

naamplaten te plaatsen, waarop nuttige gegevens worden vermeld zoals onder meer naam, 

telefoon, beroep en dagen en uren van bereikbaarheid; alsook kleine richtingaanwijzers laten 

plaatsen die de toegang naar bepaalde kavels aanduiden en kunnen vergemakkelijken (de 

grootte en materialen van deze naamplaten en richtingaanwijzers zullen dan enkel en alleen 

door de Bouwheer goedgekeurd worden).  

Verder zal de Bouwheer privatieve eigendoms- en/of gebruiksrechten mogen toekennen 

aan om het even wie betreffende een deel of het geheel van het dak; zo kunnen er steeds externe 

eenheden worden geïnstalleerd voor ventilatie- of airco-installaties. 

Tevens behoudt de Bouwheer zich het recht voor om in eigen naam en in deze van de 

mede-eigenaars, elke overeenkomst, betreffende onder meer de vestiging van een opstalrecht, 

een erfpacht of erfdienstbaarheden en zelfs een verkoop, af te sluiten met om het even welk 

nutsbedrijf, zowel in het voordeel van dit complex als in het voordeel van de naburige 

gebouwen, en dit ook met betrekking tot de gemene en/of privatieve delen in het complex.  

2.3. de bestemming of de functie van de niet-verkochte kavels zoals deze in de statuten 

van het complex of in de aangehechte stukken wordt bepaald of gesuggereerd, te wijzigen, 

indien daardoor de verkoop van de betrokken kavel wordt vergemakkelijkt. 

2.4. na de hierboven vermelde wijzigingen uitgevoerd te hebben, terug te keren naar de 

oorspronkelijke optie of te opteren voor eender welke andere optie die verenigbaar is met de 

techniek en de stevigheid van de gebouwen. 

2.5. bijkomende ramen te voorzien, wijzigingen aan voorziene ramen uit te voeren of in 

de gevels of in het dak voorziene ramen te schrappen in de niet-verkochte kavels.  

2.6 een aanvraag voor een wijzigende stedenbouwkundige vergunning of 

milieuvergunning in te dienen teneinde de voorlopige parking, zoals voorzien in voornoemde 

stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning te wijzigen. 

 (3) Alle afmetingen op de plannen aangeduid worden slechts gegeven ten titel van 

inlichting; de werkelijke uitvoering van de constructies zal steeds primeren boven de plannen; 

een afwijking is dus toegelaten tussen de opgegeven afmetingen en de werkelijke toestand, 

zonder enige vergoeding noch verhaal. Elk verschil in meer of in min dat binnen de getolereerde 

grenzen blijft, betekent verlies of winst voor de toekomstige eigenaar zonder dat dit aanleiding 

geeft tot herziening van de prijs.  

De Bouwheer behoudt zich eveneens het recht voor de voorziene materialen te 

vervangen door materialen van gelijkwaardige kwaliteit. 

Ofschoon de bouwwerken principieel zullen uitgevoerd worden volgens het lastenboek , 

waarvan de kopers een exemplaar zullen ontvangen, behoudt de Bouwheer zich het recht voor 

aan dit lastenboek die wijzigingen aan te brengen, die hem toegelaten zijn ingevolge de 

bepalingen in deze akte.  

De Bouwheer zal, volgens de wensen van de kopers of op eigen initiatief, ook 

wijzigingen kunnen aanbrengen aan de afwerking van de gevels of aan andere elementen die het 

buitenaanzicht van het complex kunnen beïnvloeden.  
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(4) Al deze constructieve wijzigingen zoals ze hierboven worden voorzien, zullen 

moeten worden uitgevoerd onder toezicht van de architect van het complex, of door een 

architect aangesteld door de Bouwheer, zolang hij mede-eigenaar is.  

(5) Voor al deze wijzigingen, zoals hierboven voorzien, dienen desgevallend de nodige 

vergunningen van de bevoegde autoriteiten te worden verkregen. 

B. Voorbehouden rechten met betrekking tot reclame 

Zolang niet alle privatieve delen verkocht zijn, hebben de comparanten het recht om 

reclame te maken en op het goed reclame te afficheren/op te hangen/te plakken met het oog op 

de commercialisering van het project. 

C. Volmacht 

Door het ondertekenen van enige aankoopakte in verband met de privatieve delen van 

het complex, voorwerp van onderhavige akte, geven deze kopers zo onherroepelijk aan de 

Grondeigenaar en/of de Bouwheer de toelating:  

- om voor hen en in hun naam alle akten goed te keuren en te ondertekenen waarin 

aanpassingen, wijzigingen of verbeteringen aan de constructies, de plannen en andere worden 

vastgesteld, wanneer dergelijke aanpassingen, wijzigingen of verbeteringen noodzakelijk zijn, 

met dien verstande dat deze wijzigingen geen betrekking hebben op de reeds verkochte 

privatieve delen van het complex;  

- om in hun naam aanvragen in te dienen tot het bekomen van een aangepaste of 

gewijzigde stedenbouwkundige vergunning; 

- om, indien vereist, gedurende of na de verwezenlijking van de werken, deze kopers te 

vertegenwoordigen voor de stedenbouwkundige regularisatie van de uitgevoerde werken en het 

verkrijgen van een stedenbouwkundig attest; 

- om over te gaan tot overgave van scheidingsmuren en meer in het algemeen alles te 

doen wat noodzakelijk of nuttig zou blijken voor de uitvoering van hetgeen voorafgaat of volgt, 

zelfs niet uitdrukkelijk in deze volmacht vervat; 

- om in te tekenen op de eerste verzekeringspolissen zolang de syndicus het niet doet; 

- om contracten aan te gaan betreffende openbare nutsvoorzieningen, om ze aan te 

sluiten/te laten aansluiten en ze in gebruik te (doen) nemen (op kosten van de kopers).  

Evenwel zal door middel van deze volmacht niet kunnen worden geraakt aan de reeds 

verkochte privatieve kavels, noch aan de aandelen daarvan in de gemene delen. 

Meer in het bijzonder zal elke toekomstige eigenaar of titularis van een zakelijk recht 

volmacht geven aan de Grondeigenaar en/of de Bouwheer om  

- alle contracten en aktes te ondertekenen tot vestiging van een recht van opstal, 

erfpacht, een erfdienstbaarheid of afstand of een gratis terbeschikkingstelling op een deel van 

het complex met het oog op het daar vestigen van openbare nutsvoorzieningen (bijvoorbeeld 

een elektriciteitscabine). 

- alle contracten en aktes te ondertekenen tot vestiging van een recht van opstal, 

erfpacht, een erfdienstbaarheid of afstand of een gratis terbeschikkingstelling op een deel van 

het complex met het oog op het beheer van de duurzame uitrustingen en installaties 

(zonnepanelen, centrale verwarming met warmtekrachtkoppeling). 

- een aanvraag in te dienen voor wijzigende stedenbouwkundige en milieuvergunningen 

tot wijziging van de voorlopige parking, zoals voorzien in voornoemde stedenbouwkundige 

vergunning en milieuvergunning. 

Deze volmachten en alle andere voorzien in onderhavige akte en in de mogelijke 

wijzigende statuten van het complex, door de verkrijgers van een kavel ten gunste van de 

Bouwheer en/of de Grondeigenaar verleend, dienen beschouwd te worden als zijnde gesteld ten 

gunste van de gevolmachtigde teneinde een goede verwezenlijking van het project mogelijk te 
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maken en ook om deze verwezenlijking of noodzakelijke wijzigingen aan de statuten van het 

complex op een pragmatische wijze door te voeren.  

Hieruit volgt dat: 

1. Alle volmachten met recht van indeplaatsstelling toegekend door de verkrijgers of 

hun rechthebbenden aan de Bouwheer en/of de Grondeigenaar de onherroepelijkheid als 

essentiële voorwaarde kennen, zonder welke de verkoop niet tot stand zou zijn gekomen. 

2. Al deze volmachten niet alleen onherroepelijk zijn, maar ook post mortem behouden 

blijven; bovendien zullen zij geacht worden over te gaan op de rechthebbenden en 

rechtverkrijgenden in alle rechten van de lastgever-verkrijger. 

Zodoende zal iedere rechtsopvolger in alle rechten en plichten worden gesteld die 

verbonden zijn met de onherroepelijke volmachten zoals bepaald in deze akte. 

EVENTUELE WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN VAN MEDE-EIGENDOM 

1. Vóór de eerste overdracht van een privatieve kavel 

De comparant verklaart zich exclusief het recht voor te behouden om de statuten van 

mede-eigendom of het reglement van inwendige orde te wijzigen vóór de eerste verkoop van 

een privatieve kavel. 

2. Vóór de voorlopige oplevering van de gemene delen 

De partijen die de oorspronkelijke statuten hebben ondertekend, hebben het recht, tot op 

het ogenblik van de voorlopige oplevering van de betrokken gemeenschappelijke delen, 

wijzigingen aan de statuten aan te brengen, voor zover dit door technische omstandigheden of 

door het rechtmatig belang van de vereniging van mede-eigenaars is ingegeven, niet aan de 

rechten van de andere mede-eigenaars op hun privatieve gedeelte raakt en de verplichtingen van 

een of meerdere mede-eigenaars niet verzwaart. De partijen die de oorspronkelijke statuten 

getekend hebben, dragen de kosten voor deze wijziging. 

Deze partijen sturen per aangetekend schrijven naar alle andere mede-eigenaars een 

ontwerp van wijzigende statuten, minstens twee maanden vóór het verlijden van de akte van 

wijziging, waarin de contactgegevens van de instrumenterende notaris uitdrukkelijk worden 

vermeld. Op straffe van verval van zijn rechten moet een mede-eigenaar zich tegen de 

voorgenomen wijziging verzetten binnen de twee maanden volgend op de ontvangst van deze 

zending, door middel van een aangetekend schrijven aan de betrokken notaris en, in 

voorkomend geval, in rechte treden. Hier wordt gepreciseerd dat deze partijen zich, op hun 

kosten, zullen moeten laten bijstaan door een ingenieur of een architect, die voor rekening van 

de vereniging van mede-eigenaars zal handelen. 

3. Andere gevallen 

Na de voorlopige oplevering van de betrokken gemeenschappelijke delen of wegens alle 

andere oorzaken dan deze die in het punt 2) hiervoor vermeld worden, zal de comparant het 

akkoord moeten verkrijgen van de algemene vergadering van de vereniging van mede-

eigenaars, die met de vereiste meerderheid beslist. 

De syndicus zal de vereniging van mede-eigenaars geldig kunnen vertegenwoordigen 

teneinde de beslissing van de algemene vergadering uit te voeren, zonder dat hij ten opzichte 

van de bevoegde ambtenaar het bewijs van zijn volmacht moet leveren. 

AFDELING 4 – VESTIGING VAN ERFDIENSTBAARHEDEN 

1. Algemene erfdienstbaarheden: 

De juridische verdeling van het domein in privatieve kavels creëert erfdienstbaarheden 

en gemeenschappen tussen de verschillende privatieve kavels en tussen de gemeenschappelijke 

delen die worden opgericht. 
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Deze erfdienstbaarheden vloeien voort uit de aard en de verdeling van het complex of 

vinden hun grondslag in de bestemming van de goede huisvader voorzien in de artikelen 692 en 

volgende van het Burgerlijk Wetboek en in het plan van de landmeter-expert. 

Dit geldt meer bepaald voor: 

- de eventuele uitzichten van de ene kavel op de andere; 

- de leidingen, buizen en afvloeiingen van allerlei aard; 

- de doorgangen en gangen van de ene kavel naar de andere; 

- de verluchtings-, verwarmings- en aircoleidingen en leidingen van water, gas, 

elektriciteit en tv-distributie; 

- en meer algemeen alle erfdienstbaarheden en gemeenschappen die blijken uit de aard 

der constructies en het normaal gebruik dat ervan wordt gemaakt. 

2. Bijzondere erfdienstbaarheden 

- Luchtkokers gaan over en komen uit op de terrassen van de appartementen B en D op 

de vierde verdieping en dit uit hoofde van een kosteloze en eeuwigdurende erfdienstbaarheid. 

Alle kosten van onderhoud, renovatie, vervanging van deze buizen zijn ten laste van de mede-

eigendom, maar deze erfdienstbaarheid impliceert eveneens een toegang tot deze buizen indien 

nodig. 

- Er wordt ten behoeve van alle betrokken partijen en ten laste van alle terrassen een 

recht op doorgang gevestigd met het oog op het mogelijk maken van de herstellingen aan de 

gemene en privatieve delen via deze terrassen, evenals voor hun onderhoud, en dit op de 

gemakkelijkste en meest economische wijze. 

- Er wordt verwezen naar de overeenkomst tussen de grondeigenaar en Infrabel vermeld 

in de akte van notaris Guy Dubaere, voornoemd, op datum van 23 augustus 2018, waarvan 

hierboven sprake. 

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de rechten en plichten voortvloeiende uit 

deze overeenkomst enkel ten laste zullen worden genomen door de gebouwen F, G en H, zijnde 

de KMO-eenheden. 

De mede-eigenaars die titularis zijn van een zakelijk recht in het pand zullen in alle 

rechten en plichten worden gesteld die voortvloeien uit de hierboven vermelde bepalingen. 

AFDELING 5 – BEREKENINGSWIJZE VAN DE QUOTITEITEN IN DE 

GEMENE DELEN VAN DE MEDE-EIGENDOM 

De quotiteiten in de gemene delen die verbonden zijn aan elke privé-entiteit worden 

vastgelegd in punt B in de tweede afdeling van het eerste hoofdstuk van onderhavige akte, 

overeenkomstig voornoemd rapport, opgemaakt in toepassing van artikel 577-4 van het 

Burgerlijk Wetboek door de SRL TH EXPERT, te 1070 Anderlecht, Sylvain Dupuislaan 231 

bus 28, waarin rekening wordt gehouden met de respectieve waarde van deze delen, die is 

vastgelegd in functie van de netto vloeroppervlakte, de bestemming (nut) en de ligging van het 

privatieve gedeelte. Om deze waarde te bepalen, zonder dat er met name rekening moet worden 

gehouden met de materialen die worden gebruikt voor de afwerking of de verfraaiing van de 

goederen of de wijzigingen die zijn gebeurd in de onmiddellijke omgeving van het pand, zal er 

moeten verwezen worden naar de waarde van een goed dat zodanig is uitgerust dat het een 

normale woning, parking of kelder of een normale werkplaats kan verzekeren (intrinsieke 

waarde). 

Er wordt formeel bepaald dat, ongeacht de latere veranderingen die de respectieve 

waarden van de appartementen of andere lokalen ondergaan, met name ten gevolge van 

wijzigingen of verbouwingen of ten gevolge van alle mogelijke andere omstandigheden, de 

opsplitsing van de duizendsten zoals vastgesteld door de basisakte, enkel kan worden gewijzigd 

via een beslissing van de algemene vergadering van mede-eigenaars van de betreffende 



De Nederlandstalige versie van deze basisakte is een vrije vertaling – de Franstalige versie is de 
officiële versie 

60 
 

residentie genomen met eenparigheid van stemmen, onder voorbehoud van wat vermeld wordt 

in artikel 577-7 §3, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek. 

De nieuwe verdeling van de duizendsten onder de gewijzigde delen zal vastgelegd 

worden door een notaris die door de algemene vergadering met een absolute meerderheid is 

gekozen. 

Elke mede-eigenaar beschikt over het recht om aan de Vrederechter te vragen om de 

volgende zaken te corrigeren: 

1° de verdeling van de quotiteiten in de gemene delen, als deze verdeling onjuist is 

berekend of als ze onjuist is geworden ten gevolge van wijzigingen die zijn aangebracht aan het 

pand; 

2° de wijze van verdeling van de lasten als deze hem een echt nadeel bezorgt, evenals 

de berekening daarvan als deze onjuist is of als deze onjuist is geworden ten gevolge van 

wijzigingen die zijn aangebracht aan het pand. 

Deze intrinsieke waarde staat los van de verkoopprijs van de kavels. Ze wordt 

vastgelegd op grond van alinea’s 1 en 2 van onderhavig artikel. 

Onverminderd wat hierna zal worden bepaald met betrekking tot de lasten, zal geen 

enkele vergoeding verschuldigd zijn of moeten worden betaald in geval van wijziging van de 

verdeling van de quotiteiten van mede-eigendom. 

HOOFDSTUK 2. ALGEMEEN REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM 

AFDELING 1 – RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE MEDE-

EIGENAARS MET BETREKKING TOT DE PRIVATIEVE DELEN EN DE 

GEMENE DELEN. 

In eerste instantie wordt benadrukt dat iedere mede-eigenaar wordt verondersteld alle 

privatieve en gemene delen van voornoemd complex te onderhouden als een goede huisvader, 

de “bonus pater familias”. 

A. Privatieve delen 

Iedere eigenaar zal over de kavel, die hem uitsluitend toebehoort, genieten en 

beschikken als over zaken die hem in volle eigendom toebehoren, behoudens hetgeen hierna 

wordt bedongen, en dan nog zonder de rechten van de andere mede-eigenaars te schaden noch 

iets te verrichten dat de stevigheid van de gebouwen in gevaar zou kunnen brengen.  

Iedere eigenaar mag naar eigen goeddunken de inwendige verdeling van zijn privatieve 

kavel wijzigen, voor zover hij in voorkomend geval de nodige vergunningen verkrijgt.  

Verdeling - vereniging.  

Het is aan de eigenaars van privatieve kavels verboden om ze te verdelen in meerdere 

privatieve kavels of ze geheel of gedeeltelijk samen te voegen, behoudens toelating van de 

algemene vergadering beslissend met een vier vijfde meerderheid van de stemmen van de 

aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars en volgens de regels ingeval van wijziging 

van de aandelen in de gemene delen. 

Het is aan een mede-eigenaar van twee privatieve kavels, waarvan de ene boven de 

andere gelegen is en die elkaar met de vloer en het plafond raken, verboden deze tot één enkele 

privatieve kavel samen te voegen, behoudens toelating van de algemene vergadering beslissend 

met een vier vijfde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 

mede-eigenaars en volgens de regels vermeld ingeval van wijziging van de aandelen in de 

gemene delen. 

Deze verbouwing mag enkel gebeuren in zover zij volgens de regels van de kunst wordt 

uitgevoerd en de rechten van de anderen respecteert, zowel wat de privatieve als de gemene 

delen betreft. 
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In dat geval zijn de toelating van en het toezicht door een door de syndicus aangestelde 

architect of ingenieur vereist, op kosten van de mede-eigenaar die deze samenvoeging wenst uit 

te voeren.  

Na twee privatieve kavels te hebben samengevoegd is het vervolgens toegelaten deze 

opnieuw te verdelen, onder dezelfde voorwaarden als deze voorzien voor de samenvoeging van 

de kavels. 

Wat de gesubsidieerde appartementen betreft wordt gepreciseerd dat gedurende 

de eerste twintig (20) jaar vanaf de voorlopige oplevering voor een aankoop op plan of 

vanaf de ondertekening van de authentieke akte als de voorlopige oplevering al heeft 

plaatsgevonden, het verboden is de interne verdeling van de privatieve lokalen te wijzigen. 

Wat de KMO-eenheden betreft zijn alle wijzigingen onderworpen aan het akkoord van 

citydev.brussels. 

Werken aan de privatieve kavels.  

Wanneer werken aan privatieve kavels de stevigheid van gemeenschappelijke delen in 

het gedrang kunnen brengen, moet de eigenaar vooraf de syndicus hierover inlichten, met 

voorlegging van de plannen van de voorgenomen werken.  

Alle inrichtingen en werken uitgevoerd in de privatieve kavels zullen moeten gebeuren 

met inachtneming van de van kracht zijnde wetgeving (onder andere betreffende de conformiteit 

van de elektrische installaties, akoestiek enz.). 

Als er werken moeten worden uitgevoerd in een privatieve kavel en de eigenaar nalaat 

te laten overgaan tot deze werken, terwijl deze nalatigheid schade kan veroorzaken aan de 

andere mede-eigenaars of aan de gemene delen, stelt de syndicus hem bij aangetekende brief in 

gebreke en laat hij de dringende werken zelf uitvoeren op kosten van de eigenaar. De kosten 

daarvan worden verdeeld: de kosten voor de werken aan de gemene delen zijn ten laste van de 

vereniging van mede-eigenaars; de rest is enkel ten laste van de mede-eigenaar die heeft 

geweigerd de nodige werken uit te voeren. 

Privatieve leidingen mogen niet worden geïnstalleerd in de gemene delen, behoudens 

toelating van de algemene vergadering en in zover de harmonie van het gebouw wordt 

gerespecteerd.  

Bestemming.  

De appartementen zijn bestemd tot privé-bewoning, met uitsluiting van alle 

commerciële uitbating, onder voorbehoud van hetgeen hierna wordt vermeld in het reglement 

van inwendige orde.  

De werkplaatsen zijn bestemd om gebruikt te worden voor een productieve activiteit, als 

showroom met bijhorend kantoor. Er wordt evenwel bepaald dat KMO-eenheid 15 eveneens 

kan worden bestemd voor gebruik als handelszaak of kantoor op voorwaarde dat de nodige 

vergunningen bij de bevoegde autoriteiten zijn verkregen. 

Veiligheid.  

De gebruikers moeten zich schikken naar de politiereglementen met betrekking tot 

gebruik of opslag van goederen of toestellen die gevaarlijk of schadelijk voor de gezondheid 

zijn. Er mag geen enkel schadelijk, gevaarlijk of ontvlambaar product in het complex worden 

opgeslagen. In de werkplaatsen kunnen in voorkomend geval schadelijke producten worden 

opgeslagen, na het verkrijgen van de nodige vergunningen.  

Toezicht.  

Met het oog op toezicht op de gemene delen en naleving van het reglement van mede-

eigendom, de beslissingen van de algemene vergadering, het reglement van inwendige orde, 

moeten de eigenaars de syndicus permanent toegang verlenen tot hun kavel, middels een 

voorafgaande afspraak, en dit zonder recht op enige schadevergoeding. 
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In geval van afwezigheid moeten zij erop toezien dat de syndicus zich indien nodig 

toegang kan verschaffen. 

De eigenaars moeten eveneens zonder recht op enige schadevergoeding en indien nodig 

onverwijld, toegang verlenen aan architecten, aannemers, uitvoerders van dringende of 

noodzakelijke herstel-/onderhoudswerken aan de gemene delen of aan de privatieve delen van 

andere mede-eigenaars of aan hun eigen privatieve delen, in geval van nalatigheid van 

hunnentwege ten nadele van de andere eigenaars. Dit is onder andere van toepassing op de 

toegang tot de afsluiters, de gemeenschappelijke leidingen die zich in een privatieve kavel 

bevinden.  

De eigenaars moeten eveneens, zonder recht op enige schadevergoeding en indien nodig 

onverwijld, toegang verlenen aan de aannemers/onderaannemers of hun personeel, die belast 

zijn met het beheer van de duurzame uitrustingen en installaties, waarvan hierboven sprake 

onder punt “Beheer van duurzame uitrustingen en installaties”. 

Staanplaatsen voor fietsen. 

Zoals hierboven in Hoofdstuk 1 ‘Basisakte’, Afdeling 2 gepreciseerd, wordt aan de 

privatieve delen het privatieve en exclusieve gebruik van bepaalde staanplaatsen voor fietsen 

toegekend.  

Deze staanplaatsen voor fietsen mogen enkel worden verhuurd of het genotsrecht ervan 

overgedragen aan mede-eigenaars of huurders binnen de mede-eigendom. 

Een staanplaats voor fietsen mag niet worden gebruikt voor motorvoertuigen (met 

uitzondering van elektrische fietsen). 

Harmonie. 

Niets wat de stijl en de harmonie van het gebouw betreft, zelfs indien het zaken betreft 

die uitsluitend van privatieve kavels afhangen, mag worden gewijzigd, tenzij bij beslissing van 

de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van 

de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars en bovendien, voor zover het de 

architectuur van de straatgevels betreft, met het akkoord van een architect aangesteld door de 

algemene vergadering die beslist bij absolute meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 

vertegenwoordigde mede-eigenaars, of bij hoogdringendheid door de syndicus. 

De werken met betrekking tot de privézaken waarvan het onderhoud belang heeft voor 

de eenvormigheid van het gebouw moeten door elke eigenaar tijdig uitgevoerd worden, opdat 

het gebouw er goed verzorgd en onderhouden zou blijven uitzien. 

Indien de bewoners aan de ramen gordijnen, zonneblinden, luifels of zonnegordijnen 

willen aanbrengen, dan moeten deze van een model en kleur zijn die door de algemene 

vergadering, beslissend met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 

vertegenwoordigde mede-eigenaars, worden vastgelegd. Het is evenwel toegelaten om aan de 

binnenkant van de ramen draperieën en gordijnen in een neutrale kleur (wit, beige, grijs) aan te 

brengen. 

De mede-eigenaars en/of bewoners van de geconventioneerde appartementen mogen 

aan of op de vensters, gevels en balkons geen uithangborden, reclames, meubels, wasgoed, of 

enige andere voorwerpen plaatsen. 

De mede-eigenaars en/of bewoners van de KMO-eenheden mogen aan of op de 

vensters, gevels en balkons geen uithangborden, reclames, meubels, wasgoed, of enige andere 

voorwerpen plaatsen, met uitzondering van reclames en uithangborden die betrekking hebben 

op hun activiteit, voor zover in voorkomend geval bij de bevoegde autoriteiten de nodige 

vergunningen zijn verkregen. 

De vervanging van de privatieve vensters, openslaande deuren, ramen en ruiten, luiken 

en zonneblinden vormt een privatieve last van elke privatieve kavel. 
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Om niettemin de perfecte harmonie van het gebouw te verzekeren: 

- zorgt de mede-eigendom voor de schilderwerken aan de vensters, openslaande 

deuren en ramen en deze vormen dan ook een gemene last. 

Deze werken zullen echter niet worden uitgevoerd aan vensters, openslaande deuren of 

ramen van een privatieve kavel die op kosten van de betrokken mede-eigenaar werden 

geschilderd gedurende de twee jaar die de beslissing van de algemene vergadering voorafgaan. 

Hetzelfde geldt indien de ramen vervangen werden door ramen in een materiaal dat niet 

geschilderd hoeft te worden, onverminderd alle administratieve vergunningen. In die gevallen 

zal de betrokken mede-eigenaar niet moeten delen in die kosten. 

- kan de stijl van de vensters, openslaande deuren en ramen, evenals de kleur van 

de verf slechts gewijzigd worden mits het akkoord van de algemene vergadering, die beslist met 

een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 

mede-eigenaars. 

B. Gemene delen 

Algemeen 

Gebruik van de gemene delen  
De eigenaars moeten de gemene delen gebruiken overeenkomstig hun bestemming en in 

de mate waarin dit gebruik verenigbaar is met de rechten van de andere mede-eigenaars.  

De gemene delen, zoals de inkomhallen, de overlopen, de trappen, de gangen, de 

doorgangen, ... moeten op ieder ogenblik vrij en toegankelijk zijn. Het is verboden in 

bovenvermelde gemene delen kinderwagens, paraplubakken, matten, fietsen of 

privévoorwerpen te plaatsen. Fietsen moeten in de daartoe voorziene ruimtes worden geplaatst.  

De gemeenschappelijke zaal op de eerste verdieping van gebouw E 

De gemeenschappelijke zaal op de eerste verdieping van gebouw E is een 

gemeenschappelijke zaal waarvan het gebruik voornamelijk is voorbehouden voor de bewoners 

van de appartementen en die uitgeeft op het gemeenschappelijke terras van dit gebouw. In 

bepaalde gevallen zullen evenwel andere eigenaars of bewoners van het complex toegang 

krijgen tot deze zaal. De syndicus van het gebouw zal worden belast met het beheer van de 

bezetting van deze zaal en zal kunnen beslissen wie toegang zal krijgen tot deze zaal, in 

voorkomend geval mits daarvan de kosten te dragen. 

Gebruik van de traphallen/liften 

Het intrekken, het verhuizen en elk ander vervoer van goederen en/of personen via de 

traphal/de lift moet gebeuren met de voorzichtigheid en het respect dat men kan verwachten van 

een goede huisvader, teneinde de gemene delen, met inbegrip van de traphal en de lift, niet te 

beschadigen of te vernielen. 

Iedere beschadiging veroorzaakt aan de gemene delen van het gebouw door 

bovengenoemde handelingen wordt aangerekend aan de mede-eigenaar die dit vervoer zal 

hebben laten uitvoeren. 

Wijziging van de gemene delen - onderhoud  

De gemene delen en de elementen in verband met het uitzicht, de inrichting of de 

beschikking van het complex kunnen enkel worden gewijzigd na een beslissing van de 

algemene vergadering van mede-eigenaars, die beslist met een meerderheid van de stemmen 

gekoppeld aan het complex en onder toezicht van de architect van het complex, aangesteld door 

de Bouwheer of nadien door de algemene vergadering van de vereniging, en onder toezicht van 

de syndicus van de vereniging, dit alles middels de goedkeuring van de Bouwheer voor zolang 

deze nog mede-eigenaar is.  

Verder kunnen de inkomdeuren van de lokalen en van de kamers van de privatieve 

woningen, de vensters, de borstweringen van de terrassen en de bergplaatsen, alle vanop de 
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straat, de binnenwegen en de achterkant van het gebouw zichtbare delen, met inbegrip van de 

schilderwerken en over het algemeen alles wat bijdraagt tot het esthetische aspect van het 

complex, enkel worden gewijzigd onder de voorwaarden voorzien in de voorgaande alinea. Het 

geheel moet in goede staat worden onderhouden en gehandhaafd.  

Veiligheid  

De gebruikers moeten zich schikken naar de politiereglementen met betrekking tot 

gebruik of opslag van goederen of toestellen die gevaarlijk of schadelijk voor de gezondheid 

zijn. Er mag geen enkel schadelijk, gevaarlijk of ontvlambaar product in de gemene delen van 

het vastgoedcomplex worden opgeslagen.  

Daken  

Niemand mag gebruik maken van de daken, voor zover het niet gaat om terrassen of de 

serre, met uitzondering van wat hierna wordt bepaald met betrekking tot de fotovoltaïsche 

installatie, behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de Bouwheer zolang deze nog 

mede-eigenaar is en nadien van de algemene vergadering van mede-eigenaars van de 

vereniging.  

Er zal geen enkele antenne of schotel worden geplaatst op het dak, behoudens 

schriftelijke toelating van de Bouwheer zolang hij nog mede-eigenaar is en nadien mits de 

toelating van de algemene vergadering van de vereniging en in voorkomend geval mits een 

vergunning.  

De bewoners van de werkplaatsen in de gebouwen G en H kunnen koudegroepen 

installeren in de daartoe in het dak voorziene zones, voor zover ze de voorwaarden naleven die 

zijn voorzien in het reglement van inwendige orde en het Postinterventiedossier. 

Fotovoltaïsche panelen – verwarming - ventilatie  

Algemene aspecten 

Zoals hierboven onder punt “Beheer van duurzame uitrustingen en installaties” vermeld 

zal het beheer van de duurzame uitrustingen en installaties het voorwerp moeten uitmaken van 

onderhoudscontracten en zullen ze zelfs het voorwerp kunnen uitmaken van een recht van 

opstal, erfpacht, erfdienstbaarheid of overdracht of kosteloze terbeschikkingstelling.  

Over deze contracten, alsook de keuze van de aannemers of onderaannemers zal worden 

beslist door de comparanten, onder de voorwaarden die ze zullen goedkeuren en zonder 

tussenkomst van een derde, zelfs niet van de toekomstige eigenaar(s) van dit complex, en dit 

voor een eerste periode van tien jaar. 

Na het verstrijken van de eerste periode zal het contract worden verlengd of zal een 

nieuw contract worden ondertekend door de syndicus. Ingeval de algemene vergadering beslist 

het contract/de contracten niet meer te verlengen of geen nieuwe contracten meer aan te gaan, 

zal deze beslissing genomen moeten worden met een meerderheid van vier vijfde (4/5) van de 

stemmen. 

De contracten zullen verplicht moeten worden nageleefd door elke mede-eigenaar en/of 

bewoner en elke rechthebbende of rechtverkrijgende. 

Voor zover nodig wordt gepreciseerd dat alle duurzame uitrustingen en installaties 

waarvan hieronder sprake aan de mede-eigendom zullen toebehoren. 

Zonnepanelen 

Op het dak van bepaalde gebouwen is de plaatsing van zonnepanelen voorzien. Deze 

panelen zullen voorzien in de elektriciteitstellers van de gemene delen van de gebouwen A, B, 

C, D, E en F. 

Centrale verwarming met warmtekrachtkoppeling 
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De gebouwen A, B, C, D, E en F zullen worden verwarmd door een centraal 

verwarmingssysteem met een warmtekrachtkoppelingseenheid. 

Kabels, leidingen, uitrustingen 

In het geval voorzien in § 9 van artikel 577-2 van het Burgerlijk Wetboek staat het elk 

van de mede-eigenaars vrij om op zijn kosten de gemene zaak te wijzigen, op voorwaarde dat 

hij daarvan de bestemming niet verandert en dat hij de rechten van de andere mede-eigenaars 

niet schendt. 

In het geval voorzien in paragraaf 9 van artikel 577-2 van het Burgerlijk Wetboek 

hebben de individuele mede-eigenaars en de erkende openbare nutsbedrijven rechtsgeldig en 

kosteloos het recht om daarbij horende kabels, leidingen en uitrustingen te installeren, te 

onderhouden en te herstellen in of op de gemene delen, voor zover die werken tot doel hebben 

om de infrastructuur te optimaliseren voor eigenaar(s) en gebruikers van de betrokken privatieve 

delen op het vlak van energie, water of telecommunicatie en voor zover de andere individuele 

mede-eigenaars of, in voorkomend geval, de vereniging van mede-eigenaars de financiële lasten 

daarvan niet moeten dragen. Hij die deze infrastructuur voor eigen rekening heeft geïnstalleerd 

blijft eigenaar van deze infrastructuur die zich in de gemene delen bevindt. 

 Daartoe zendt de individuele mede-eigenaar of de operator minstens twee maanden vóór 

het begin der werken naar alle andere mede-eigenaars of indien er een syndicus is, naar deze 

laatste, per aangetekende zending en, indien mogelijk, een kopie per e-mail met vermelding van 

het adres van de afzender, een beschrijving van de voorgenomen werken en een rechtvaardiging 

van de beoogde optimalisering van de infrastructuur. De mede-eigenaars of, in voorkomend 

geval, de vereniging van mede-eigenaars kunnen beslissen om zelf de werken uit te voeren die, 

in het algemeen, de optimalisering van de infrastructuur voor energie, water of 

telecommunicatie beogen. In dat geval brengen zij de andere mede-eigenaars en de operator op 

de hoogte van hun intenties zoals aangegeven in artikel 577-2, §10, derde lid van het Burgerlijk 

Wetboek. Deze door de mede-eigenaar of de vereniging van mede-eigenaars gerealiseerde 

werken moeten dan starten binnen de zes maanden volgend op de ontvangst van de 

aangetekende zending vermeld in deze alinea. 

 Op straffe van verval kunnen de mede-eigenaars of, in voorkomend geval, de vereniging 

van mede-eigenaars binnen de twee maanden volgend op de ontvangst van deze aangetekende 

zending verzet aantekenen tegen de voorgenomen werken via een aangetekende zending naar de 

afzender, en dit op grond van een rechtmatig belang. Er is sprake van een rechtmatig belang in 

de volgende situaties: 

- Er bestaat al een dergelijke infrastructuur in de betreffende gemene delen van het pand, 

of; 

- De infrastructuur of de werken ter uitvoering daarvan veroorzaken grote schade 

betreffende het uitzicht van het pand of van de gemene delen, het gebruik van de gemene delen, 

de hygiëne of de veiligheid ervan, of; 

- Uit de voorgenomen werken vloeit geen enkele optimalisering van de infrastructuur 

voort of de voorgenomen werken verzwaren de financiële last van de andere mede-eigenaars of 

gebruikers. 

 Hij die deze infrastructuur installeert, onderhoudt of herstelt verbindt er zich toe de 

werken uit te voeren op de wijze die de minst mogelijke hinder met zich meebrengt voor de 

bewoners en om daartoe te goeder trouw overleg te plegen met de andere mede-eigenaars of, 

indien er een syndicus is, met deze laatste. De mede-eigenaars, de bewoners of, indien er een 

syndicus is, deze laatste kunnen op ieder ogenblik de werken volgen en daaromtrent informatie 

vragen aan de mede-eigenaar of operator van het nutsbedrijf in kwestie.  
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 Als het gaat om het doorboren van dikke muren of spouwmuren of het wijzigen van het 

geraamte in gewapend beton, kunnen de werken enkel worden uitgevoerd onder toezicht van 

een architect, een ingenieur, of bij gebreke daarvan, elke andere technieker die wordt aangeduid 

door de algemene vergadering van mede-eigenaars die beslist met volstrekte meerderheid van 

de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars. 

De aan de architect, ingenieur of technieker verschuldigde honoraria evenals de andere 

kosten zijn ten laste van diegene die de werken laat uitvoeren. 

AFDELING 2 – CRITERIA EN BEREKENINGSWIJZE VAN DE 

LASTEN 

HOOFDSTUK IV – GEMEENSCHAPPELIJKE LASTEN 

Artikel 1 – Criteria en berekeningswijze van de verdeling van de gemeenschappelijke 

lasten 

De gemeenschappelijke lasten zijn verdeeld in: 

1° algemene gemeenschappelijke lasten die voor rekening zijn van alle mede-

eigenaars in verhouding tot de aandelen die zij bezitten in de gemene delen; 

2° bijzondere gemeenschappelijke lasten die voor rekening zijn van bepaalde 

mede-eigenaars in verhouding tot het nut voor elke kavel of dienst die een gemeen deel vormt 

dat aanleiding geeft tot die lasten. 

Worden beschouwd als algemene gemeenschappelijke lasten: alle kosten en lasten die 

niet worden beschouwd als zijnde bijzondere lasten. 

Elke mede-eigenaar zal bijdragen in deze algemene gemeenschappelijke lasten ten belope 

van de aandelen die hij in de gemene delen bezit. Deze aandelen in de gemeenschappelijke 

lasten kunnen enkel worden gewijzigd mits akkoord van vier vijfde van de stemmen van de 

aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars. 

Worden beschouwd als bijzondere gemeenschappelijke lasten: de hiernavolgende 

uitgaven en lasten: 

- De kosten betreffende de gemene ruimte op de eerste verdieping van gebouw E zijn in 

principe ten laste van de eigenaars of bewoners van de appartementen. Ingeval deze zaal 

eveneens ter beschikking van de andere bewoners van het complex wordt gesteld, zullen de 

kosten betreffende deze terbeschikkingstelling ten laste van de gebruikers zijn. De syndicus zal 

belast zijn met het maken van de afrekening. 

- De kosten betreffende de liften, de traphallen en de overlopen van de gebouwen AB, 

CD en E zijn ten laste van de eigenaars of bewoners van de appartementen en kelders. Deze 

verdeling kan gebeuren per kern (trap – lift) of voor het geheel van de mede-eigendom. De 

algemene vergadering zal daarover beslissen op voordracht van de syndicus.  

- De kosten van onderhoud, herstelling en renovatie betreffende de gevels en het dak van 

gebouw ABCDEF zijn ten laste van de appartementen, kelders en werkplaatsen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 en 15. 

- De kosten van onderhoud, herstelling en renovatie betreffende de gevels en het dak van 

gebouw G zijn ten laste van de werkplaatsen 10A, 10B en 11. 

- De kosten van onderhoud, herstelling en renovatie betreffende de gevels en het dak van 

gebouw H zijn ten laste van de werkplaatsen 12, 13 en 14. 

- De kosten van onderhoud en herstelling van de staanplaatsen voor fietsen gelegen nabij 

gebouw H, alsook nabij het wegennet en de barrière van het KMO-park zijn uitsluitend ten laste 

van de werkplaatsen. 

- De kosten van onderhoud van het talud langs de spoorweg, waarvan hierboven sprake 

(afdeling 4 – Vaststelling van erfdienstbaarheden), zijn uitsluitend ten laste van de KMO-

eenheden. 
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- Gelet op het feit dat de werkplaatsen van de gebouwen G en H niet zijn aangesloten op 

de centrale verwarming, dragen deze werkplaatsen niet bij in de kosten van onderhoud, 

herstelling en renovatie van het systeem van centrale verwarming en warmtekrachtkoppeling. 

-  Gelet op het feit dat de werkplaatsen niet zijn aangesloten op de fotovoltaïsche 

installatie, dragen de werkplaatsen niet bij in de kosten van onderhoud, herstelling en renovatie 

van de zonnepanelen. 

De deelname van elk der eigenaars die daarin moeten bijdragen, zal onder hen worden 

verdeeld a rato van hun aandelen in de gemene delen.  

Met betrekking tot deze bijzondere gemeenschappelijke lasten nemen enkel deze mede-

eigenaars deel aan de stemming, op voorwaarde dat deze beslissingen geen afbreuk doen aan het 

gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom. Ieder van hen neemt aan de stemming deel 

met een aantal stemmen dat evenredig is met zijn aandeel in voornoemde lasten. De 

beslissingen worden voorbereid door een bijzondere algemene vergadering, waarvan sprake in 

het reglement van inwendige orde. 

Artikel 2 - Verwarming  

Elk appartement en elke werkplaats van gebouw F is aangesloten op het centrale 

verwarmingssysteem (warmtekrachtkoppeling en gasketel). 

De kosten die daaruit voortvloeien (verbruik gas en elektriciteit) worden gedragen door 

elke mede-eigenaar van de appartementen en werkplaatsen van gebouw F op basis van de 

opmeting van de meters die in elke privatieve kavel geplaatst zijn. 

Artikel 3 – Water  

Elke eigenaar ondertekent of hernieuwt afzonderlijk het abonnement met de 

watermaatschappij voor zijn privatieve entiteit, tenzij de watervoorziening plaatsvindt door 

middel van een doorstroommeter. 

In voorkomend geval zal de syndicus aan de watermaatschappij de lijst van privatieve 

delen overmaken die in de loop van het jaar zouden zijn verkocht of overgedragen, met 

vermelding van de identiteit en het adres van de nieuwe eigenaars daarvan. 

Het waterverbruik voor gemeenschappelijk gebruik en niet in voorgaande paragraaf 

bedoeld gebruik wordt door een specifieke meter gemeten. 

De kosten van dit verbruik en van de huur van de meter worden verdeeld tussen de 

eigenaars in verhouding tot hun ondeelbare aandelen in de gemene delen, tenzij de syndicus 

doorstroommeters heeft geplaatst waarvan het verbruik aan de effectieve verbruikers zal worden 

aangerekend. 

Dit artikel is enkel van toepassing op waterverbruik dat niet valt onder het 

regenwatersysteem, waarvan hieronder in punt 4 van dit hoofdstuk sprake. 

Artikel 4 - Gas - Elektriciteit  

Het totale door de gemeenschappelijke meters geregistreerde verbruik, alsook de huur 

van deze meters, vormen een gemeenschappelijke last die verdeeld zal worden naar verhouding 

van de ondeelbare aandelen die elke eigenaar van privatieve kavels in de gemene delen bezit. 

Wat het privatieve verbruik van elektriciteit betreft, is elke privatieve kavel voorzien van 

een meter die de hoeveelheid elektriciteit meet die door zijn bewoners wordt verbruikt. 

Elke werkplaats van de gebouwen G en H is eveneens voorzien van een gasmeter die de 

hoeveelheid gas meet die door zijn bewoners wordt verbruikt.  

De huur van de privatieve meters en de verbruikskosten die daaraan verbonden zijn zullen 

uitsluitend en volledig door hun eigenaars of bewoners worden gedragen. 

Artikel 5 - Belastingen 
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Tenzij de belastingen betreffende het gebouw door de administratieve overheid 

rechtstreeks gevestigd worden op elk privé-eigendom, zullen deze belastingen verdeeld worden 

tussen de mede-eigenaars, in verhouding tot hun aandeel in de gemene delen van het gebouw. 

Artikel 6 - Lasten – of verhoging van de lasten – te wijten aan het toedoen van een mede-

eigenaar 

Het schilderen van de buitenkant van de portaaldeuren is een gemeenschappelijke last. 

Maar de kosten die voortvloeien uit de herstelling van een beschadiging veroorzaakt door de 

bewoner zijn te zijnen laste of, bij gebrek aan betaling, ten laste van de eigenaar van de 

betrokken privatieve kavel. 

Zo ook moeten de kosten die door de mede-eigendom zouden zijn opgelopen voor de 

terrassen en balkons waarvan het privatieve gebruik is toegekend aan een privatieve kavel 

terugbetaald worden door de betrokken eigenaar indien het vaststaat dat de aan de bekleding 

veroorzaakte schade aan zijn toedoen te wijten is. 

Ingeval een mede-eigenaar of zijn huurder of bewoner de lasten van mede-eigendom zou 

verhogen door zijn toedoen, zal hij alleen deze verhoging moeten dragen. 

Artikel 7 – Ontvangsten ten voordele van de gemene delen 

Indien er ontvangsten zouden geïnd worden ter zake van de gemene delen, zullen zij 

verworven worden voor de vereniging van mede-eigenaars, die over de bestemming ervan zal 

beslissen. 

Artikel 8 – Wijziging van de verdeling van de lasten 

De algemene vergadering beslissend met een vier vijfde meerderheid van de stemmen 

van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars kan beslissen de verdeling van de 

gemeenschappelijke lasten te wijzigen. 

Iedere mede-eigenaar kan eveneens aan de rechter vragen de wijze van verdeling van de 

lasten te wijzigen, indien deze hem persoonlijk nadeel veroorzaakt, evenals de berekening ervan 

te wijzigen, indien deze onjuist is of onjuist geworden is ingevolge aan het gebouw 

aangebrachte wijzigingen. 

Indien de nieuwe verdeling gevolgen heeft die de datum van de beslissing van de 

algemene vergadering of van het in kracht van gewijsde gegane vonnis voorafgaan, zal de 

syndicus, binnen de maand die daarop volgt, een nieuwe afrekening moeten opmaken, zonder 

dat deze afrekening verder dan vijf jaar in de tijd kan teruggaan. 

Deze afrekening zal met volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 

vertegenwoordigde mede-eigenaars moeten worden goedgekeurd door de algemene vergadering 

bijeengeroepen door toedoen van de syndicus binnen de twee maanden volgend op die 

beslissing. 

Deze afrekening zal de sommen bevatten die moeten worden terugbetaald aan iedere 

mede-eigenaar waarvan de aandelen in de lasten naar beneden toe herzien werden, en deze die 

moeten betaald worden door elke mede-eigenaar waarvan de aandelen in de lasten naar boven 

toe herzien werden. 

Deze betalingen zullen zonder interest moeten gebeuren binnen de vijf maanden volgend 

op de algemene vergadering die deze afrekening heeft goedgekeurd. 

De schuldvordering of schuld waarvan hiervoor sprake wordt beschouwd verjaard te zijn 

voor de periode die de vijf jaar vóór de beslissing van de algemene vergadering of het in kracht 

van gewijsde gegane vonnis, dat de wijziging van de verdeling van de gemeenschappelijke 

lasten uitspreekt, overtreft. 

In geval van overdracht van een kavel zal de schuldvordering of de schuld waarvan 

hiervoor sprake prorata temporis ten goede komen aan of gedragen worden door de overdrager 
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en de verkrijger. De datum waarmee rekening moet worden gehouden zal de dag zijn waarop de 

overdracht vaste datum kreeg. 

Artikel 9 – Overdracht van een kavel 

a) Verplichtingen die de overdracht van de eigendom van een kavel voorafgaan 

In het vooruitzicht van een rechtshandeling tot overdracht of aanwijzing van het 

eigendomsrecht op een kavel onder levenden deelt de instrumenterende notaris, eenieder die 

beroepshalve optreedt als tussenpersoon of de uittredende mede-eigenaar, naargelang het geval, 

vóór de ondertekening van de overeenkomst of, in voorkomend geval, van het aankoopbod of 

van de aankoopbelofte, aan de nieuwe mede-eigenaar de volgende inlichtingen en documenten 

mee, die de syndicus hem op eenvoudig verzoek binnen een termijn van vijftien dagen bezorgt: 

1° het bedrag van het werkkapitaal en dat van het reservekapitaal, waarvan hierna 

sprake; 

2° het bedrag van de eventuele door de uittredende mede-eigenaar verschuldigde 

achterstallen, daaronder begrepen de kosten van gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering 

alsook de kosten voor de mededeling van de door het artikel 577-11 § 1 en §2 van het Burgerlijk 

Wetboek vereiste informatie; 

3° de toestand van de oproepen tot kapitaalinbreng met betrekking tot het 

reservekapitaal en waartoe de algemene vergadering vóór de vaste datum van de 

eigendomsoverdracht heeft besloten; 

4° in voorkomend geval, het overzicht van de hangende gerechtelijke procedures 

in verband met de mede-eigendom en de bedragen die in het geding zijn; 

5° de notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de 

afgelopen drie jaar, alsook de periodieke afrekeningen van de lasten van de afgelopen twee jaar; 

6° een afschrift van de recentste balans die door de algemene vergadering van de 

vereniging van mede-eigenaars werd goedgekeurd. 

De notaris, eenieder die beroepshalve optreedt als tussenpersoon of de overdrager, stelt de 

partijen in kennis van het verzuim van de syndicus indien deze laatste nalaat volledig of 

gedeeltelijk te antwoorden binnen de vijftien dagen na het verzoek. 

b) Verplichtingen van de notaris die de ondertekening van de authentieke akte 

voorafgaan 

In geval van een akte tot overdracht of aanwijzing van het eigendomsrecht op een kavel 

onder levenden of in geval van eigendomsovergang wegens overlijden, is de instrumenterende 

notaris ertoe gehouden, bij aangetekende brief, de syndicus te verzoeken hem de volgende 

inlichtingen en documenten mee te delen alsook, in voorkomend geval, de bijgewerkte versies 

van de in het punt a) hiervoor bedoelde informatie: 

1° het bedrag van de uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing 

waartoe de algemene vergadering of de syndicus vóór de vaste datum van de 

eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de betaling pas na die datum door de 

syndicus werd gevraagd; 

2° een staat van de oproepen tot kapitaalinbreng die door de algemene vergadering 

van mede-eigenaars zijn goedgekeurd vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht, alsook 

de kostprijs van de dringende werkzaamheden waarvan de syndicus pas na die datum de 

betaling heeft gevraagd; 

3° een staat van de kosten verbonden aan het verkrijgen van gemene delen, 

waartoe de algemene vergadering vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft 

besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum betaling heeft gevraagd; 
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4° een staat van de door de vereniging van mede-eigenaars vaststaande 

verschuldigde bedragen, ten gevolge van geschillen ontstaan vóór de vaste datum van de 

eigendomsoverdracht, maar waarvan de syndicus pas na die datum de betaling heeft gevraagd. 

Indien de nieuwe mede-eigenaar nog niet in het bezit is van de in punt a) van onderhavig 

artikel vermelde documenten en de onderhandse overeenkomst hun ontvangst door hem niet 

vermeldt, verzoekt de notaris de syndicus per aangetekende brief hem deze binnen de dertig 

dagen volgend op zijn verzoek te bezorgen. 

De notaris deelt vervolgens deze documenten mee aan de nieuwe mede-eigenaar. Indien 

de syndicus niet antwoordt binnen dertig dagen na het verzoek bedoeld in punt b) van 

onderhavig artikel, stelt de notaris de partijen in kennis van diens verzuim. 

c) Verplichting tot de schuld – bij de ondertekening van de authentieke akte – Verdeling 

van de lasten 

Onverminderd andersluidende overeenkomsten tussen partijen inzake de bijdrage in de 

schuld, draagt de nieuwe mede-eigenaar het bedrag van de in punt b) van onderhavig artikel 

onder de nummers 1°, 2°, 3° en 4° vermelde schulden; hij draagt de gewone lasten vanaf de dag 

waarop hij gebruik van de gemene delen kan maken. 

Bij een overdracht van het eigendomsrecht is de nieuwe mede-eigenaar evenwel verplicht 

tot betaling van de buitengewone lasten en de oproepen tot kapitaalinbreng waartoe de 

algemene vergadering van de mede-eigenaars heeft besloten, indien deze heeft plaatsgehad 

tussen het sluiten van de overeenkomst en het verlijden van de authentieke akte, als hij over een 

volmacht beschikte om aan de algemene vergadering deel te nemen.  

Ingeval van overgang van de eigendom van een privatieve kavel: 

1° is de uittredende mede-eigenaar schuldeiser van de vereniging van mede-

eigenaars voor het gedeelte van zijn aandeel in het werkkapitaal dat overeenstemt met de 

periode tijdens welke hij geen gebruik meer kon maken van de gemene delen; de afrekening 

wordt door de syndicus opgesteld; het aandeel van de kavel in het werkkapitaal wordt 

terugbetaald aan de uittredende mede-eigenaar en opgevraagd bij de nieuwe mede-eigenaar. 

Onder "werkkapitaal" wordt verstaan de som van de voorschotten die zijn betaald door de 

mede-eigenaars als voorziening voor het betalen van de periodieke uitgaven, zoals de 

verwarmings- en verlichtingskosten van de gemene delen en de beheerskosten; 

2° het aandeel van de uittredende mede-eigenaar in het reservekapitaal blijft 

eigendom van de vereniging, ongeacht een overeenkomst van de partijen betreffende de 

terugbetaling door de overnemer aan de overdrager van een bedrag dat gelijk is aan dat aandeel 

of aan een deel ervan. 

Onder "reservekapitaal" wordt verstaan de som van de periodiek ingebrachte bedragen 

die zijn bestemd voor het dekken van niet-periodieke uitgaven, zoals de uitgaven voor de 

vernieuwing van het verwarmingssysteem, de herstelling of de vernieuwing van een lift, of het 

leggen van een nieuwe dakbedekking; 

3° de schuldvorderingen ontstaan na de datum van de overgang van een kavel 

ingevolge een procedure ingesteld vóór deze datum behoren de vereniging van mede-eigenaars 

toe. De algemene vergadering van mede-eigenaars beslist soeverein met absolute meerderheid 

van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars over de bestemming 

ervan. 

Voor de periodieke lasten die jaarlijks afgesloten worden, zal de afrekening forfaitair 

worden opgemaakt zowel ten opzichte van de vereniging van mede-eigenaars als tussen de 

partijen op basis van het voorgaande boekjaar. 

d) Verplichtingen van de notaris na de ondertekening van de authentieke akte 
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In geval van een akte tot overdracht of aanwijzing onder levenden van de eigendom van 

een kavel of van verdeling onder levenden van het eigendomsrecht op een kavel, deelt de 

instrumenterende notaris binnen dertig dagen na het verlijden van de authentieke akte aan  de 

syndicus mee op welke dag de authentieke akte is verleden, alsook de identificatie van de 

betrokken kavel, de identiteit en het huidige, en eventueel nieuwe adres van de betrokken 

personen en, in voorkomend geval, de identiteit van de lasthebber aangesteld overeenkomstig 

artikel 577-6, § 1, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek. 

e) Kosten betreffende het meedelen van informatie 

Alle kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit het meedelen van de 

informatie bedoeld in de punten a), b) en d) van dit artikel zullen gedragen worden door de 

uittredende mede-eigenaar. 

f) Achterstallen op lasten  

Bij het verlijden van de authentieke akte moet de instrumenterende notaris de door de 

uittredende mede-eigenaar verschuldigde achterstallen op gewone en buitengewone lasten, 

daaronder begrepen de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering van de 

lasten, afhouden, alsook de kosten voor de mededeling van de krachtens artikel 577-11, §§ 1 tot 

3 van het Burgerlijk Wetboek vereiste informatie. De instrumenterende notaris betaalt echter 

eerst de eerder ingeschreven bevoorrechte schuldeisers, de hypothecaire schuldeisers of de 

schuldeisers die hem kennis zouden hebben gegeven van een overdracht van schuldvordering. 

Indien de uittredende mede-eigenaar deze achterstallen of kosten betwist, brengt de 

instrumenterende notaris binnen drie werkdagen na het verlijden van de authentieke akte de 

syndicus daarvan bij aangetekende zending op de hoogte. 

Bij ontstentenis van kennisgeving van een bewarend of van een uitvoerend beslag binnen 

twintig werkdagen na de verzending van de in de tweede alinea bedoelde aangetekende zending, 

kan de notaris rechtsgeldig het bedrag van de achterstallen aan de uittredende mede-eigenaar 

betalen, onder voorbehoud van het punt g) hierna. 

g) Voorrecht 

De vereniging van mede-eigenaars beschikt over een onroerend voorrecht op de kavel in 

een gebouw of groep van gebouwen voor de bijdragen verschuldigd met betrekking tot deze 

kavel. Dit onroerend voorrecht is beperkt tot de bijdragen van het lopende boekjaar en het eraan 

voorafgaande boekjaar. Het neemt rang in, zonder verplichting tot inschrijving, na het voorrecht 

van de gerechtskosten bepaald in artikel 17, het voorrecht bepaald in artikel 114 van de wet van 

4 april 2014 betreffende de verzekeringen en de eerder ingeschreven voorrechten. 

De syndicus zal ervoor moeten zorgen dat de optredende notaris wordt ingelicht over alle 

bijgewerkte versies van de afrekening van de door de uittredende mede-eigenaar verschuldigde 

lasten. 

Bij de overdracht van een kavel moet de syndicus alle verplichtingen vervullen die 

voortvloeien uit de artikelen 577-11 en 577-11/1 van het Burgerlijk Wetboek. Hij zal bovendien 

ofwel aan de uittredende mede-eigenaar, ofwel aan de optredende notaris, binnen drie 

werkdagen volgend op het verzoek, een attest moeten afleveren dat bevestigt dat alle door de 

uittredende mede-eigenaar verschuldigde schulden betaald zijn. Daaruit volgt dat de vereniging 

van mede-eigenaars zich niet meer zal kunnen beroepen op het onroerend voorrecht bedoeld in 

artikel 27 7° van de hypotheekwet. 

Wanneer de syndicus bij de overdracht van een kavel alle of een deel van zijn 

verplichtingen voortvloeiend uit de artikelen 577-11 en 577-11/1 van het Burgerlijk Wetboek en 

uit onderhavig reglement van mede-eigendom niet vervult, zal hij aansprakelijk worden gesteld 

voor de betaling van alle door de uittredende mede-eigenaar aan de vereniging van mede-

eigenaars verschuldigde achterstallen, onverminderd elk verhaal dat hij tegen de uittredende 
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mede-eigenaar zou kunnen hebben. In dat geval zal de vereniging van mede-eigenaars over geen 

enkel recht beschikken dat de nieuwe mede-eigenaar zou kunnen schaden. 

Artikel 10 - Werkkapitaal 

Ter betaling van de lopende uitgaven van de mede-eigendom, zal iedere eigenaar van een 

privatieve kavel een provisie betalen gelijk aan de geschatte uitgaven over een periode van drie 

maanden in functie van het aantal aandelen dat hij bezit in de gemene delen van het gebouw. 

De syndicus zorgt voor het opvragen van deze permanente provisie aan elke eigenaar van 

een privatieve kavel en stelt aldus het werkkapitaal voor het beheer van het gebouw samen. 

Het bedrag van deze provisie wordt op basis van een evaluatie bepaald door de algemene 

vergadering en opgevraagd door de syndicus; het bedrag is opeisbaar ten laatste op de dag van 

inbezitneming van elk privatief element.  

Het staat de comparant nochtans vrij het eerste voorschot voor de gemeenschappelijke 

lasten aan de koper van elke privatieve kavel te vragen bij de ondertekening van zijn 

authentieke koopakte. 

Artikel 11 – Gewoon reservekapitaal – Bijzondere reservekapitalen 

Ingeval van uitzonderlijke uitgaven, meer bepaald voor de uitvoering van belangrijke 

werken, zal de syndicus een aanvullende provisie kunnen vragen waarvan het bedrag bepaald 

wordt door de algemene vergadering met volstrekte meerderheid van de stemmen van de 

aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars. 

Ingeval van bijzondere gemeenschappelijke lasten die uitsluitend door bepaalde mede-

eigenaars verschuldigd zijn wegens het feit dat zij alleen het gebruik van bepaalde gemene delen 

hebben, wordt er een bijzonder reservekapitaal gevormd, bestemd voor de betaling van de 

bedragen die zij alleen verschuldigd zijn. Over de oproepen tot kapitaalinbreng zal beslist 

worden door de bijzondere vergadering waarvan sprake in het reglement van inwendige orde, 

met volstrekte meerderheid van de stemmen van de betrokken mede-eigenaars. 

De vereniging van mede-eigenaars moet uiterlijk na afloop van een termijn van vijf jaar 

na de datum van de voorlopige oplevering van de gemene delen van het gebouw een 

reservekapitaal aanleggen waarvan de jaarlijkse bijdrage niet lager mag zijn dan vijf procent van 

het totaal van de gewone gemeenschappelijke lasten van het voorgaande boekjaar; de vereniging 

van mede-eigenaars kan met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen beslissen om dit 

verplicht reservekapitaal niet aan te leggen. 

Die bedragen, met inbegrip van het werkkapitaal, moeten op diverse rekeningen worden 

geplaatst, waaronder verplicht een afzonderlijke rekening voor het werkkapitaal en 

afzonderlijke rekeningen voor de reservekapitalen; al deze rekeningen moeten op naam van de 

vereniging van mede-eigenaars worden geopend. 

De algemene vergadering kan nadien beslissen over bijzondere schikkingen in verband 

met het beheer van dit reservekapitaal, onverminderd de aan de syndicus opgelegde wettelijke 

verplichtingen. 

Artikel 12 - Hoofdelijkheid – Betaling van de gemeenschappelijke lasten 

Wanneer de eigendom van een kavel bezwaard is met een vruchtgebruik, zijn de 

titularissen van de zakelijke rechten hoofdelijk gehouden tot de betaling van die lasten. 

Onverminderd artikel 577-9, § 5, van het Burgerlijk Wetboek kan de tenuitvoerlegging 

van beslissingen waarbij de vereniging van mede-eigenaars wordt veroordeeld, worden gedaan 

op het vermogen van iedere mede-eigenaar naar evenredigheid van de aandelen gebruikt voor 

de stemming overeenkomstig artikel 577-6, § 6 van het Burgerlijk Wetboek, hetzij in het eerste 

lid, hetzij in het tweede lid, naargelang het geval. 

 De syndicus deelt bij de oproep tot kapitaalinbreng aan alle betrokken partijen mee welk 

deel bestemd zal zijn voor het reservekapitaal. 
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Alle mede-eigenaars moeten binnen de dertig dagen volgend op de datum van de 

betalingsuitnodiging de betaling van de gemeenschappelijke lasten aan de syndicus uitvoeren. 

Elke som die niet betaald is na het verstrijken van de termijn van 30 dagen is van rechtswege en 

zonder ingebrekestelling rentedragend aan een rentevoet van 7% per jaar, en dit tot de integrale 

betaling en onverminderd de opeisbaarheid van alle andere schadevergoedingen. 

Deze verwijlvergoeding wordt van rechtswege op 15% van het nog verschuldigde bedrag 

gebracht, met een minimum van vijfenzeventig euro (75,00 EUR) vanaf de tiende dag volgend 

op het door de syndicus bij de post neerleggen van een aangetekende brief waarin de betaling 

van de provisie wordt gevorderd en die als ingebrekestelling geldt tot en met de dag van 

volledige betaling. De algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars beslist over 

de bestemming van de gestorte vergoedingen. 

De mede-eigenaars die nalaten te betalen, ondanks de ingebrekestelling door de syndicus 

met vermelding van de hiervoor genoemde vergoedingen, kunnen door de syndicus in rechte 

vervolgd worden. 

De syndicus kan bovendien een bijkomend bedrag van vijftien euro (15,00 EUR) 

vorderen bij de eerste herinnering, van vijfentwintig euro (25,00 EUR) bij de tweede 

herinnering, van vijftig euro (50,00 EUR) bij de ingebrekestelling, alsook een forfaitair bedrag 

van honderdvijftig euro (150,00 EUR) dossierkosten voor elk geschil dat aan de advocaat van 

de vereniging van mede-eigenaars zou worden overgemaakt. 

De algemene vergadering, die beslist met volstrekte meerderheid van stemmen van de 

aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars, kan de syndicus machtigen om in naam van 

de vereniging van mede-eigenaars een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten om zich te 

verzekeren tegen de geschillen die zich tussen de vereniging van mede-eigenaars en een van hen 

kunnen voordoen. 

De vervallen gemeenschappelijke lasten of de lasten die blijken uit de afrekening of 

afrekeningen opgemaakt door de syndicus mogen in geen geval worden vereffend met behulp 

van het werkkapitaal, dat onaangetast moet blijven.  

Alle hiervoor voorziene vergoedingen en boetes zijn gekoppeld aan de officiële index van 

de consumptieprijzen van het Rijk, waarbij de referentie-index deze van de maand september 

2020 is, namelijk 109,42 punten (basis 2013). 

Ingeval van toepassing van deze sancties, zal de aanpassing gebeuren op hun 

toepassingsdatum op basis van de formule: 

De nieuwe index is dan deze van de maand die de maand waarin de sanctie moet worden 

toegepast voorafgaat. 

Artikel 13 – Invordering van de gemeenschappelijke lasten 

De syndicus is er in zijn hoedanigheid van orgaan van de vereniging van mede-eigenaars 

toe gehouden alle maatregelen te treffen ter vrijwaring van de schuldvorderingen van de 

gemeenschap van mede-eigenaars. 

Te dien einde wordt de syndicus voor het innen van de gemeenschappelijke lasten 

gemachtigd: 

a) de in gebreke blijvende mede-eigenaars te dagvaarden in betaling van de 

verschuldigde bedragen. 

Hij zal de bekomen beslissingen doen uitvoeren door elk middel, daarin begrepen het 

beslag op alle roerende en onroerende goederen van de in gebreke blijvende mede-eigenaar. 

Hiervoor dient hij geen speciale machtiging te bewijzen ten overstaan van de rechtbanken 

of derden; 

b) de huurgelden en lasten die aan de in gebreke blijvende mede-eigenaar 

toekomen zelf te innen of de inning ervan op te dragen aan een door hem aangeduide 
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bankinstelling voor het verschuldigde bedrag. Deze contractuele en onherroepelijke overdracht 

van de huurgelden, is door ieder van de mede-eigenaars aan de syndicus gegeven voor het geval 

zij tegenover de mede-eigendom in gebreke zouden blijven.  

In toepassing van de huidige bepalingen zal de huurder of bewoner zich tegen deze 

betalingen niet kunnen verzetten en zal hij geldig ontslagen zijn ten opzichte van zijn 

verhuurder van de bedragen voor welke de syndicus hem kwijting heeft gegeven; 

c) van de mede-eigenaars het aandeel van de in gebreke blijvende mede-eigenaar 

in de gemeenschappelijke lasten te vorderen bij wijze van provisie, in verhouding tot hun 

aandelen in de gemene delen van het gebouw. 

Alle mede-eigenaars worden uitdrukkelijk geacht, ieder voor wat hem persoonlijk 

aangaat, met deze procedure in te stemmen en van nu af aan hun volledig akkoord te verlenen 

met de overdracht van bevoegdheden die de eventuele toepassing van hoger vermelde 

bepalingen met zich meebrengt ten opzichte van henzelf en van hun huurders. 

Artikel 14 – Jaarrekeningen van de syndicus 

De boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars moet worden opgemaakt op een 

duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde manier volgens het genormaliseerd minimaal 

boekhoudkundig plan zoals vastgesteld bij Koninklijk besluit van 12 juli 2012 tot vaststelling 

van een minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars. 

Elke mede-eigendom van minder dan twintig kavels, met uitsluiting van de kelders, 

garages en parkings, mag een vereenvoudigde boekhouding voeren, waarin minstens worden 

weergegeven: de ontvangsten en uitgaven, de kastoestand alsook de bewegingen van de 

beschikbare gelden in speciën en op rekening, het bedrag van het werkkapitaal en van het 

reservekapitaal of de reservekapitalen bedoeld in de artikelen 577-5 §3 1° en 577-11, § 5, 2° van 

het Burgerlijk Wetboek, de schuldvorderingen en de schulden van de mede-eigenaars. De 

algemene vergadering, die beslist met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de 

aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars, kan het voeren van een dubbele boekhouding 

opleggen. 

De syndicus legt jaarlijks aan de algemene vergadering de rekeningen van de vereniging 

van mede-eigenaars voor, onderwerpt deze aan haar goedkeuring en krijgt daarvoor in 

voorkomend geval decharge. 

Deze aan de goedkeuring van de algemene vergadering te onderwerpen jaarrekening van 

de syndicus wordt afgesloten op het einde van het boekjaar waarvan de datum wordt vastgesteld 

bij beslissing genomen op de algemene vergadering, die beslist met volstrekte meerderheid van 

de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars. 

De syndicus bepaalt het aandeel van iedere mede-eigenaar in deze jaarrekening met 

vermelding van de door ieder van hen gestorte provisies. 

De mede-eigenaars melden onmiddellijk aan de syndicus de fouten die zij in de 

rekeningen zouden hebben opgemerkt. 

AFDELING 3 – RAAD VAN MEDE-EIGENDOM 

De raad van mede-eigendom wordt opgericht op de eerste algemene vergadering. Er bestaat een 

onverenigbaarheid tussen het uitoefenen van de taak van syndicus en lidmaatschap van de raad van 

mede-eigendom.  

Die raad, waarvan de titularissen van een zakelijk recht die stemrecht hebben in de algemene 

vergadering lid kunnen zijn, heeft als opdracht om erop toe te zien dat de syndicus zijn taken naar 

behoren uitvoert, onverminderd de bepalingen van artikel 577-8/2 van het Burgerlijk Wetboek. In 

afwachting van de oprichting en de samenstelling van de verplichte raad van mede-eigendom, kan elk 

lid van de algemene vergadering een rechtsvordering instellen tegen de vereniging van mede-eigenaars 
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om één of meer mede-eigenaars of, op kosten van de vereniging van mede-eigenaars, een derde aan te 

wijzen die de opdrachten van de raad van mede-eigendom uitvoert. 

De algemene vergadering beslist bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de 

aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars over de benoeming van de leden van de raad 

van mede-eigendom, zulks voor elk lid afzonderlijk. Het mandaat van de leden van de raad van 

mede-eigendom loopt tot de volgende gewone algemene vergadering en is hernieuwbaar. 

Om zijn opdracht uit te oefenen kan de raad van mede-eigendom, na de syndicus op de 

hoogte te hebben gebracht, kennis nemen en kopie maken van alle stukken of documenten die 

verband houden met het beheer van laatstgenoemde of die van belang zijn voor de mede-

eigendom. Hij kan andere opdrachten of bevoegdheidsdelegaties krijgen in de mate dat de 

algemene vergadering daartoe beslist met een meerderheid van twee derde van de stemmen en 

voor zover zulks geen afbreuk doet aan de wettelijke bevoegdheden van de syndicus, de 

algemene vergadering en de commissaris inzake de rekeningen. Een door de algemene 

vergadering verleende opdracht of bevoegdheidsdelegatie mag slechts betrekking hebben op 

uitdrukkelijk vermelde handelingen en geldt slechts voor één jaar.  

Tijdens de gewone algemene vergadering bezorgt de raad van mede-eigendom de mede-

eigenaars een omstandig jaarverslag over de uitoefening van zijn taak. 

AFDELING 4 – DE COMMISSARIS 

De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris inzake de rekeningen aan, die 

al dan niet mede-eigenaar is. 

Deze commissaris heeft tot taak de rekeningen en de boekhouding van de vereniging 

van mede-eigenaars na te kijken en de syndicus te adviseren.  

Hij brengt schriftelijk en mondeling verslag uit van zijn bevindingen tijdens de 

algemene vergadering op het ogenblik dat de syndicus zijn rekeningen aan de algemene 

vergadering voorlegt. In dit verslag moet hij nauwkeurig de punten aanduiden die hij heeft 

gecontroleerd en waarvoor hij een onregelmatigheid heeft vastgesteld en verder een voorstel 

formuleren met betrekking tot het goed- of afkeuren van de rekeningen door de algemene 

vergadering. 

Als deze commissaris een mede-eigenaar is, zal zijn burgerlijke aansprakelijkheid 

verzekerd worden en zullen de verzekeringspremies voor rekening van de vereniging van mede-

eigenaars zijn.  

De syndicus kan geen commissaris inzake rekeningen zijn. 

AFDELING 5 – VERZEKERINGEN 

Artikel 1 - Algemeen 

1. Alle verzekeringscontracten van de mede-eigendom worden afgesloten door de 

syndicus die daartoe al het nodige zal doen. Behoudens een schriftelijke en voorafgaande 

afwijking toegestaan door de algemene vergadering, kan de syndicus niet optreden als makelaar 

of verzekeringsagent voor de contracten die hij afsluit voor rekening van de mede-eigendom. 

2. De bepalingen en voorwaarden van de verzekeringscontracten die door de syndicus 

moeten worden afgesloten, worden jaarlijks besproken op de algemene vergadering van mede-

eigenaars, behalve als zij niet gewijzigd werden. De door de syndicus afgesloten contracten 

blijven voortlopen tot op hun einddatum, onverminderd hun opzegging volgens de contractuele 

voorwaarden en termijnen. Zij kunnen door de syndicus enkel worden opgezegd mits de 

voorafgaande toelating van de algemene vergadering van mede-eigenaars die beslist met 

volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-

eigenaars. Indien de opzegging uitgaat van de verzekeringsmaatschappij zal de syndicus ervoor 

zorgen dat er een voorlopige verzekering wordt afgesloten en dat dit punt op de agenda van de 
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eerstvolgende algemene vergadering van mede-eigenaars wordt geplaatst, welke vergadering hij 

desgevallend dringend zal bijeenroepen. 

3. In geval van schade veroorzaakt aan een privatieve kavel geeft de syndicus zijn 

akkoord over de door de verzekeraar voorgestelde schadevergoeding niet zonder de 

handtekening van de betrokken eigenaars.  

4. De verzekeringscontracten moeten het gebouw en alle mede-eigenaars dekken, zowel 

wat de privatieve als de gemene delen betreft, waarbij de verzekeraars verzaken aan elk verhaal 

tegen de houders van zakelijke rechten en hun personeel, alsook tegen de syndicus, de 

afgevaardigde syndicus of de voorlopige bewindvoerder, uitgezonderd uiteraard een geval van 

kwaadwilligheid of van een zware fout die gelijkgesteld kan worden met kwade trouw. In die 

gevallen kan het eventueel verval echter enkel toegepast worden op de persoon in kwestie en 

zullen de verzekeraars hun verhaalrecht tegen die persoon in geval van een schadegeval 

behouden. 

5. De aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit hoofde van zowel gemeenschappelijke 

als privatieve delen van het gebouw wordt gedragen door alle mede-eigenaars, in verhouding tot 

het aantal aandelen van elkeen in de gemene delen, ongeacht of de vordering uitgeoefend wordt 

door een van de mede-eigenaars of door gelijk welke derde. 

6. De mede-eigenaars blijven derden onder elkaar en ten opzichte van de vereniging van 

mede-eigenaars. 

7. Elke mede-eigenaar heeft recht op een exemplaar van de afgesloten 

verzekeringspolissen. 

Artikel 2 – Soorten verzekeringen 

I. - Bepaalde verzekeringen moeten verplicht worden afgesloten op kosten van de 

vereniging van mede-eigenaars: 

1° Verzekering tegen brand en aanverwante risico’s. 

Deze verzekering moet minstens de volgende risico’s dekken: brand, blikseminslag, 

ontploffingen, arbeidsconflicten en aanslagen, schade veroorzaakt door elektriciteit, storm, 

hagel, sneeuwdruk, waterschade, glasbreuk, derdenverhaal, onbeschikbaarheid van het 

onroerend goed, opruimings- en afbraakkosten, brandweerkosten, bluskosten, reddingskosten en 

kosten tot behoud van het gebouw, de kosten voor de herstelling van de tuinen en de omgeving, 

en de expertisekosten. 

2° Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid pand en lift. 

3° Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de syndicus 

Deze verzekering wordt afgesloten ten gunste van de syndicus, indien hij een niet-

professionele mede-eigenaar is die zijn mandaat kosteloos uitoefent. Hij zal jaarlijks het bewijs 

van het afsluiten van dit contract aan de algemene vergadering overleggen. 

4° Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de financiële commissaris 

Deze verzekering wordt afgesloten ten gunste van de financiële commissaris of het 

college van commissarissen, indien zij een of meerdere niet-professionele mede-eigenaars zijn. 

5° Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de leden van de raad van mede-

eigendom 

Deze verzekering wordt afgesloten ten gunste van zijn leden. 

II. – Andere verzekeringen kunnen afgesloten worden indien de algemene vergadering 

daartoe beslist met volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 

vertegenwoordigde mede-eigenaars. 
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Artikel 3 – Te verzekeren goederen en kapitalen 

De verzekering van de goederen dekt het geheel van het pand, zowel de gemene delen 

als de privatieve delen ervan. Zij kan, in voorkomend geval, worden uitgebreid tot de roerende 

goederen die eigendom van de vereniging van mede-eigenaars zijn. 

Het pand moet worden verzekerd voor de waarde van zijn volledige heropbouw in 

nieuwe staat, alle taksen en erelonen inbegrepen, en het contract van de brandverzekering moet 

een beding inhouden volgens welk de verzekeraar verzaakt aan de toepassing van de 

evenredigheidsregel. Dat bedrag moet geïndexeerd worden volgens de regels die gelden inzake 

brandverzekering. 

Artikel 4 – Bijkomende individuele verzekeringen 

1. Indien er door mede-eigenaars verfraaiingen aan hun privatieve kavel werden 

aangebracht, moeten zij deze zelf verzekeren voor hun persoonlijke rekening en op hun kosten. 

2. De mede-eigenaars die zouden menen dat de verzekering voor een onvoldoende 

bedrag werd afgesloten, of die andere risico’s zouden willen verzekeren, hebben eveneens de 

mogelijkheid voor hun persoonlijke rekening en op hun kosten een bijkomende verzekering af 

te sluiten. 

3. In beide gevallen zullen enkel de betrokken mede-eigenaars recht hebben op het 

surplus van schadevergoeding dat door deze bijkomende verzekering zal kunnen toegekend 

worden, en zij zullen er vrij over kunnen beschikken. 

Artikel 5 – Premies en premietoeslagen 

De syndicus zal de premies van de verzekeringscontracten van de mede-eigendom 

betalen bij wijze van gemeenschappelijke lasten, terugbetaalbaar door de mede-eigenaars in 

verhouding tot het aantal aandelen dat elkeen in de gemene delen bezit. Indien hij niet over 

voldoende geld beschikt voor de betaling van de premies, zal de syndicus de mede-eigenaars 

daarvan bij aangetekend schrijven op de hoogte brengen. 

Indien er voor een verzekeringscontract een premietoeslag verschuldigd is wegens het 

beroep dat door een mede-eigenaar wordt uitgeoefend of uit hoofde van het personeel dat hij 

tewerkstelt, of uit hoofde van de huurder of de bewoner van zijn privatieve kavel of, meer in het 

algemeen, wegens elk feit dat toe te schrijven is aan een van de mede-eigenaars of aan zijn 

bewoner, zal deze premietoeslag uitsluitend ten laste van de betrokken mede-eigenaar vallen. 

Als de verzekering betrekking heeft op een gedeelte van de gemene delen dat enkel 

bestemd is voor het gebruik van sommige mede-eigenaars, vormen de premies bijzondere lasten 

die voor rekening van deze mede-eigenaars zijn. Zij alleen zullen de schadevergoeding innen. 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid van de gebruikers – Clausule van het huurcontract 

Behoudens schriftelijke en voorafgaande afwijking van de syndicus, verbinden de 

mede-eigenaars zich ertoe in alle overeenkomsten betreffende het gebruik van de goederen een 

clausule op te nemen naar het voorbeeld van de essentiële bepalingen van de hiernavolgende 

tekst: 

"De gebruiker zal de roerende goederen en de inrichtingen die hij in de door hem 

gebruikte lokalen zal hebben uitgevoerd moeten laten verzekeren tegen het risico van brand en 

aanverwante risico’s, waterschade, glasbreuk en derdenverhaal. Deze verzekering zal moeten 

afgesloten worden bij een verzekeringsmaatschappij die haar zetel in een land van de Europese 

Unie heeft. De verzekeringspremies zijn uitsluitend ten laste van de gebruiker, die aan de 

eigenaar het bewijs zal moeten leveren van zowel het bestaan van dat contract als van de 

betaling van de jaarlijkse premie, en dit op elk verzoek van de eigenaar." 
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Artikel 7 – Eigen risico 

Wanneer het verzekeringscontract van de goederen (verzekering tegen brand en andere 

risico’s) voorziet in een eigen risico ten laste van de verzekerde of verzekerden, zal dit gedragen 

worden door: 

1° de vereniging van mede-eigenaars, bij wijze van gemeenschappelijke last, 

indien de schade ontstond in een gemeen deel; 

2° de eigenaar van de privatieve kavel, indien de schade ontstond in zijn privatieve 

kavel. Indien het pand globaal evenwel onderhouds- en herstellingswerken vereist, zal de 

eigenaar van deze kavel enkel gehouden zijn tot betaling van het eigen basisrisico, waarbij het 

eventueel verhoogd eigen risico ten laste van de vereniging van mede-eigenaars is; 

3° de eigenaars van de privatieve kavels, in verhouding tot hun aandelen in de 

gemene delen, indien de schade gezamenlijk in meerdere privatieve kavels ontstond. 

Wanneer het verzekeringscontract burgerlijke aansprakelijkheid voorziet in een eigen 

risico ten laste van de verzekerde of verzekerden, vormt dit eigen risico een algemene 

gemeenschappelijke last. 

Artikel 8 - Schadegevallen - Procedures en schadevergoedingen 

1. - De syndicus zal ervoor zorgen snel de dringende en noodzakelijke maatregelen te 

nemen om een einde te stellen aan de oorzaak van de schade of om de omvang en de ernst van 

de schade te beperken, overeenkomstig de bedingen van de verzekeringscontracten. De mede-

eigenaars zijn ertoe gehouden hun medewerking te verlenen tot de uitvoering van deze 

maatregelen. Indien zij dit niet doen zal de syndicus van rechtswege en zonder enige 

ingebrekestelling te moeten betekenen rechtstreeks kunnen tussenkomen, zelfs in een privatieve 

kavel. 

2.- De syndicus heeft, zonder dat hij deze persoonlijk rechtstreeks of onrechtstreeks kan 

uitvoeren, toezicht op alle herstellingswerken die ingevolge schade moeten worden uitgevoerd, 

behalve indien het gaat om herstellingen die uitsluitend betrekking hebben op een privatieve 

kavel en wanneer de mede-eigenaar wenst dit op eigen risico voor zijn rekening te nemen. 

3.- In geval van een schadegeval zowel aan de gemene delen als aan de privatieve delen, 

zullen de krachtens het verzekeringscontract toegekende schadevergoedingen door de syndicus 

geïnd worden en gestort worden op een speciaal met dat doel geopende rekening als er schade is 

aan de privatieve delen. Hij zal de kwijting van schadeloosstelling of, met betrekking tot schade 

aan de gemene delen, het eventueel compromisakkoord tekenen. Deze kwijting van 

schadeloosstelling of dit compromisakkoord kan echter getekend worden door de door de 

schade getroffen eigenaar of eigenaars, indien de schade geen enkel rechtstreeks of 

onrechtstreeks gevolg heeft voor de gemene delen; een afschrift daarvan moet aan de syndicus 

overhandigd worden. 

4.- De schadevergoedingen zullen in eerste instantie worden aangewend voor de 

herstelling van de schade of voor de heropbouw van het gebouw, indien daartoe besloten werd. 

5.- Indien de schadevergoeding onvoldoende is voor de volledige herstelling van de 

schade zal het supplement ten laste blijven van de mede-eigenaar of mede-eigenaars die door de 

schade getroffen zijn, of ten laste van de vereniging van mede-eigenaars indien de schade 

betrekking heeft op een gemeen deel, in verhouding tot de aandelen die elke eigenaar in de 

gemene delen bezit, maar onder voorbehoud van verhaal tegen diegene die, uit hoofde van de 

heropbouw, een meerwaarde van zijn goed zou bekomen, en dit ten belope van die meerwaarde. 

De mede-eigenaars verbinden zich ertoe het supplement te betalen binnen de drie maanden 

volgend op de verzending van het betalingsbericht door de syndicus. Bij niet-betaling binnen die 

termijn beginnen de intresten op het verschuldigde bedrag, tegen het wettelijk tarief en 

verhoogd met vier procentpunten, van rechtswege en zonder ingebrekestelling te lopen.  
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6.- Indien daarentegen de schadevergoeding groter is dan de herstellingskosten, behoort 

het overschot toe aan de mede-eigenaars naar verhouding van hun aandeel in de gemene delen, 

behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van mede-eigenaars. 

Artikel 9 – Vernietiging en wederopbouw van het pand – Einde van de onverdeeldheid 

1.- Onder vernietiging van het pand moet de verdwijning van het geheel of een gedeelte 

van de ruwbouw of van de structuur van het pand verstaan worden. 

De vernietiging is totaal indien het pand volledig vernield werd of minstens voor 

negentig procent. De volledige vernietiging van een bijgebouw wordt gelijkgesteld met een 

gedeeltelijke vernietiging. 

De vernietiging is gedeeltelijk indien zij minder dan negentig procent van de ruwbouw 

of van de structuur van het pand treft.  

Zijn meer bepaald uitgesloten van het begrip vernietiging:  

-  de schade die uitsluitend de privatieve delen treft; 

-  de schade die geen betrekking heeft op de ruwbouw van het pand. 

2.- De vernietiging van het pand kan zich voordoen ten gevolge van een door een 

verzekeringscontract gedekt schadegeval, of ten gevolge van een oorzaak die niet door een 

verzekeringscontract wordt gewaarborgd; een verlies zal als gelijkwaardig aan vernietiging 

worden beschouwd als het minstens negentig procent van de gebruikswaarde van het pand 

bedraagt wegens zijn vervallen staat en wanneer ingevolge tijdsgebonden opvattingen inzake 

architectuur en bouw, de enige oplossing in het belang van de mede-eigenaars bestaat in de 

afbraak en de wederopbouw van het pand, ofwel in zijn overdracht. 

3.- Volledige of gedeeltelijke vernietiging houdt in dat de algemene vergadering moet 

beslissen over het lot van het pand, over zijn heropbouw, of over zijn overdracht in zijn geheel 

en de ontbinding van de vereniging van mede-eigenaars. 

4.- De vernietiging, zelfs volledig, van het pand heeft op zich niet de ontbinding van de 

vereniging van mede-eigenaars tot gevolg. Daartoe moet beslist worden door de algemene 

vergadering. 

5.- De algemene vergadering beslist: 

-  met een vier vijfde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 

vertegenwoordigde mede-eigenaars in geval van een gedeeltelijke wederopbouw of van 

overdracht van het gebouw in zijn geheel; 

-  met eenparigheid van de stemmen van alle mede-eigenaars, in geval van afbraak 

en volledige wederopbouw of ontbinding van de vereniging van mede-eigenaars. 

De algemene vergadering beslist evenwel met een vier/vijfde meerderheid van de 

stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars over de afbraak of de 

volledige heropbouw van het gebouw om redenen van hygiëne of veiligheid of wanneer de 

kostprijs voor de aanpassing van het pand aan de wettelijke bepalingen buitensporig zou zijn ten 

opzichte van de waarde van het bestaande pand. Een mede-eigenaar kan afstand doen van zijn 

kavel ten gunste van de andere mede-eigenaars indien de waarde ervan lager is dan het aandeel 

dat hij ten laste zou moeten nemen in de totale kostprijs van de werken, in voorkomend geval, 

tegen een in onderling akkoord of door de rechter vastgestelde compensatie. Indien voornoemde 

redenen ontbreken, moet de beslissing tot afbraak en volledige heropbouw genomen worden bij 

eenparigheid, overeenkomstig de bepalingen beschreven in artikel 577-7 paragraaf 3 van het 

Burgerlijk Wetboek. 

6.- Indien het pand niet heropgebouwd wordt zal de algemene vergadering met 

eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars moeten beslissen over het lot van de 

vereniging van mede-eigenaars. De gemeenschappelijke zaken zullen dan verdeeld of per opbod 

verkocht worden. De vergoeding van de verzekering alsook de eventuele opbrengst van de 
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veiling zullen tussen de mede-eigenaars verdeeld worden in verhouding tot hun aandelen in de 

gemene delen. 

AFDELING 6 – RECHTSVORDERINGEN 

Rechtsvorderingen kunnen worden ingesteld overeenkomstig artikel 577-9 van het 

Burgerlijk Wetboek.  

AFDELING 7 – REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 

Het gebouw wordt eveneens beheerst door een reglement van inwendige orde dat met 

name kan worden tegengesteld door degenen aan wie het kan worden tegengesteld. 

Dat reglement zal niet overgeschreven worden en zal hierbij gevoegd worden en 

ondertekend worden door de comparant en door ons, notaris. 

Het reglement van inwendige orde wordt, binnen een maand na de opstelling ervan, op 

de zetel van de vereniging van mede-eigenaars neergelegd, op initiatief van de syndicus of, 

wanneer deze nog niet benoemd is, op initiatief van de opsteller ervan. 

De syndicus werkt zonder verwijl het reglement van inwendige orde bij, telkens 

wanneer de algemene vergadering tot een wijziging besluit. 

Het reglement van inwendige orde kan ter plaatse en zonder kosten door iedere 

belanghebbende geraadpleegd worden. 

De syndicus heeft ook de verplichting om het reglement van inwendige orde aan te 

passen indien de toepasselijke wettelijke regels wijzigen, zonder dat hij hiervoor een 

voorafgaande beslissing van de algemene vergadering nodig heeft. In voorkomend geval deelt 

de syndicus dit mee op de eerstvolgende vergadering. 

AFDELING 8 – ALGEMEENHEDEN  

A. Verwijzing naar het Burgerlijk Wetboek 

De statuten worden beheerst door de bepalingen van de artikelen 577-2 tot 577-14 van 

het Burgerlijk Wetboek. De statutaire bepalingen die in strijd zijn met de van kracht zijnde 

wetgeving worden van rechtswege vervangen door de overeenkomstige wettelijke bepalingen 

vanaf hun inwerkingtreding.  

B. Talen 

Een mede-eigenaar kan op aanvraag een vertaling verkrijgen van alle documenten die 

betrekking hebben op de mede-eigendom en die uitgaan van de vereniging van mede-eigenaars, 

indien de gevraagde vertaling dient te gebeuren in de taal of in een van de talen van het 

taalgebied waarin het pand zich bevindt. 

De syndicus zal erover waken dat deze vertaling binnen een redelijke termijn ter 

beschikking wordt gesteld. 

De kosten voor deze vertaling zijn ten laste van de vereniging van mede-eigenaars. 

IV. SLOTBEPALINGEN 

KOSTEN 

De kosten verbonden aan het opmaken van huidige statuten, bijkomende reglementen en 

plannen zijn ten laste van de mede-eigenaars. 

VOLMACHT 

De naamloze vennootschap WOLITO, vertegenwoordigd zoals gezegd, geeft volmacht 

aan: 

- Mevrouw DRIEGE Carla, geboren te Halle op 21 februari 1970, nationaal nummer 

70.02.21-412.54, wonende te 1651 Lot, Petrus Dewildestraat 40; 

- De Heer VAN BOECKEL Roan, geboren te Ukkel op 6 november 1979, wonende te 

1653 Beersel, Kroondallaan 55; 

- Mevrouw SMEETS Charlotte, geboren te Brussel op 20 mei 1992, nationaal nummer 

92.05.20-422.72, wonende te 1500 Halle, Lenniksesteenweg 526; 
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- Mevrouw DE LOOSE Sara, geboren te Vilvoorde op 29 juli 1992, nationaal nummer 

92.07.29-530.96, wonende te 1800 Vilvoorde, Herlaerstraat 30, 

Met bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden. 

Wie zij gelasten om voor hen en in hun naam: 

1) Te verkopen, het geheel of een deel van voorschreven onroerende goederen. 

En dit in der minne of gerechtelijk, uit de hand, bij openbare toewijzing, in de vormen, 

voor de prijzen, onder de lasten, bedingen en voorwaarden, aan zodanige persoon of personen 

die de lasthebber zal goedvinden; 

Alle lastenkohieren te doen opstellen; alle kavels te vormen; de oorsprong van 

eigendom vast te stellen; alle verklaringen te doen; alle bepalingen betreffende 

erfdienstbaarheden en gemene delen te bedingen; 

De lastgevers te verplichten tot alle vrijwaring en tot het verlenen van alle 

rechtvaardigingen en opheffingen; 

Het tijdstip van ingenottreding te bepalen; de plaats, wijze en termijn voor betaling van 

de verkoopprijzen, kosten en alle bijhorigheden vast te stellen; alle overdrachten en 

aanwijzingen van betaling te geven; de koopprijzen, kosten en alle bijhorigheden te ontvangen, 

ervan kwijting te geven, met of zonder indeplaatsstelling; 

Het ambtshalve nemen van inschrijving te vorderen of daarvan, geheel of gedeeltelijk, 

te ontslaan, om welke reden ook; na of zonder betaling opheffing te verlenen van verzet, 

inbeslagneming en andere beletselen, opheffing te verlenen en in de doorhaling toe te stemmen 

van nagenoeg alle inschrijvingen en randmeldingen van inpandgeving, met of zonder verzaking 

aan voorrechten, hypotheekrechten, ontbindende rechtsvordering en aan alle zakelijke rechten, 

af te zien van alle vervolgingen en dwangmiddelen; 

Van de kopers, hoogste bieders en andere, alle waarborgen en hypotheken te aanvaarden 

tot zekerheid van betaling of uitvoering van verbintenissen; 

Bij gebrek aan betaling of uitvoering van voorwaarden, lasten of bedingen, alsmede 

ingeval van welkdanige betwistingen, voor alle rechters en scheidsrechters te verschijnen, als 

eiser of als verweerder, te pleiten, verzet aan te tekenen, in beroep te gaan en zich in verbreking 

te voorzien, kennis te nemen van alle titels en stukken, alle vonnissen en arresten te bekomen; 

alle, zelfs buitengewone, middelen van uitvoering aan te wenden zoals wederverkoop bij dwaas 

opbod, verbreking van de verkoping, onroerend beslag, gedwongen tenuitvoerlegging, 

gerechtelijke rangregeling enzovoorts, steeds verdrag te sluiten, dading te treffen en compromis 

aan te gaan; 

Ingeval één of verschillende der hogergemelde rechtshandelingen bij sterkmaking 

verricht werden, deze goed te keuren en te bekrachtigen. 

2) Elke basisakte en wijzigende basisakte te ondertekenen aangaande voorschreven 

onroerende goederen. 

Ten voorschreven einde alle akten en stukken te verlijden en te tekenen, in de plaats te 

stellen, woonplaats te kiezen en in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig zal 

zijn, zelfs niet uitdrukkelijk in deze akte vermeld. 

SLOTBEPALING 

De partijen erkennen dat ondergetekende notaris hen in kennis heeft gesteld van artikel 

9, § 1 van de Organieke Wet Notariaat, dat letterlijk luidt als volgt: 

“De akten worden verleden voor een of meer notarissen. Behoudens de gevallen waarin 

is voorzien in de aanstelling van de notaris door de rechtbank, kan elke partij vrij een notaris 

aanwijzen. 

Wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige 

bedingen vaststelt, vestigt hij hierop de aandacht van de partijen en deelt hun mee dat elke 
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partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een 

raadsman. De notaris maakt hiervan melding in de notariële akte.” 

VRIJSTELLING VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk 

vrijgesteld van de verplichting tot het nemen van een inschrijving naar aanleiding van de 

overschrijving van onderhavige akte. 

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT 

Overeenkomstig de bepalingen van de Organieke Wet op het Notariaat, bevestigt de 

instrumenterende notaris de identiteit van de comparanten-natuurlijke personen te hebben 

nagekeken op basis van hun identiteitskaart. 

De comparanten bevestigen de juistheid van alle vermeldingen in huidige akte 

betreffende hun verschijning. 

WOONSTKEUZE 

Voor de uitvoering van de huidige statuten kiezen de comparanten woonplaats op het 

adres van hun voornoemde zetel. 

Elke mede-eigenaar die niet beschikt over een woonst in België moet een woonplaats 

kiezen in België; bij gebreke aan een dergelijke keuze, wordt verondersteld dat deze mede-

eigenaar woonplaats heeft gekozen op het adres van de privatieve kavel waarvan hij eigenaar is. 

WAARVAN AKTE 

Verleden te Sint-Jans-Molenbeek, op de plaats en datum, zoals voormeld. 

De partijen hebben verklaard kennis te hebben genomen van het ontwerp van 

onderhavige akte, op 15 oktober 2020, en bevestigen dat deze termijn voor hen voldoende is 

geweest om het ontwerp goed te onderzoeken. 

En na voorlezing met toelichting van deze akte en haar bijlagen, integraal met 

betrekking tot de bij wet bedoelde vermeldingen, en gedeeltelijk voor wat de overige bepalingen 

betreft, hebben de partijen met ons, notarissen getekend. 
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De nederlandstalige versie van dit RIO is een vrije vertaling – de franstalige versie is de 

officiële versie 

Vereniging van mede-eigenaars 

“Novacity I” 

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 

Dit reglement van inwendige orde omvat onder meer: 

- de regels met betrekking tot de wijze van bijeenroepen, de werking en de bevoegdheden van de 
algemene vergadering, 

- de wijze van benoeming van een syndicus, de omvang van zijn bevoegdheden, de duur van zijn 
mandaat, de modaliteiten voor de hernieuwing ervan en de eventuele opzegging van zijn contract 
alsook de verplichtingen die resulteren uit de beëindiging van zijn opdracht, 

- de jaarlijkse periode van vijftien dagen waarbinnen de gewone algemene vergadering van de 
vereniging van mede-eigenaars wordt gehouden. 

HOOFDSTUK I - VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS: WIJZE VAN OPROEPING, WERKING EN 
BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN MEDE-EIGENAARS  

AFDELING 1 - VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 

Artikel 1. - Naam - Zetel - Ondernemingsnummer - Woonstkeuze 

Deze vereniging heet "Novacity I". 

Ze heeft haar zetel in het gebouw gelegen te Anderlecht, in een nieuw aan te leggen straat die zal 
uitgeven op de Bergensesteenweg. Alle documenten die uitgaan van de vereniging van mede-
eigenaars vermelden haar ondernemingsnummer. 

Ze kiest woonst op de officiële woonplaats of op het kantoor van de syndicus. 

Artikel 2. - Rechtspersoonlijkheid - Samenstelling 

De vereniging van mede-eigenaars heeft rechtspersoonlijkheid zodra de twee hiernavolgende 
voorwaarden zijn voldaan: 



2 

- de overdracht of de toewijzing van een kavel die de onverdeeldheid tot stand brengt; 

- de overschrijving van deze statuten in het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van 
de Patrimoniumdocumentatie. 

Bij gebrek aan overschrijving kan de vereniging van mede-eigenaars haar rechtspersoonlijkheid niet 
doen gelden. Derden kunnen er zich echter wel op beroepen tegen haar. 

Alle mede-eigenaars zijn lid van de vereniging. 

Ze beschikken elk over een aantal stemmen dat gelijk is aan hun aantal aandelen in de 
gemeenschappelijke delen. 

Artikel 3. - Ontbinding - Vereffening 

a) Ontbinding 

De vereniging van mede-eigenaars wordt van rechtswege ontbonden zodra de onverdeeldheid ten 
einde is gekomen. Ze zal van rechtswege herleven wanneer de onverdeeldheid komt te herleven. De 
vernietiging van het gebouw, zelfs volledig, houdt niet automatisch de ontbinding van de vereniging in.  

De algemene vergadering kan de vereniging van mede-eigenaars ontbinden. Deze beslissing moet 
worden genomen met eenparigheid van de stemmen van alle mede-eigenaars en moet worden 
vastgesteld bij authentieke akte. De algemene vergadering kan de vereniging echter niet ontbinden 
wanneer het gebouw onderworpen blijft aan de artikelen 577-2 tot 577-14 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

De vereniging van mede-eigenaars kan tot slot door de rechter worden ontbonden op verzoek van elke 
belanghebbende die een gegronde reden kan aanvoeren. 

b) Vereffening 

De vereniging blijft bestaan voor de noden van haar vereffening. Ze vermeldt in alle stukken dat ze in 
vereffening is. De zetel blijft gevestigd in het gebouw dat het voorwerp uitmaakt van deze statuten.  

De algemene vergadering van mede-eigenaars of, indien ze in gebreke blijft dit te doen, de syndicus, 
duidt een of meerdere vereffenaars aan. Deze benoeming wordt vastgesteld in de authentieke akte. 
Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is van toepassing op de vereffening van de 
vereniging van mede-eigenaars. 

De akte die de afsluiting van de vereffening vaststelt, moet worden verleden door een notaris en moet 
worden overgeschreven in het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie. 

De akte van afsluiting van de vereffening omvat:  
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a) de plaats, door de algemene vergadering aangewezen, waar de boeken en de bescheiden van de 
vereniging zullen bewaard blijven gedurende minstens vijf jaar vanaf voormelde overschrijving; 

b) de maatregelen die werden genomen met het oog op de consignatie van de gelden en waarden 
die toekomen aan de schuldeisers of aan de mede-eigenaars en waarvan de overhandiging nog 
niet kon gebeuren. 

Alle rechtshandelingen tegen de mede-eigenaars, de vereniging van mede-eigenaars, de syndicus en 
de vereffenaars, verjaren door verloop van vijf jaar vanaf de overschrijving van de akte van afsluiting 
van de vereffening in het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie. 

Artikel 4. – Vermogen van de vereniging van mede-eigenaars 

De vereniging van mede-eigenaars mag slechts eigenaar zijn van de roerende goederen die nodig zijn 
voor het verwezenlijken van haar doel. 

Als gevolg daarvan kan ze geen houder zijn van onroerende zakelijke rechten, die aan de mede-
eigenaars blijven toebehoren; dat geldt onder meer voor de gemeenschappelijke delen. 

De vereniging van mede-eigenaars mag eigenaar zijn van alle roerende zaken die nodig zijn voor het 
goede beheer van de mede-eigendom, waaronder contant geld, fondsen die bij een bank zijn 
gedeponeerd, bureau, computer, onderhoudsmaterieel, alsook alle decoratieve en nutselementen, 
zoals antennes, schilderijen of objecten die de gemeenschappelijke delen aankleden. Dat vermogen 
bestaat minstens uit een werkkapitaal en een reservekapitaal. 

Artikel 5. - Voorwerp 

De vereniging van mede-eigenaars heeft het behoud en het beheer van het gebouw als voorwerp. 

Artikel 6. – Gedeelde hoofdelijkheid van de mede-eigenaars 

Onverminderd artikel 577-9, §5 van het Burgerlijk Wetboek, kan de tenuitvoerlegging van beslissingen 
waarbij de vereniging van mede-eigenaars wordt veroordeeld, worden vervolgd op het vermogen van 
elke mede-eigenaar naar evenredigheid van zijn aandeel gebruikt voor de stemming in 
overeenstemming met artikel 577-6, § 6, hetzij in het eerste lid, hetzij in het tweede lid, naargelang 
het geval. 

Ingeval een rechtsvordering wordt ingesteld door een mede-eigenaar en bij gebrek aan een beslissing 
die in kracht van gewijsde is gegaan, indien de aansprakelijkheid van de vereniging van mede-
eigenaars ter discussie staat, zal de betrokken mede-eigenaar deelnemen aan de rechtsplegingskosten 
en de kosten voor de advocaat in evenredigheid met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen, 
onverminderd de eindafrekening wanneer, naar aanleiding van die beslissing, de vereniging van mede-
eigenaars wordt veroordeeld. 
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Artikel 7. - Rechtsvorderingen 

De vereniging van mede-eigenaars is bevoegd om te handelen in rechte, als eiser en als verweerder. Ze 
wordt geldig vertegenwoordigd door de syndicus. 

Elke eigenaar behoudt zich het recht voor om rechtsvorderingen met betrekking tot zijn kavel alleen in 
te stellen, na per aangetekend schrijven de syndicus te hebben ingelicht, die op zijn beurt de andere 
mede-eigenaars informeert. 

AFDELING 2 -ALGEMENE VERGADERINGEN VAN MEDE-EIGENAARS 

Artikel 8. - Bevoegdheden 

De algemene vergadering van mede-eigenaars beschikt over alle bevoegdheden van beheer en van 
bestuur van de vereniging van mede-eigenaars, met uitzondering van die welke op grond van de wet 
en van deze statuten zijn toegewezen aan de syndicus alsook aan elke mede-eigenaar of bewoner. 

Onder dit voorbehoud is de algemene vergadering van mede-eigenaars het opperste bestuursorgaan 
van het pand wanneer het gaat om de gemene belangen. Ze beschikt dan ook over de meest 
uitgebreide bevoegdheden om soeverein te beslissen over de gemeenschappelijke belangen, in 
overeenstemming met de statuten van mede-eigendom, het reglement van inwendige orde en de 
wetten ter zake. 

Bij wijze van voorbeeld behoren onder meer tot haar bevoegdheden: 
- de benoeming en de herroeping van de syndicus, 
- de benoeming van een commissaris van de rekeningen, 
- de ontbinding van de vereniging van mede-eigenaars. 

De algemene vergadering is niet bevoegd om de vereniging van mede-eigenaars geldig te 
vertegenwoordigen, behalve wanneer alle mede-eigenaars optreden. 

Artikel 9. - Samenstelling 

De algemene vergadering bestaat uit alle mede-eigenaars, ongeacht het aantal aandelen dat ze 
bezitten in de gemeenschappelijke delen. 

Iedere mede-eigenaar mag zich laten bijstaan door een persoon op voorwaarde dat de syndicus per 
aangetekende brief en minstens vier werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering wordt 
ingelicht. Die persoon mag de bespreking tijdens de algemene vergadering leiden noch monopoliseren. 

In geval van verdeling van het eigendomsrecht met betrekking tot een privatieve kavel of wanneer de 
eigendom van een privatieve kavel is bezwaard met een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, 
gebruik of bewoning, en behalve wanneer de titel die de verdeling van het eigendomsrecht 
teweegbrengt de houder aanduidt van het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering, 
wordt het recht op deelname aan de beraadslagingen van de algemene vergadering opgeschort tot de 
belanghebbenden de persoon aanduiden die hun lasthebber zal zijn. Wanneer één van de 
belanghebbenden en zijn wettelijke of conventionele vertegenwoordiger niet mogen deelnemen aan 
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de aanduiding van deze lasthebber, duiden de andere belanghebbenden laatstgenoemde geldig aan. 
Laatstgenoemde wordt opgeroepen voor de algemene vergaderingen, oefent het recht van deelname 
aan de beraadslagingen ervan uit en ontvangt alle documenten die uitgaan van de vereniging van 
mede-eigenaars. De belanghebbenden delen de identiteit van hun lasthebber schriftelijk mee aan de 
syndicus. 

Artikel 10. - Volmachten 

Elke mede-eigenaar mag een lasthebber aanduiden, al dan niet mede-eigenaar, om hem te 
vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen, waarbij niemand een mede-eigenaar mag 
vertegenwoordigen als hij geen houder is van een schriftelijke lastgeving waarin uitdrukkelijk de datum 
van de algemene vergadering en de naam van de lasthebber wordt vermeld, bij gebrek waaraan de 
lastgeving als onbestaande zal worden beschouwd. De volmacht kan algemeen of bijzonder zijn en 
heeft slechts betrekking op één algemene vergadering, behalve in geval van een algemene of 
bijzondere notariële volmacht. Behoudens andersluidende bepaling geldt een volmacht die wordt 
verleend voor een algemene vergadering eveneens voor de algemene vergadering die wordt 
georganiseerd na een onvoldoende quorum tijdens de eerste algemene vergadering. 

Het bureau van de algemene vergadering controleert de regelmatigheid van de volmachten en beslist 
hieromtrent soeverein. 

Niemand mag meer dan drie volmachten aanvaarden. Een lasthebber mag echter meer dan drie 
stemvolmachten krijgen wanneer het totaal van de stemmen waarover hij zelf beschikt en die van zijn 
volmachten niet hoger is dan tien procent van het totale aantal stemmen dat verbonden is aan alle 
kavels van de mede-eigendom. 

De syndicus mag niet tussenkomen als lasthebber van een mede-eigenaar op de algemene 
vergadering, niettegenstaande zijn recht om, als hij mede-eigenaar is, in die hoedanigheid deel te 
nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering. 

De volmachten zullen gehecht blijven aan de notulen. 

Elke mede-eigenaar mag zich op de algemene vergadering laten bijstaan door een persoon van zijn 
keuze op voorwaarde dat hij de syndicus minstens vier werkdagen vóór de dag van de algemene 
vergadering daarvan bij aangetekende zending in kennis stelt. Deze persoon mag tijdens de algemene 
vergadering de discussie niet leiden, noch ze monopoliseren. 

Artikel 11. – Datum en plaats van de gewone algemene vergadering 

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in de eerste helft van de maand maart op de 
plaats die is vermeld in de bijeenroepingen en, bij gebrek daaraan, op de zetel van de vereniging van 
mede-eigenaars. 

Artikel 12. - Oproepingen 

a) Principes 
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De bijeenroeping vermeldt de plaats, de dag en het uur waarop de vergadering zal plaatsvinden, 
alsook de agenda met de lijst van de te bespreken punten. Ze vermeldt eveneens de modaliteiten voor 
raadpleging van de documenten die betrekking hebben op de punten die op de agenda zijn 
ingeschreven.  

De syndicus moet de gewone algemene vergadering bijeenroepen. 

Hij kan bovendien te allen tijde een algemene vergadering bijeenroepen wanneer er dringend een 
beslissing moet worden genomen in het belang van de mede-eigendom. 

Een of meerdere mede-eigenaars die minstens een vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke 
delen bezitten, kunnen de bijeenroeping van de algemene vergadering vragen. Dat verzoek moet 
aangetekend worden gericht aan de syndicus die de bijeenroepingen moet versturen binnen de dertig 
dagen na ontvangst ervan. Wanneer de syndicus geen gevolg geeft aan dat verzoek, kan één van de 
eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend zelf de algemene vergadering bijeenroepen. Bij 
gebrek aan een syndicus, mogen de raad van mede-eigendom of, bij ontstentenis, de voorzitter van de 
laatste algemene vergadering of, bij ontstentenis, een of meerdere mede-eigenaars die minstens een 
vijfde van de aandelen in de gemene delen bezitten, de algemene vergadering bijeenroepen ten einde 
een syndicus te benoemen. 

Wanneer, in de schoot van de algemene vergadering, de vereiste meerderheid niet wordt bereikt, kan 
elke mede-eigenaar aan de rechter de toestemming vragen om zelfstandig, op kosten van de 
vereniging, dringende en noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke delen. Hij 
kan eveneens de toestemming vragen om werken die hij nuttig acht, uit te voeren op eigen kosten, 
ook wanneer ze betrekking hebben op de gemeenschappelijke delen, wanneer de algemene 
vergadering zich ertegen verzet zonder grondige reden. Zodra hij één van de vorderingen heeft 
ingesteld waarvan sprake in artikel 577-9 §§ 3 en 4 van het Burgerlijk Wetboek, en op voorwaarde dat 
zijn vordering niet wordt afgewezen, is de eiser bevrijd van elke aansprakelijkheid voor alle schade die 
zou kunnen voortvloeien uit het ontbreken van een beslissing. 

Iedere mede-eigenaar kan eveneens aan de rechter vragen de bijeenroeping van een algemene 
vergadering te gelasten binnen de termijn die laatstgenoemde bepaalt, ten einde te beraadslagen over 
het voorstel dat voormeld mede-eigenaar bepaalt, wanneer de syndicus verzuimt of onrechtmatig 
weigert dit te doen. 

b) Termijnen en manieren van verzending  

Behoudens dringende gevallen worden de bijeenroepingen verstuurd minstens vijftien kalenderdagen 
vóór de datum van de algemene vergadering. 

De bijeenroeping wordt verstuurd bij een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen 
individueel, uitdrukkelijk en door middel van om het even welk schriftelijk communicatiemiddel, zelfs 
wanneer het niet getekend is, hebben aanvaard om de bijeenroeping via een ander 
communicatiemiddel te ontvangen.  

c) Adres van bijeenroeping 
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De belanghebbenden moeten aan de syndicus, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs, elke 
adresverandering melden. De bijeenroepingen worden geldig gedaan aan het laatste door de syndicus 
gekende adres op de datum van verzending. 

d) Syndicus en voorlopig syndicus 

Wanneer de syndicus of de voorlopige syndicus geen mede-eigenaar is, zal hij worden opgeroepen 
voor de algemene vergaderingen maar zal hij slechts een raadgevende stem hebben, onverminderd de 
toepassing van artikel 577-6, §7, zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek. 

e) Raadpleging 

De bijeenroeping duidt de modaliteiten aan voor het raadplegen van de documenten die betrekking 
hebben op de geagendeerde punten. 

f) Kosten 

De administratieve kosten in verband met de bijeenroeping voor de algemene vergadering vallen ten 
laste van de vereniging van mede-eigenaars. 

Artikel 13. - Agenda 

De agenda wordt bepaald door diegene die de algemene vergadering bijeenroept. 

De syndicus moet de schriftelijke voorstellen van de mede-eigenaars en van de raad van mede-
eigendom agenderen, die hij heeft ontvangen minstens drie weken vóór de eerste dag van de periode 
bepaald in het reglement van inwendige orde waarbinnen de algemene vergadering moet 
plaatsvinden. 

Een of meerdere mede-eigenaars mogen te allen tijde aan de syndicus de punten te kennen geven 
waarvan ze vragen dat ze worden ingeschreven op de agenda van een algemene vergadering. Die 
punten worden in aanmerking genomen door de syndicus, in overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 577-6 § 3 van het Burgerlijk Wetboek. Kunnen die punten evenwel niet op de agenda van die 
vergadering worden geplaatst, rekening houdend met de datum waarop de syndicus het verzoek 
daartoe heeft ontvangen, dan worden ze op de agenda van de daaropvolgende algemene vergadering 
geplaatst. 

Alle geagendeerde punten moeten op een heldere manier in de bijeenroepingen worden vermeld.  

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen en stemmen over geagendeerde punten. Over de 
punten die aan bod komen in de rubriek "varia" kan alleen geldig worden gestemd als ze in detail op 
de agenda voorkomen.  
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De eerste algemene vergadering zal worden bijeengeroepen, in voorkomend geval door de syndicus 
aangeduid in het reglement van mede-eigendom of door de syndicus aangesteld door de algemene 
vergadering of, bij gebreke daaraan, bij beslissing van de rechter, op verzoek van iedere mede-
eigenaar of van iedere belanghebbende derde overeenkomstig artikel 577-8, §1 van het Burgerlijk 
Wetboek,  zodra de vereniging van mede-eigenaars rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. 

Deze eerste algemene vergadering moet verplicht een syndicus kiezen volgens de normen van de 
gewone algemene vergaderingen, zoals hierna toegelicht. 

Artikel 14. – Samenstelling van de algemene vergadering 

De algemene vergadering is pas geldig samengesteld wanneer alle betrokken mede-eigenaars 
aanwezig, vertegenwoordigd of geldig bijeengeroepen zijn. 

De beraadslagingen en beslissingen van een algemene vergadering verbinden alle betrokken mede-
eigenaars omtrent de geagendeerde punten, ongeacht of ze al dan niet vertegenwoordigd zijn, niet 
hebben gestemd of zich onthouden hebben. 

Artikel 15. - Voorzitterschap – Bureau – Aanwezigheidslijst 

De algemene vergadering duidt jaarlijks, met de volstrekte meerderheid van de stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars, haar voorzitter en minstens twee bijzitters aan, die 
het bureau vormen. De voorzitter moet een mede-eigenaar zijn. 

Ze kunnen worden herverkozen. 

Indien hij wordt aangeduid door de algemene vergadering in overeenstemming met artikel 577-6, §10, 
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, vervult de syndicus de rol van secretaris. 

Het voorzitterschap van de eerste algemene vergadering zal toekomen aan de eigenaar die beschikt 
over het grootste aantal aandelen in de gemeenschappelijke delen en in geval van staking van 
stemmen aan de oudste onder hen. 

Er wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden die zal worden ondertekend bij het binnenkomen van de 
vergaderzaal door de eigenaars die de vergadering zullen bijwonen of door hun lasthebber; die 
aanwezigheidslijst zal eensluidend worden verklaard door de leden van het bureau. 

Artikel 16. - Beraadslagingen 

a) Stemrecht 

Elke mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in de 
gemeenschappelijke delen.  
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Niemand mag deelnemen aan de stemming, zelfs niet als lastgever of als lasthebber, voor een aantal 
stemmen dat groter is dan de som van de stemmen waarover de andere aanwezige of 
vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken. 

De syndicus beschikt over geen enkele stem, behalve wanneer hij eveneens mede-eigenaar is. 
Overeenkomstig artikel 577-6, §7, van het Burgerlijk Wetboek mag hij niet handelen als lasthebber van 
een mede-eigenaar. 

Geen enkele persoon die gemandateerd is door of in dienst is van de vereniging van mede-eigenaars of 
die voor haar diensten verleent in het kader van om het even welke andere overeenkomst, mag 
persoonlijk of via volmacht deelnemen aan de beraadslagingen en aan de stemmingen met betrekking 
tot de opdracht die hem werd toevertrouwd. 

b) Aanwezigheidsquorum – Tweede algemene vergadering 

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen wanneer bij aanvang van de algemene 
vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en op 
voorwaarde dat zij minstens de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. 

Toch beraadslaagt de algemene vergadering eveneens geldig wanneer de aanwezige of 
vertegenwoordigde eigenaars bij aanvang van de algemene vergadering meer dan drie vierde van de 
aandelen in de gemene delen vertegenwoordigen. 

Wanneer geen van beide quorums is bereikt, zal er een tweede algemene vergadering worden 
samengeroepen na een termijn van minstens veertien dagen en mag deze beraadslagen ongeacht het 
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en de aandelen in de mede-eigendom waarvan zij 
houder zijn. 

c) Meerderheidsregels 

1° Volstrekte meerderheid 

De beslissingen worden genomen met de volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige 
of vertegenwoordigde mede-eigenaars op het moment van de stemming, behalve wanneer bij wet een 
gekwalificeerde meerderheid of de eenparigheid is vereist. 

2° Gekwalificeerde meerderheid - Eenparigheid 

De algemene vergadering beslist: 

1. met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen: 

a) over iedere wijziging aan de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van 
de gemeenschappelijke delen betreft; 
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b) over alle werken betreffende de gemeenschappelijke delen, met uitzondering van de wettelijk 
opgelegde werken en de werken tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer, waartoe 
kan worden besloten bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde mede-eigenaars, onverminderd artikel 577-8, § 4, 4° van het Burgerlijk Wetboek; 

c) over het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging is verplicht, 
behoudens de daden bedoeld in artikel 577-8, §4, 4°, van het Burgerlijk Wetboek; 

d) mits bijzondere motivering, over de werken aan bepaalde privatieve delen, die om economische of 
technische redenen zullen worden uitgevoerd door de vereniging van mede-eigenaars. Deze beslissing 
wijzigt geenszins de verdeling van de uitvoeringskosten voor deze werken onder de mede-eigenaars. 

2. met een meerderheid van vier vijfde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen: 

a) over iedere andere wijziging van de statuten, met inbegrip van de wijziging van de verdeling van de 
lasten van mede-eigendom; 

b) over de wijziging van de bestemming van het pand of van een deel daarvan; 

c) over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigde gedeelte in geval 
van gedeeltelijke vernietiging; 

d) over iedere verkrijging  van onroerende goederen die bestemd zijn om gemeenschappelijk te 
worden; 

e) over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen, inclusief de 
wijziging van de zakelijke gebruiksrechten op de gemene delen ten voordele van één mede-eigenaar, 
op voorwaarde dat dit gemotiveerd wordt door het rechtmatig belang van de vereniging van mede-
eigenaars, desgevallend tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die dit zou 
veroorzaken; 

f) over de wijziging van de statuten in functie van artikel 577-3, vierde lid van het Burgerlijk Wetboek;  

g) over de verdeling van een kavel of de gehele of gedeeltelijke vereniging van twee of meer kavels;  

h) over de afbraak of de volledige heropbouw van het pand om redenen van hygiëne of veiligheid of 
wanneer de kostprijs voor de aanpassing van het pand aan de wettelijke bepalingen buitensporig zou 
zijn in vergelijking met de waarde van het bestaande pand. Een mede-eigenaar kan afstand doen van 
zijn kavel ten gunste van de andere mede-eigenaars indien de waarde ervan lager is dan het aandeel 
dat hij ten laste zou moeten nemen in de totale kostprijs van de werken, desgevallend tegen een in 
onderling akkoord of door de rechter vastgestelde compensatie. Indien voornoemde redenen 
ontbreken, moet de beslissing tot afbraak of tot volledige heropbouw genomen worden bij 
eenparigheid van stemmen, overeenkomstig de bepalingen beschreven in paragraaf 3 van artikel 577-
7 van het Burgerlijk Wetboek. 
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3. met eenparigheid van de stemmen van alle mede-eigenaars: 
- over de ontbinding van de vereniging van mede-eigenaars; 

- over de wijziging van de verdeling van de aandelen van mede-eigendom middels voorlegging van een 
verslag zoals voorzien in artikel 577-4, § 1, tweede lid.   

Wanneer de algemene vergadering echter, met de door de wet vereiste gekwalificeerde meerderheid, 
besluit tot de werken, de verdeling of de vereniging van kavels of daden van beschikking, kan zij, met 
dezelfde gekwalificeerde meerderheid, beslissen over de wijziging van de verdeling van de aandelen 
van mede-eigendom in geval die wijziging noodzakelijk is. 

Wanneer de wet eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars voorschrijft en die in de 
algemene vergadering niet wordt bereikt door de afwezigheid van een of meerdere mede-eigenaars, 
zal er een nieuwe algemene vergadering bijeenkomen na een termijn van minstens dertig dagen, 
waarin de betrokken beslissing met eenparigheid van stemmen van alle aanwezige of 
vertegenwoordigde mede-eigenaars kan worden genomen. 

d) Praktische overwegingen

Onverminderd de hiervoor voorziene eenparigheidsregel, wanneer meer dan twee voorstellen ter 
stemming worden voorgelegd en wanneer geen enkele ervan de vereiste meerderheid behaalt, wordt 
er overgegaan tot een tweede stemronde, waarbij enkel de twee voorstellen die bij de eerste 
stemronde het grootste aantal stemmen behaalden, ter stemming worden voorgelegd. 

Wanneer een gekwalificeerde meerderheid is vereist, wordt de meerderheid van de op de algemene 
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden bedoeld. 

De mede-eigenaar of zijn lasthebber die zich onthoudt, is diegene die aanwezig is op de algemene 
vergadering zonder zijn stem uit te brengen.  

De onthoudingen, de nietige en blanco stemmen worden niet beschouwd als uitgebrachte stemmen 
voor de berekening van de vereiste meerderheid. 

e) Schriftelijke stemming 

De leden van de vereniging van mede-eigenaars mogen bij eenparigheid en schriftelijk alle beslissingen 
nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die 
welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De syndicus stelt er de notulen van op. 

f) Notulen - Raadpleging 

De syndicus stelt de notulen op van de beslissingen die zijn genomen door de algemene vergadering 
met opgave van de bereikte meerderheden en van de naam van de eigenaars die hebben 
tegengestemd of zich hebben onthouden.  
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Op het einde van de vergadering en na voorlezing worden deze notulen ondertekend door de 
voorzitter van de algemene vergadering, door de secretaris die werd aangeduid bij aanvang van de 
vergadering en door alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers.  

De syndicus bewaart de beslissingen die zijn bedoeld in §§10 en 11 van artikel 577-6 van het Burgerlijk 
Wetboek in het register voorzien in artikel 577-10, §3, binnen de dertig dagen na de algemene 
vergadering en deelt ze binnen dezelfde termijn mee aan elke houder van een zakelijk recht op een 
kavel die, desgevallend op grond van artikel 577-6, § 1, tweede lid, beschikt over een stemrecht op de 
algemene vergadering, en aan de andere syndici. Indien een van hen de notulen niet binnen de 
gestelde termijn heeft ontvangen, licht hij de syndicus hiervan schriftelijk in. 

Elke mede-eigenaar mag vragen het register van de notulen te raadplegen en een kopie ervan te 
nemen zonder het te verplaatsen, op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars. 

HOOFDSTUK II – BIJZONDERE VERGADERING 

Artikel 17.- Statuut en organisatie 

Wanneer het reglement van mede-eigendom de lasten van een gemeenschappelijk deel van het 
gebouw of van de groep van gebouwen uitsluitend ten laste legt van bepaalde mede-eigenaars, nemen 
enkel die mede-eigenaars deel aan de stemming op voorwaarde dat die beslissingen het 
gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom niet in het gedrang brengen. Elk van hen stemt met 
een aantal stemmen naar evenredigheid van zijn aandeel in voornoemde lasten. 

Die lasten worden uitsluitend betaald door een speciaal fonds dat in naam van de vereniging van 
mede-eigenaars door de syndicus moet worden geopend. De gelden die erop worden geplaatst 
behoren echter toe aan die mede-eigenaars in evenredigheid tot de aandelen in de lasten die elk van 
hen draagt. 

Die vergadering komt minstens één keer per jaar samen gedurende de eerste helft van de maand 
maart na bijeenroeping door de syndicus. 

De regels in verband met de overdracht van een kavel zullen eveneens van toepassing zijn.  

Voor het overige zijn voormelde regels voor de algemene vergadering van mede-eigenaars mutatis 
mutandis van toepassing op die bijzondere vergadering, waaronder de manier van bijeenroeping, de 
meerderheden, de tegenstelbaarheid van de beslissingen enz. 

Er wordt evenwel verduidelijkt dat de stemmen die op deze bijzondere vergadering worden 
uitgebracht voorlopig zijn, behalve indien de werken dringend zijn. De definitieve stemmen zullen pas 
worden uitgebracht op de gewone of buitengewone algemene vergadering van de vereniging van 
mede-eigenaars. De voorzitter of een ander lid van de bijzondere vergadering zal op deze algemene 
vergadering de overwogen werken toelichten teneinde de andere mede-eigenaars die voor deze 
werken geen stemrecht hebben de mogelijkheid te geven na te gaan of deze werken het 
gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom niet in het gedrang brengen. 
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HOOFDSTUK III - BENOEMING, DUUR VAN HET MANDAAT EN BEVOEGDHEDEN VAN DE SYNDICUS  

Artikel 18. – Benoeming 

De syndicus wordt benoemd door de algemene vergadering of, bij ontstentenis, bij beslissing van de 
rechter, op verzoek van iedere mede-eigenaar of van iedere belanghebbende derde. Bij gebrek aan 
een syndicus kan de raad van mede-eigendom of, bij gebreke daarvan, de voorzitter van de laatste 
algemene vergadering of, bij gebreke daarvan, een of meer mede-eigenaars die minstens een vijfde 
van de aandelen in de gemene delen bezitten, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde een 
syndicus te benoemen. Wanneer de syndicus een vennootschap is, duidt de algemene vergadering 
bovendien de natuurlijke persoon of personen aan die gemachtigd zijn om te handelen in de 
hoedanigheid van syndicus. 

Ze mag de syndicus kiezen binnen of buiten de mede-eigenaars. 

Indien hij werd aangeduid in het reglement van inwendige orde, verstrijkt zijn mandaat van 
rechtswege op de eerstvolgende algemene vergadering. 

Het mandaat van de syndicus mag niet langer zijn dan drie jaar, maar kan worden hernieuwd door een 
uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Het feit dat het mandaat van de syndicus niet 
wordt vernieuwd, kan op zich geen aanleiding geven tot een vergoeding. Onder voorbehoud van een 
uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, mag hij geen enkele verbintenis aangaan voor 
een termijn die langer is dan de duur van zijn mandaat.  

De bepalingen die de verhouding regelen tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars en 
de daaraan gekoppelde vergoeding, staan in een schriftelijke overeenkomst. 

Artikel 19. - Herroeping – Delegatie – Voorlopig syndicus 

De algemene vergadering mag de syndicus te allen tijde herroepen. Alleen de rechter kan evenwel een 
bij vonnis aangestelde syndicus herroepen. Ze moet haar beslissing niet met redenen omkleden. Ze 
mag eveneens een voorlopige syndicus toevoegen voor een welbepaalde duur of voor welbepaalde 
doeleinden.  

De rechter kan eveneens, op verzoek van een mede-eigenaar, een voorlopige syndicus aanduiden voor 
de duur die hij bepaalt ingeval de syndicus belet is of in gebreke blijft. Deze laatste wordt in het geding 
betrokken. 

Artikel 20. - Bekendmaking 

Een uittreksel uit de akte houdende de aanstelling of benoeming van de syndicus wordt binnen acht 
dagen, te rekenen vanaf de datum waarop zijn opdracht een aanvang neemt, op onveranderlijke en op 
ieder tijdstip zichtbare manier, aangeplakt aan de ingang van het gebouw waar de zetel van de 
vereniging van mede-eigenaars is gevestigd. 
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Behalve de datum van de aanstelling of de benoeming, bevat het uittreksel de naam, de voornamen, 
het beroep en de woonplaats van de syndicus, of indien het gaat om een vennootschap, haar 
rechtsvorm, haar naam, haar maatschappelijke zetel, alsmede haar ondernemingsnummer indien de 
onderneming ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Op het uittreksel moeten 
verder alle andere aanduidingen worden vermeld die het iedere belanghebbende mogelijk maken 
onverwijld met de syndicus in contact te treden, met name de plaats waar, op de zetel van de 
vereniging van mede-eigenaars, het reglement van inwendige orde en het register met de beslissingen 
van de algemene vergadering kunnen worden geraadpleegd. 

De aanplakking van het uittreksel gebeurt door toedoen van de syndicus. 

De Koning bepaalt de procedure voor de inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen. 

Artikel 21. - Aansprakelijkheid - Overdracht 

De syndicus is als enige aansprakelijk voor zijn beheer. 

Hij kan zijn bevoegdheden niet overdragen zonder de voorafgaande toestemming van de algemene 
vergadering. Deze overdracht kan slechts gebeuren voor een welbepaalde duur of voor 
welomschreven doeleinden. 

Artikel 22. - Bevoegdheden 

De syndicus beschikt over een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid. Hij heeft onder meer als 
opdracht: 

1° de beslissingen die de algemene vergadering heeft genomen, uit te voeren en te laten 
uitvoeren; 

2° alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden van voorlopig beheer te stellen; 

3° het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars te beheren overeenkomstig artikel 
577-5 § 3 van het Burgerlijk Wetboek;  

4° de vereniging van mede-eigenaars te vertegenwoordigen, zowel in rechte als voor het 
beheer van de gemeenschappelijke zaken; behoudens andersluidende bepalingen in dit hoofdstuk, 
wordt aangetekende briefwisseling, op straffe van nietigheid, geadresseerd aan de woonplaats, of bij 
ontstentenis daarvan, aan de verblijfplaats of de maatschappelijke zetel van de syndicus en aan de 
zetel van de vereniging van mede-eigenaars; 

5° de lijst van de schulden bedoeld in artikel 577-11, § 2, van het Burgerlijk Wetboek over te 
leggen binnen dertig dagen na het verzoek dat de notaris hem daartoe doet alsook, in voorkomend 
geval, de bijgewerkte lijst van alle schulden die door het onroerend voorrecht waarover de vereniging 
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van mede-eigenaars beschikt, gedekt zouden worden evenals de bijgewerkte versie van de informatie 
waarvan sprake in artikel 577-11 § 1 van het Burgerlijk Wetboek; 

6° aan elke persoon die het pand bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, maar 
die in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, de datum van de vergaderingen mee te delen 
om hem in staat te stellen schriftelijk zijn vragen of opmerkingen met betrekking tot de 
gemeenschappelijke delen te formuleren. Deze zullen als dusdanig aan de vergadering worden 
medegedeeld.  

De mededeling wordt aangeplakt op een goed zichtbare plaats in de gemeenschappelijke delen van 
het gebouw; 

7° indien zijn mandaat op om het even welke wijze een einde heeft genomen, binnen een 
termijn van dertig dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van 
het gebouw aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene 
vergadering te overhandigen, met inbegrip van de boekhouding en de activa die hij beheerde, elk 
schadegeval, een historiek van de rekening waarop de schadegevallen zijn vereffend, alsmede de 
stukken die de bestemming bewijzen welke werd gegeven aan elke som die niet op de financiële 
rekeningen van de mede-eigendom terug te vinden is; 

8° een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan die de uitoefening van zijn taak dekt en het 
bewijs van die verzekering te leveren; in geval van een mandaat om niet wordt die verzekering 
aangegaan op kosten van de vereniging van mede-eigenaars; 

9° het de mede-eigenaars mogelijk te maken inzage te nemen van alle niet-private 
documenten of gegevens over de mede-eigendom, op alle wijzen die zijn bepaald in het reglement van 
inwendige orde of door de algemene vergadering; 

10° desgevallend het postinterventiedossier te bewaren op de wijze die door het reglement van 
inwendige orde is vastgesteld; 

11° ten behoeve van de in artikel 577-7, § 1, 1°, d) van het Burgerlijk Wetboek bedoelde 
mededinging, meerdere kostenramingen over te leggen die zijn opgemaakt op grond van een vooraf 
opgesteld bestek; 

12° aan de gewone algemene vergadering een evaluatierapport voor te leggen in verband met 
de overeenkomsten voor geregeld verrichte leveringen; 

13° de algemene vergadering vooraf om toestemming te vragen voor alle overeenkomsten 
tussen de vereniging van mede-eigenaars en de syndicus, diens aangestelden, naaste familieleden, 
bloedverwanten of aanverwanten tot en met de derde graad, dan wel die van zijn of haar 
echtgeno(o)t(e) tot in dezelfde graad; hetzelfde geldt voor de overeenkomsten tussen de vereniging 
van mede-eigenaars en een onderneming waarvan de hierboven vermelde personen eigenaar zijn of in 
het kapitaal waarvan ze een aandeel bezitten, een onderneming waarin zij directiefuncties of 
toezichthoudende functies bekleden, dan wel een onderneming waarbij zij als loontrekkende in dienst 
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zijn of waarin zij zijn aangesteld; indien de syndicus een rechtspersoon is, mag hij, zonder daartoe 
specifiek te zijn gemachtigd bij een beslissing van de algemene vergadering, geen overeenkomst voor 
rekening van de vereniging van mede-eigenaars sluiten met een onderneming die direct of indirect een 
aandeel bezit in zijn kapitaal; 

14° de lijst en de persoonsgegevens bij te werken van wie het recht heeft om deel te nemen 
aan de beraadslagingen van de algemene vergadering, en aan de mede-eigenaars op hun eerste 
verzoek en aan de notaris indien hij de syndicus hiertoe verzoekt in het kader van de akten die in het 
hypotheekkantoor worden overgeschreven overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de hypotheekwet 
van 16 december 1851, de naam, het adres, de aandelen en de referenties van de kavels van de 
andere mede-eigenaars, te bezorgen; 

15° de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars te voeren op een duidelijke, 
nauwkeurige en gedetailleerde wijze, volgens het door de Koning op te stellen minimum 
genormaliseerd rekeningenstelsel. Elke mede-eigendom die, met uitsluiting van de kelders, de garages 
en de parkeerplaatsen minder dan twintig kavels omvat, mag een vereenvoudigde boekhouding 
voeren die minstens een weerspiegeling is van de ontvangsten en uitgaven, van de kastoestand, alsook 
van de bewegingen van de beschikbare middelen in contant geld en op rekening, van het bedrag van 
het werkkapitaal en het reservekapitaal bedoeld in artikel 577-11, § 5, tweede en derde lid van het 
Burgerlijk Wetboek, van de schuldvorderingen en de schulden van de mede-eigenaars; 

16° de begrotingsraming voor te bereiden om het hoofd te bieden aan de lopende uitgaven 
voor het onderhoud, de werking en het beheer van de gemeenschappelijke delen en de 
gemeenschappelijke uitrusting van het gebouw, alsook een begrotingsraming voor de buitengewone 
te verwachten kosten; die begrotingsramingen worden jaarlijks ter stemming voorgelegd aan de 
vereniging van mede-eigenaars; zij worden toegevoegd aan de agenda van de algemene vergadering 
die over die begrotingen moet stemmen. In voorkomend geval plaatst de syndicus de kwestie 
aangaande de in de komende jaren te plannen buitengewone werken op de agenda van de algemene 
vergadering; 

17° het reglement van inwendige orde onverwijld aan te passen en bij te werken. 

De algemene vergadering zal bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde mede-eigenaars beslissen over de delegatie van bevoegdheid toe te kennen aan 
de syndicus om in geval van overdracht van een kavel, hetzij de uittredende mede-eigenaar, hetzij de 
instrumenterende notaris, binnen de drie werkdagen na de aanvraag, een attest af te leveren waarin 
staat dat alle door de uittredende mede-eigenaar verschuldigde schulden betaald zijn. Deze 
vergadering bepaalt de duur van deze delegatie. Deze is onbepaald, behoudens andersluidende 
beslissing van de algemene vergadering van mede-eigenaars. 

De syndicus waakt over de goede werking van elke gemeenschappelijke uitrusting. 

Hij staat in voor de nodige aankopen en waakt erover dat het beheer op een economische manier 
gebeurt.  



17 

Hij ondertekent de contracten voor het onderhoud van elke installatie die een regelmatig onderhoud 
door specialisten zou vergen. 

De syndicus werft de eventuele loontrekkenden van de mede-eigendom aan, leidt en ontslaat ze en 
geeft hen de nodige bevelen.  

Hij ziet toe op de werking van alle algemene diensten (verlichting - verwarming - lift - waterdistributie - 
afvalverwijdering – schoonmaak van de gangen en andere gemene delen). 

Alle onderhouds- of herstellingswerken gebeuren onder het toezicht van de syndicus of, desgevallend, 
van een door de syndicus aangestelde technisch afgevaardigde. 

De syndicus heeft eveneens de opdracht om het bedrag van de gemeenschappelijke uitgaven te 
verdelen onder de mede-eigenaars, om de kapitalen te centraliseren en ze door te storten naar wie er 
recht op heeft. 

Hij verbindt de vereniging van mede-eigenaars voor alle courante zaken die betrekking hebben op de 
gemeenschappelijke delen, ten aanzien van de maatschappijen die water, gas en elektriciteit verdelen, 
de meest uiteenlopende leveranciers en de besturen.  

Artikel 23. - Vergoeding 

Het mandaat van de syndicus of van de voorlopige syndicus wordt vergoed. De algemene vergadering 
bepaalt zijn vergoeding bij de benoeming. Die vergoeding is een algemene gemeenschappelijke kost. 
De overeenkomst omvat met name de lijst van de forfaitaire prestaties en de lijst van de aanvullende 
prestaties en de daaraan verbonden vergoedingen. Elke niet-vermelde prestatie kan geen aanleiding 
geven tot vergoeding, behoudens beslissing van de algemene vergadering. 

Artikel 24. - Ontslag – Einde van zijn opdracht 

De syndicus mag te allen tijde ontslag nemen mits hij een opzegperiode van minstens drie maanden 
naleeft. 

Dat ontslag moet per aangetekende brief worden meegedeeld aan de voorzitter van de laatste 
algemene vergadering. 

Wanneer het mandaat van de syndicus eindigt om welke reden ook, met uitsluiting van het verstrijken 
van de termijn ervan, zullen de overeenkomsten die hij heeft ondertekend in naam van de vereniging 
van mede-eigenaars vóór zijn herroeping of zijn opzegtermijn (datum van verzending van de 
aangetekende brief), blijven bestaan tot hun vervaldatum. De contracten die erna zijn ondertekend 
worden geacht onregelmatig te zijn aangegaan, behoudens andersluidende beslissing van de algemene 
vergadering, en impliceren zijn aansprakelijkheid.  

HOOFDSTUK IV- COMMISSARIS OF COLLEGE VAN COMMISSARISSEN  
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Deze heeft tot taak om tijdens de algemene vergadering verslag uit te brengen over de controle van de 
door de syndicus opgestelde rekeningen, met inbegrip van de overeenkomst tussen de 
boekhoudkundige cijfers en de bankafschriften van de laatste dag van het boekjaar. Zijn schriftelijk 
verslag zal bij de notulen van de algemene vergadering worden gevoegd. Indien deze commissaris een 
mede-eigenaar is, moet zijn burgerlijke aansprakelijkheid worden verzekerd en vallen de 
verzekeringspremies ten laste van de vereniging van mede-eigenaars. De syndicus mag geen 
commissaris van de rekeningen zijn. 

HOOFDSTUK V.- DIVERSE BEPALINGEN IN VERBAND MET HET LEVEN IN GEMEENSCHAP  

NOVACITY I – NABIJHEID WONINGEN EN PROFESSIONELE RUIMTEN  

Artikel 25. - Definitie 

Het gebouwencomplex NovaCity I is een gemengd complex waar professioneel en residentieel leven 
“samengaan”. De bewoners van de verschillende privatieve kavels verbinden er zich toe elkaar 
wederzijds te respecteren teneinde een plaats te creëren waar de bewoners van de professionele 
lokalen en de residentiële lokalen op de meest harmonieuze manier samenleven. 

Het doel is om het zo harmonieus mogelijk samenleven te bevorderen. De bewoners van de 
verschillende privatieve kavels verbinden er zich toe het nodige te doen om de andere bewoners van 
het complex maximaal te respecteren. Ingevolge dit “samenleven” kan bepaalde visuele, geluids- of 
geurhinder optreden en die hinder zal wederzijds moeten worden gerespecteerd, maar de bewoners 
van de verschillende privatieve kavels verbinden er zich toe het nodige te doen om die hinder zoveel 
mogelijk te beperken (met inachtneming van een normaal gebruik van hun kavel). 

Er kan bovendien met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde mede-eigenaars een specifiek reglement van inwendige orde worden vastgesteld 
dat geldig is tussen de partijen en hun rechthebbenden, op welke grond ook, met betrekking tot de 
details van het leven in gemeenschap. Dat reglement is vatbaar voor aanpassingen onder de erin 
vermelde voorwaarden. 

Artikel 26. - Wijzigingen 

Het reglement van inwendige orde kan worden gewijzigd door de algemene vergadering met een 
meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-
eigenaars, met uitzondering van wat hieronder vermeld wordt onder het punt “duurzaam complex – 
gedragslijn”. 

De wijzigingen moeten op hun datum worden vermeld in het register van de notulen van de algemene 
vergaderingen.  

Artikel 27. – Regeling van alle geschillen 

a) in het algemeen: 
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* In geval van een geschil tussen mede-eigenaars en/of bewoners van het gebouw met betrekking tot 
de gemeenschappelijke delen of het onrechtmatige gebruik van de privatieve delen, is in het kader van 
een bemiddeling de syndicus de eerste instantie aan wie het geschil wordt voorgelegd. 

Indien, ondanks de tussenkomst van de syndicus, het geschil blijft bestaan, zal het aan de algemene 
vergadering worden voorgelegd, die bemiddelt. 

Wordt er een akkoord bereikt, dan wordt er een verslag van opgemaakt. 

Als het gebrek aan akkoord blijft bestaan, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter, met 
uitsluiting van arbitrage. 

* In geval van onenigheid tussen bepaalde eigenaars en de syndicus, onder meer in geval van 
problemen inzake de interpretatie van het reglement van inwendige orde, wordt het geschil 
voorgelegd aan de algemene vergadering, die bemiddelt. 

Wordt er een akkoord bereikt, dan wordt er een verslag van opgemaakt. 

Als het gebrek aan akkoord blijft bestaan, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter. 

b) geschillen tussen enerzijds de eigenaars/bewoners van de woningen en anderzijds de 
eigenaars/bewoners van het KMO-Park: 

In geval van een geschil tussen enerzijds de eigenaars/bewoners van de woningen en anderzijds de 
eigenaars/bewoners van het KMO-Park, moet voorrang worden gegeven aan dialoog en overleg. In 
dat geval speelt de syndicus de rol van bemiddelaar.  

De syndicus is de eerste instantie aan wie het geschil wordt voorgelegd. 

Indien, ondanks de tussenkomst van de syndicus, het geschil blijft bestaan, zal het aan de bevoegde 
rechter worden voorgelegd. 

Artikel 28. - Rust 

In overeenstemming met het reglement van mede-eigendom moeten de eigenaars en bewoners van 
de privatieve kavels het lawaai zo goed mogelijk dempen. 

- De bewoners zullen erover moeten waken dat de rust van het pand op geen enkel ogenblik 

wordt verstoord door toedoen van henzelf, van de personen in hun dienst, van hun huurders 

of bezoekers. 

- In de privatieve delen blijft elke mede-eigenaar vrij om naar eigen goeddunken en op eigen 

risico en gevaar alle werken uit te voeren of te laten uitvoeren die niet van aard zouden zijn 

om zijn onmiddellijke buren of de andere mede-eigenaars hinder of ongemak te bezorgen of 

om de stevigheid, de gezondheid of de veiligheid van het pand in gedrang te brengen. 

-  



20 

- De verschillende kavels in het KMO-Park moeten de geluidsnormen respecteren en zullen de 

nuttige maatregelen moeten treffen met betrekking tot overschrijdingen van de maximaal 

toegelaten uitstoot (zie de geluidsnota die zal worden overgenomen in het 

Postinterventiedossier). 

De milieuvergunning legt de regels ter zake vast. 

De bewoners van het KMO-Park en hun bezoekers zullen erover waken om de rust van de 

woningen te respecteren, in het bijzonder op de meest kalme uren van de dag (’s morgens 

vroeg en ‘s avonds). Ze zullen vermijden om met deuren te slaan, hun stem te verheffen 

tijdens gesprekken, om achteruit te rijden met geluidssignaal. 

Het gebruik van de claxon is ten strengste verboden, ongeacht het uur. 

- De bewoners van het pand mogen in het pand dieren houden. De eigenaar van het dier zal er 

echter moeten voor zorgen dat zijn dier de bewoners van het pand geen ongemak bezorgt. 

- Er mag geen enkel abnormaal lawaai worden gemaakt; het gebruik van muziekinstrumenten, 

radio- en televisietoestellen en hifiketens is toegelaten. De bewoners zullen evenwel moeten 

vermijden dat de werking van die toestellen de bewoners van het pand ongemak bezorgt. 

- De eigenaars zullen interne voorzieningen mogen aanbrengen met het oog op bescherming 

via een alarmsysteem; deze zullen van een model moeten zijn dat is bepaald en erkend door 

de algemene vergadering van het complex, en zullen moeten worden voorgelegd aan de 

syndicus. 

- Ze zullen draadloze telefoonontvangers mogen installeren of televisieontvangers. 

In de appartementen zal openbare telefoon mogen worden geïnstalleerd op de kosten en op 

risico en gevaar van de eigenaar ervan. 

- Radio-teledistributie of een aansluiting op het internet zal mogen worden geïnstalleerd. Enkel 

de daartoe voorziene leidingen zullen mogen worden gebruikt.  

- Als er in het pand gebruik gemaakt wordt van elektrische apparaten die ruis produceren, 

zullen deze moeten worden uitgerust met ruisdempende voorzieningen zodat de radio-

ontvangst niet wordt verstoord.  

- Staanplaatsen voor fietsen: 

De staanplaatsen voor fietsen zijn bestemd voor het stallen van fietsen. Onder “fiets” wordt 

verstaan tweewielers en tweewielers met trapondersteuning (gewoonlijk elektrische fietsen 

genoemd). De staanplaatsen voor fietsen zijn niet ontworpen om er scooters, bromfietsen, 

driewielers, fietsen met aanhangwagen, of andere minder vaak gebruikte fietsen te stallen. 
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Het stallen van bakfietsen is toegelaten op de plaatsen voorzien voor het stallen van deze 

fietsen. 

De gebruikers van de staanplaatsen voor fietsen verbinden er zich toe om alle omvangrijke 

accessoires te verwijderen, zoals kinderzitjes, manden, zijzakken, enz.  

De elektriciteitsvoorziening die zich in de gemene delen bevindt mag niet worden gebruikt 

voor het opladen van fietsen met trapondersteuning (elektrische fietsen), driewielers, fietsen 

met aanhangwagen, of andere minder vaak gebruikte fietsen. 

Artikel 29. - Terrassen 

De terrassen van het gebouw moeten permanent in staat van netheid worden gehouden. 

Het is verboden: 
- om er meubilair te bergen, behalve tuinmeubilair; 
- om er de was te laten drogen, kleding te luchten, tapijten, dierenvellen enz. te kloppen; 
- om het even wat naar buiten te gooien: sigarettenpeuken, vogelvoer enz.; 
- om bloembakken langs de buitenkant aan de balustrades op te hangen. 

De bewoners van het gebouw moeten alle maatregelen nemen om te voorkomen dat vogels de 
terrassen en balkons betreden, door er onder meer geen eten en drinken te voorzien. 

Artikel 30. – Wijze van bezetting - Moraliteit – Bestemming van de lokalen 

a) Algemeen  

De mede-eigenaars, de huurders, het huispersoneel en andere bewoners van het pand zullen 

het pand te allen tijde moeten bewonen en daarvan genieten volgens het juridische begrip 

“goede huisvader”. 

De gesubsidieerde appartementen zijn uitsluitend bestemd voor bewoning gedurende de 

periode dat citydev.brussels controle uitoefent, en waarvan de toegangsvoorwaarden nader 

zullen worden bepaald in de te ondertekenen verkoopcompromis en authentieke aktes. 

Buiten deze periode zullen de appartementen eventueel kunnen worden bestemd voor de 

uitoefening van een vrij beroep mits het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning 

daartoe, ter kennis gebracht van de syndicus per aangetekende brief, minstens vijftien dagen 

vóór aanvang van deze beroepsactiviteit. Dit geldt eveneens voor de niet-gesubsidieerde 

appartementen. 
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Het niet naleven van deze mededelingsplicht kan worden bestraft met een geldboete die door 

de algemene vergadering zal worden bepaald. 

De uitoefening van een vrij beroep in het gebouwencomplex zal nooit het genot van de andere 

bewoners mogen verstoren. 

Als de uitoefening van een vrij beroep in het complex talrijke bezoeken met zich meebrengt 

van personen die gebruik maken van de lift, zullen de eigenaars of bewoners van genoemde 

entiteiten overeenstemming moeten bereiken met de syndicus om via een forfait de 

vergoeding vast te leggen die aan de mede-eigendom moet worden betaald voor dit intensief 

gebruik van een gemene zaak. 

b) Nutsvoorzieningen 

De Bouwheer mag in naam van de mede-eigenaars contracten afsluiten voor de levering van 

water, gas, elektriciteit en kabeltelevisie. 

De Bouwheer heeft eveneens de bevoegdheid om in naam van de mede-eigenaars contracten 

af te sluiten voor het verlenen van diensten en om met derden overeenkomsten te sluiten 

waardoor, met het oog op technische diensten en leveringen, een gebruiksrecht, recht van 

huur, erfpacht of opstalrecht wordt verleend op een daartoe bestemd gemeen lokaal, 

bijvoorbeeld aan een gemeente, een intercommunale vereniging, een instelling van openbaar 

nut. Aan deze derden zal eveneens een recht van doorgang mogen worden verleend op de 

gemene gangen om deze lokalen te bereiken en daar alle nuttige werken uit te voeren.  

Elke koper van een privatieve kavel geeft door de ondertekening van zijn koopakte volmacht 

aan de Bouwheer om dergelijke overeenkomsten bij notariële akte op te stellen. 

c) Overbrengen van de verplichtingen  

De toegekende huurcontracten zullen de verbintenis van de huurders bevatten dat zij het pand 

zullen bewonen overeenkomstig de voorschriften van onderhavig reglement, waarvan zij 

erkennen kennis te hebben genomen. 

In geval van niet-naleving van onderhavige statuten en/of reglement van inwendige orde door 

een huurder, of door elke andere bewoner, is de eigenaar, nadat een tweede verwittiging is 

gegeven door de syndicus, ertoe gehouden de opzegging van het huurcontract te vorderen of 

een einde te stellen aan de bewoning. 

d) Verhuur 

1° Gedurende een periode van twintig (20) jaar te rekenen vanaf de voorlopige oplevering van 

de privatieve delen (overhandiging van de sleutels) – of wanneer het om woningen gaat die 
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reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van de voorlopige oplevering, vanaf de ondertekening 

van de authentieke akte – kunnen de gesubsidieerde appartementen en privatieve goederen 

enkel worden verhuurd aan personen die beantwoorden aan de voorwaarden opgelegd door 

citydev.brussels. Dit punt is niet van toepassing op de appartementen waarvan 

citydev.brussels eigenaar zou zijn. 

2° De eigenaars moeten aan hun bewoners de verplichting opleggen om hun huurrisico’s en 

hun aansprakelijkheid ten aanzien van de andere mede-eigenaars van het pand en de buren 

naar behoren te verzekeren. 

3° De eigenaars zijn ertoe gehouden de namen van de huurders aan de syndicus mee te delen. 

4° De syndicus zal de huurders in kennis brengen van de wijzigingen aan onderhavig 

reglement, evenals de instructies en beslissingen van de algemene vergadering die hen zouden 

kunnen aanbelangen, dit alles in overeenstemming met artikel 577-10 paragraaf 4 van het 

Burgerlijk Wetboek. 

e) Publiciteit 

Met uitzondering van de publiciteit met betrekking tot de verkoop of de verhuur van het 

appartement, is het behoudens speciale toelating van de algemene vergadering van mede-

eigenaars verboden om reclame te maken op het pand, met uitzondering van hetgeen 

hieronder wordt vermeld met betrekking tot de werkplaatsen.  

Het is de Bouwheer toegelaten zonder beperking in de tijd op de gevels van het gebouw een 

reclamebord aan te brengen, voor zover dit overeenstemt met de standing van het pand. 

Er mag geen enkel opschrift worden geplaatst op de vensters van de verdiepingen, op de 

deuren en op de buitenmuren, noch in de gangen, hallen en doorgangen, met uitzondering van 

hetgeen hieronder wordt vermeld met betrekking tot de werkplaatsen. 

Het is de eigenaars/bewoners van de werkplaatsen toegelaten om 

reclameborden/uithangborden vast te maken aan de gevel van hun kavel, zijde KMO-Park. 

Wat de vitrines van de showrooms aan de openbare weg betreft, deze zullen door de 

bewoners zodanig moeten worden ingericht dat hun activiteit in de verf wordt gezet. 

Bijvoorbeeld een KMO die ramen met hoge energetische prestaties plaatst, zou daar haar 

verschillende modellen kunnen plaatsen. Reclameborden en uithangborden zijn toegelaten 

met inachtneming van de wetgevingen ter zake. 

Het doel van de vitrines is om te helpen de straat aantrekkelijk en levendig te maken. 



24 

f) Verbodsbepalingen 

De gemene delen, met name de hallen, trappen, overlopen, doorlopen zullen te allen tijde vrij 

moeten worden gehouden. 

Er zal nooit wat dan ook mogen worden gedeponeerd, gehangen of geplaatst. 

Spelende of ravottende kinderen zijn verboden op alle gemene plaatsen en met name in de 

inkomhal. 

In de gangen en op de gemeenschappelijke overlopen mag geen privatief huishoudelijk werk 

worden gedaan. 

Het is ten strengste verboden om in het pand gebruik te maken van gastoevoerbuizen in onder 

gasdrukking scheurbare materialen; deze buizen moeten stevig en in metaal zijn. 

In de privatieve delen van de woningen mag geen motor worden geïnstalleerd, met 

uitzondering van kleine motoren voor het aandrijven van huishoudtoestellen. 

In het complex mag geen opslagplaats worden ingericht voor gevaarlijke, ongezonde of 

hinderlijke stoffen. 

Geen enkele opslag van ontvlambare stoffen is toegelaten in de appartementen, kelders, 

behoudens het uitdrukkelijke akkoord van de algemene vergadering. Deze verbodsbepaling is 

niet van toepassing op het onderhoudslokaal bestemd voor de opslag van brandstof. 

Het is de eigenaars en/of bewoners van alle appartementen, en in het bijzonder de 

appartementen die zich boven de binnentuinen op de verdieping bevinden en/of die uitgeven 

op de openbare weg ten strengste verboden om objecten (bijvoorbeeld bloembakken, 

decoratie, waslijnen, schotelantennes, …) op de leuningen van de balkons en terrassen of op 

de vensterbanken vast te haken of te plaatsen. Het is de eigenaars en/of bewoners en/of 

bezoekers in de breedste zin van deze appartementen eveneens ten strengste verboden om 

eender welk object door het venster te gooien dat dreigt in de binnentuinen op de verdieping 

of op de openbare weg te vallen. Deze verbodsbepaling moet zeer ruim worden 

geïnterpreteerd en is bedoeld om te vermijden dat eender welk object, opzettelijk of 

onvrijwillig, in de binnentuinen of op de openbare weg valt. 

Het is ten strengste verboden om te roken met de ellenbogen gesteund op de galerij en om de 

sigarettenpeuken weg te gooien. 

Om geurhinder te vermijden is het verboden om de containers meer dan 18 uur vóór de 

afvalinzameling te vullen. 
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Het is verboden om de claxon te gebruiken in het KMO-Park en om te parkeren op de 

leveringszones. Het is eveneens verboden om diverse materialen, vuilniszakken, enz. buiten 

aan de werkplaatsen op te slaan, met uitzondering van de vuilniszakken die kunnen worden 

opgeslagen – onder voorbehoud van hetgeen hierboven wordt vermeld – in de zone voor 

afvalinzameling van Net Brussel. 

g) Verhuizingen 

Het intrekken, het verhuizen, het vervoer van meubilair, zware en omvangrijke voorwerpen, 

moet gebeuren volgens de aanwijzingen die moeten worden verkregen van de syndicus 

(minstens vijf dagen op voorhand ingelicht) en geeft aanleiding tot een vergoeding waarvan 

het bedrag wordt bepaald door de algemene vergadering die beslist met een gewone 

meerderheid van de stemmen. 

Elke beschadiging aan de gemene delen van het pand door bovengenoemde handelingen 

wordt aangerekend aan de mede-eigenaar die dit vervoer heeft laten uitvoeren. 

Artikel 31. – Uiterlijke aspecten 

(1) Schoonmaak 

Het schoonmaken van de gemene delen zal worden verzorgd door de syndicus, 

overeenkomstig de bevoegdheden en verplichtingen die hierboven aan hem zijn toegekend. 

Het onderhoudspersoneel is in principe belast met de schoonmaak van de gemene delen 

(inkomhal, gangen, enzovoort…). 

Bij afwezigheid of in gebreke blijven van het onderhoudspersoneel zal de syndicus het initiatief 

nemen om te voorzien in vervanging en aldus ervoor te zorgen dat de gemene delen in het 

algemeen in perfecte staat van netheid verkeren, waaronder meer bepaald: de voetpaden, de 

toegangen, de hallen van de gelijkvloerse verdieping, de traphallen, de gangen van de kelders, 

de tuinen en daken, en ervoor te zorgen dat het huisvuil wordt afgevoerd. 

(2) Daktuinen en serre 

Voor de werken met betrekking tot de staat van onderhoud en het perfecte behoud van de 

daktuinen, en met name het snoeien, bemesten, besproeien en vernieuwen van de 

beplantingen, zal het aan de syndicus toekomen om een onderhoudscontract aan te gaan met 

een tuinaannemer. 

(3) Onderhoud en esthetische aspecten 

Schilderwerken aan de gevels, met inbegrip van de buitenkant van de ramen, leuningen en 

rolluiken, en andere buitenversieringen, zullen moeten gebeuren in de periodes die zijn 
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vastgelegd volgens een plan dat is opgemaakt door de algemene vergadering, en onder 

toezicht van de syndicus. Deze werken worden beschouwd als gemene lasten die als dusdanig 

moeten worden verdeeld aangezien ze betrekking hebben op het behoud van de gemene 

delen. 

Werken met betrekking tot de privézaken waarvan het onderhoud van belang is voor de 

harmonie van het pand, zullen door elke eigenaar ten gepaste tijde moeten worden uitgevoerd 

zodat het pand er goed verzorgd en onderhouden blijft uitzien. 

Het is verboden om aan de vensters, terrassen, balkons en balustrades voorwerpen te hangen 

of te tonen die het ordelijke en esthetische uitzicht van het pand kunnen schaden. Derhalve is 

het verboden om was te laten drogen op de terrassen van het pand, om er reclameborden, 

voorraadkasten, antennes, ontvangers of toestellen te plaatsen voor het opvangen of 

omzetten van zonne- of windenergie.  

Het is de bewoners van de woningen verboden om afval te laten rondslingeren dat zou kunnen 

wegvliegen en op de begane grond, in het KMO-Park, terechtkomen. 

De bewoners van de werkplaatsen zullen erover waken om de onmiddellijke omgeving van het 

KMO-Park elke dag proper te houden. Afval voortgebracht door de activiteit (stukken karton, 

plastic verpakking) of door het gebrek aan burgerzin van personen (blikjes, sigarettenpeuken, 

enz.) zal onmiddellijk worden opgeruimd en in een vuilniszak worden gegooid. De woningen 

met vrij uitzicht op de economische activiteit, het KMO-Park, mogen er in geen geval gaan 

uitzien als een vuilnisbelt. 

De bewoners van de werkplaatsen in de gebouwen G en H mogen koelgroepen installeren in 

daartoe voorziene zones op het dak, voor zover ze het ordelijke en esthetische uitzicht van het 

pand niet schaden en geen abnormale geluidshinder veroorzaken. De esthetische en 

akoestische voorwaarden zullen opgenomen worden in het Postinterventiedossier. 

De naamplaatjes van de bewoners (waarop ook het beroep mag worden vermeld) die zowel op 

de deuren van de privatieve kavels als op de brievenbussen en de belinrichtingen, in de lift 

en/of op de deuren van de kelders worden aangebracht, moeten van een uniform model zijn; 

de syndicus zal daarop toezien. 

Berichten van verhuur of verkoop mogen tot de voorlopige oplevering van de gemene delen 

enkel aangebracht worden door de Bouwheer of door met zijn instemming daartoe 

aangeduide derden. Na de voorlopige oplevering zullen dergelijke berichten mogen worden 

aangebracht door de mede-eigenaars voor zover ze overeenstemmen met een uniform model, 

eventueel bepaald door de syndicus. 

Artikel 32. – Adviezen en aanbevelingen 
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a) Sanitair 

De bewoners moeten waken over het regelmatige onderhoud van de doorspoelbak van hun wc’s en 
moeten bij een langdurige afwezigheid de stopkraan sluiten.  

Ze moeten ook waken over het regelmatige onderhoud van de dichtingen rond de badkuipen en 
douchebakken en toezien op de dichtheid van de afvoerbuizen.  

Ze moeten de kranen herstellen wanneer er abnormale geluiden optreden in de leidingen bij het 
tappen van water. 

b) Richtlijnen bij brand 

In geval van brand mag er geen gebruik worden gemaakt van de liften maar alleen, indien nodig, van 
de trappen. Wanneer een traphal vol rook is, moet de toegangsdeur zorgvuldig worden gesloten en 
moet een andere traphal/noodtrap worden gebruikt. 

Tenzij de brand zich daar heeft verspreid, is het raadzaam dat de bewoner in zijn privatieve kavel blijft, 
de overloopdeur gesloten houdt en wacht op instructies en hulp. 

c) Sluiten van de deuren van het gebouw 

Voor de bewoners is het raadzaam erover te waken dat de deuren van het gebouw gesloten zijn. Er 
wordt hen ook gevraagd hierop ook aan te dringen bij de personen die bij hen op bezoek komen. 

d) Gebruik van de liften 

Het gebruik van de liften zal kunnen worden gereglementeerd door de algemene vergadering 

van mede-eigenaars die beslist bij een gewone meerderheid van de stemmen. Alle lasten en 

kosten in verband met de lift zullen door de mede-eigenaars worden gedragen in verhouding 

tot de aandelen die ze bezitten in de mede-eigendom, onverminderd hetgeen hierboven nader 

wordt bepaald. 

e) Verwarming 

In de appartementen zal te allen tijde, zelfs bij afwezigheid, een temperatuur van vijftien 

graden moeten worden gehandhaafd; deze verplichting zal moeten worden vermeld in alle 

huurcontracten. 

HOOFDSTUK VI - NOVACITY – DUURZAAM COMPLEX – GEDRAGSLIJN 

Het project NOVACITY I kadert in de wil van de openbare actoren om een duurzaam complex 

te creëren dat een voorbeeld zal vormen, zowel op het vlak van bouwtechnieken en 

energiebesparingen als op het vlak van burgerparticipatie. 
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De woningen en werkplaatsen worden ontworpen volgens de hiernavolgende doelstellingen 

van duurzame ontwikkeling: 

- Alle constructies beantwoorden aan de criteria van EPB 2019; 

- Het equivalent van drieëndertig procent (33%) van de woningen beantwoordt aan de 

definitie van “nul-energiewoning”; 

- De luchtdichtheid van de woningen beantwoordt aan de eis van n50=0,6 h-1; 

- De warmteproductie is gecentraliseerd en wordt verdeeld via een netwerk van 

warmtekrachtkoppeling, aangevuld met condensatiegasketels; 

-  De ventilatie van de woningen wordt verzekerd door een individueel mechanisch 

systeem van type D, met warmterecuperatie; 

- Inzake waterbeheersing streeft het project naar een huishoudelijk gebruik van het 

regenwater en een infiltratie van het overtollige water in het natuurlijk milieu; 

- Inzake afvalbeheer (werf- en exploitatieafval) streeft het project naar sorteren aan de 

bron, recyclage, alsook het opzetten van composteerpunten. Er wordt een systeem van 

ondergrondse containers in de openbare ruimte opgezet dat zal worden beheerd door Net 

Brussel; 

- Het project geeft de voorkeur aan het gebruik van bouwmaterialen met een lage 

ecologische voetafdruk; 

- Op het vlak van mobiliteit geeft het project de voorkeur aan het openbaar vervoer, de 

fiets en de alternatieve verplaatsingswijzen in plaats van het gebruik van de personenwagen. 

Het project NOVACITY I impliceert eveneens een gemeenschapsleven en een actievere 

participatie in vergelijking met de klassieke mede-eigendommen: serre en gemeenschappelijke 

tuin op de daken, collectieve vergaderzaal, gemeenschappelijke projecten,…. 

Het project, dat FEDER-subsidies heeft gekregen, streeft ernaar het ondernemerschap te 

ondersteunen in de filières van duurzame ontwikkeling, en dit door het tot stand brengen van 

een verticale mix tussen professioneel/ambachtelijk milieu en residentieel milieu. 

Verder heeft citydev.brussels een PLAGE (Plan Local d’Action pour la Gestion Énergétique; 

Lokaal Actieplan voor Energiebeheer) ontwikkeld en biedt ze de huurders van haar 

vastgoedvermogen ondersteuning voor het onder controle houden van hun energieverbruik. 

De bewoner van een woning of van een werkplaats in het project NOVACITY I verbindt zich 

ertoe deze duurzaamheidsdoelstellingen actief te ondersteunen. 
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A. Wijzigingen 

Dit hoofdstuk betreft essentiële elementen voor de duurzaamheid van het project. Bijgevolg 

zullen deze essentiële elementen enkel kunnen worden gewijzigd door de algemene 

vergadering die beslist met een drie vierde meerderheid van alle stemmen, zelfs diegene die 

niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat daarvan een authentieke akte moet 

worden opgemaakt.  

Indien het gaat om wijzigingen waarvoor een vergunning of toelating nodig is, zoals 

groendaken, zonnepanelen, …. , zal de algemene vergadering en/of de syndicus erop toezien 

om in voorkomend geval de nodige vergunningen of toelatingen bij de bevoegde autoriteiten 

te verkrijgen. 

Bepaalde aspecten worden als niet-essentieel beschouwd, zoals bijvoorbeeld de praktische 

organisatie, en zullen kunnen worden bepaald of gewijzigd door de algemene vergadering die 

beslist met een eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 

In de hiernavolgende tekst zal telkens worden vermeld wanneer het gaat om een dergelijk 

niet-essentieel aspect. 

B. Groendaken – Gemeenschappelijke serre 

- De daken van het pand zijn groen. Ze worden onderhouden door een tuinman in 

onderaanneming. 

- Op een deel van de daken wordt een gemeenschappelijke serre gebouwd. Deze is in principe 

gratis toegankelijk voor alle eigenaars en/of bewoners van het pand, echter wel volgens de 

organisatie die voor deze serre zal worden aangehouden onder toezicht van de syndicus. De 

toegang tot deze serre op het dak is verboden voor minderjarige kinderen die niet vergezeld 

zijn van een volwassene.  

- Het is verboden om van een toegankelijke zone, beschermd met een borstwering, naar een 

niet-beschermde zone te gaan. 

- Indien zij dat wensen mogen bepaalde eigenaars of bewoners van een appartement in de 

gemeenschappelijke serre over een privatief moestuintje beschikken, naargelang de 

beschikbare plaatsen en volgens de organisatie die voor deze serre zal worden aangehouden 

onder toezicht van de syndicus. 

- De praktische organisatie van deze serre is een niet-essentieel aspect. Het gaat hierbij onder 

andere om de toegang tot de serre, het onderhoud, de toekenning van een perceel in deze 

serre voor privatief gebruik, het bepalen van de gedragsregels betreffende deze 
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gemeenschappelijke serre, de gebruikskosten, …. Ze zal worden beheerd door de syndicus, 

eventueel bijgestaan door de raad van mede-eigendom of een andere raad ad hoc, en zal het 

voorwerp uitmaken van een reglement dat door de syndicus moet worden opgemaakt en dat 

zal worden goedgekeurd en in voorkomend geval gewijzigd door de algemene vergadering die 

beslist met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.  

C. Gemeenschappelijke zaal  

- In gebouw E bevindt zich een gemeenschappelijke zaal, welke dienst doet als ontmoetings- 

en ontspanningszaal. Deze zaal is vrij toegankelijk voor alle eigenaars en/of bewoners van de 

appartementen.

- De praktische organisatie van de zaal is een niet-essentieel aspect. Het gaat hierbij onder 

andere om het vastleggen van openingsuren, het opstellen van gedragsregels voor deze zaal, 

…. Het beheer zal gebeuren door de syndicus, eventueel bijgestaan door de raad van mede-

eigendom of een andere raad ad hoc, en zal het voorwerp uitmaken van een reglement dat 

door de syndicus moet worden opgemaakt en dat zal worden goedgekeurd en in voorkomend 

geval gewijzigd door de algemene vergadering die beslist met een gewone meerderheid van de 

aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.  

- Er kan een reserveringssysteem voor privatief gebruik worden voorzien, maar dat moet 

voornamelijk een uitzondering zijn. 

D. Gebruik van water 

(1) Verwerking van het regenwater 

- Het regenwater wordt opgevangen in tanks, gefilterd en gebruikt voor de aanvoer naar de 

bezoekers-wc’s van de woningen, voor het besproeien van de gemeenschappelijke tuinen en 

het onderhoud van de gemene delen. 

- Alle kosten van de tanksystemen, evenals de onderhoudskosten van die systemen zijn 

gemene kosten. Geen enkele mede-eigenaar van de woningen zal zich kunnen onttrekken aan 

dit systeem. 

Dit systeem ter verwerking van regenwater is enkel van toepassing op de appartementen. De 

eigenaars en/of bewoners van de werkplaatsen mogen geen gebruik maken van dit systeem en 

dragen op geen enkele manier bij in de kosten voor dit systeem. 

(2) Verbod op het gebruik van zout  
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- Gelet op het regenwaterbeheer (in de huizenblokken en in de openbare ruimte) is het 

gebruik van alle soorten zout ten strengste verboden, onder andere bij vorst, op de voetpaden, 

terrassen, balkons, toegangswegen, … 

- Dit verbod op het gebruik van zout geldt eveneens voor de werkplaatsen. 

- Niet-naleving van dit verbod kan worden bestraft met de betaling van de schade veroorzaakt 

ten gevolge van het gebruik van zout. De syndicus kan de sanctie soeverein vaststellen. 

(3) Niet-naleving van de verbodsbepalingen 

- Indien tussen de voorlopige en de definitieve oplevering de Bouwheer vaststelt dat de 

hierboven vermelde verbodsbepalingen niet zijn nageleefd, heeft hij het recht om het systeem 

voor de terugwinning van regenwater uit te schakelen en het gebruik van leidingwater in te 

voeren. 

- Indien na de definitieve oplevering de syndicus vaststelt dat de hierboven vermelde 

verbodsbepalingen niet zijn nageleefd, heeft hij het recht om het systeem voor de 

terugwinning van regenwater uit te schakelen en het gebruik van leidingwater in te voeren. 

In al deze gevallen zullen de Bouwheer en de syndicus erover waken dat de op dit ogenblik 

geldende wetgevingen nageleefd worden. 

En na voorlezing met toelichting van deze akte, integraal met betrekking tot de bij wet bedoelde 
vermeldingen, en gedeeltelijk voor wat de overige bepalingen betreft, heeft de comparant met ons, 
notaris, getekend, te Sint-Jans-Molenbeek, op 13 januari 2021.


