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PG/2191664 - VERVANGENDE STATUTEN VAN HET GEBOUW:  

“PRESIDENT KENNEDY RESIDENCE” 

In het jaar tweeduizend negentien. 

De tweede juli. 

Voor Erik Celis, notaris met standplaats te Antwerpen, 

die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & 

Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59. 

IS GEKOMEN: 

De heer QUDDUS Mohammad Ruhul, geboren te RANGPUR (Ban-

gladesh) op 18 oktober 1960, van Nederlandse nationaliteit, 

met rijksregisternummer 60.10.18-469.30, wonende te 2000 

Antwerpen, Nationalestraat 128 bus 201.   

Hierna conventioneel genoemd “de syndicus”; hij verte-

genwoordigt de vereniging van mede-eigenaars als orgaan en 

dit zowel in feite als in rechte en meer in het bijzonder 

bij het verlijden van deze akte, enerzijds krachtens de 

wettelijke opdracht hem verleend en anderzijds krachtens 

een uitdrukkelijke beslissing van de na gemelde algemene 

vergadering. 

TOELICHTING VAN DE AKTE - VOORLEZING VAN DE AKTE 

De volledige akte zal door de instrumenterende notaris 

worden toegelicht en het staat de comparant steeds vrij aan 

de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even 

welke bepaling in de akte, alvorens deze te ondertekenen. 

De comparant erkent een volledige voorlezing te hebben 

gekregen van wat voorafgaat en verklaart dat al de identi-

teitsgegevens volledig en correct zijn. 

De instrumenterende notaris deelt de comparant mee dat 

de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens 

één partij dit op prijs stelt, alsook indien minstens één 

partij meent dat het ontwerp van akte niet tijdig is meege-

deeld. 

Hierop verklaren al de partijen dat zij van oordeel 

zijn dat zij het ontwerp van akte tijdig vóór het verlijden 

ervan ontvangen hebben en dat zij hiervan kennis hebben ge-

nomen en op de integrale voorlezing van de akte geen prijs 

stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden 

aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds inte-

graal worden voorgelezen. 

Welke comparant mij, notaris, verzocht heeft akte te 

verlijden van hetgeen volgt: 

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING 

1. De comparant is syndicus van volgend gebouw: 

BESCHRIJVING VAN HET GOED 

Stad Antwerpen, tiende afdeling 

Een gebouw op en met grond en alle verdere aanhorighe-

den, gestaan en gelegen te Antwerpen, Belegstraat 47, vol-
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gens titel ten kadaster bekend, sectie K, nummer(s) 

1710/K/12, voor een oppervlakte van honderdzestig vierkante 

meter; thans ten kadaster bekend, sectie K, nummer(s) 

1710/K/12 P0000, voor een oppervlakte van honderdzestig 

vierkante meter.  

Zoals dit eigendom juridisch werd gecreëerd bij na ge-

melde basisakte. 

2. De syndicus werd in zijn functie benoemd bij beslis-

sing van de vereniging der mede-eigenaars; de syndicus 

heeft zijn mandaat aanvaard en bevestigt bij deze zijn aan-

vaarding; hij verklaart evenwel dat zijn benoeming niet 

werd bekendgemaakt door aanplakking van een uittreksel uit 

de akte van benoeming conform artikel 577-8, paragraaf 2 

Burgerlijk Wetboek. 

3. Het doel van de vereniging is het behoud en het be-

stuur van het gebouw. In het kader van haar doel achtte zij 

het noodzakelijk om de bestaande statuten van het gebouw 

aan te passen aan de thans vigerende wetgeving. 

Bovendien werd er een algemene vergadering gehouden, 

waar met eenparigheid een aantal besluiten werden genomen, 

die ook notarieel moeten worden vastgelegd, en waarvoor ook 

de syndicus werd gemachtigd om dit te doen; hierover verder 

meer. 

Samenstelling algemene vergadering / opsomming alle me-

de-eigenaars: 

1.De heer QUDDUS Mohammad Ruhul, geboren te RANGPUR 
(Bangladesh) op 18 oktober 1960, van Nederlandse nationali-

teit, met rijksregisternummer 60.10.18-469.30, en zijn 

echtgenote mevrouw AFROZ Badrun Nahar, geboren te RANGPUR 
(Bangladesh) op 25 februari 1973, van Belgische nationali-

teit, met rijksregisternummer 73.02.25-366.43, wonende te 

2000 Antwerpen, Nationalestraat 128 bus 201.  

Gehuwd te DHAKA (Bangladesh) op 26 juni 1996 zonder een 

huwelijkscontract te hebben opgemaakt. 

Zij komen voor zoveel als nodig tussen in deze akte om 

hun akkoord te betuigen. 

2.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-

heid "HALIFAX INV", rechtspersonenregister Antwerpen afde-
ling Antwerpen 0657.860.136 (BTW BE0657.860.136), met zetel 

te 2900 Schoten, Braamstraat 59.  

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Liesse 

Frank te Antwerpen op 30 juni 2016, bekendgemaakt in de 

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 juli 2016 onder 

nummer 2016-07-12/0096697, ontstaan uit de splitsing van de 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CC 

REAL ESTATE”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling 

Antwerpen 0470.126.237, met creatie van een nieuwe vennoot-

schap, zijnde ‘HALIFAX INV.”. 

De statuten bleven sinds de oprichting ongewijzigd. 
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Bij besluit van de zaakvoerder de dato 10 augustus 

2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staats-

blad op 11 oktober daarna, onder nummer 2016-10-21/0145806, 

werd de zetel verplaatst naar huidig adres. 

Alhier conform der statuten vertegenwoordigd door de 

zaakvoerder, te weten: de heer MAES Kris, geboren te Ant-

werpen, district Merksem, op 4 juni 1967, wonende te 2900 

Schoten, Braamstraat 59. 

Ook deze mede-eigenaar komt voor zoveel als nodig tus-

sen in deze akte om zijn akkoord te betuigen. 

3.De heer SINGH Gurdawar, geboren te Darapur (India) op 
15 juli 1967, van Indische nationaliteit, met rijksregis-

ternummer 67.07.15-553.65, en zijn echtgenote mevrouw SUK-

HJIT Kaur, geboren te HARIABAD M-C PHAGWARA (India) op 6 
oktober 1969, van Belgische nationaliteit, met rijksregis-

ternummer 69.10.06-454.12,  samenwonende te 2170 Antwerpen 

(Merksem), Kruisbaanvelden 25.   

Gehuwd te Mausahib (India) op 22 januari 1992. 

Zij komen voor zoveel als nodig tussen in deze akte om 

hun akkoord te betuigen. 

4.De heer ALBERTZ Michel Pierre José, geboren te Mort-
sel op 2 juli 1969, met rijksregisternummer 69.07.02-233.41 

en zijn echtgenote mevrouw HOREMANS Vanessa Joan Patricia, 
geboren te Schoten op 25 juli 1969, met rijksregisternummer 

69.07.25-304.56, samen wonende te 2160 Wommelgem, Pieting-

baan 58. 

Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen 

blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Patrick 

Vandeputte te Antwerpen-Borgerhout op 17 mei 2016, ongewij-

zigd. 

Zij hebben hun akkoord al verleend tijdens de na gemel-

de algemene vergadering en worden vertegenwoordigd door de 

syndicus. 

Hierna conventioneel samen genoemd “de mede-eigenaars” 

of de “comparant”. 

TOELICHTING VAN DE AKTE - VOORLEZING VAN DE AKTE 

De volledige akte zal door de instrumenterende notaris 

worden toegelicht en het staat de comparant steeds vrij aan 

de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even 

welke bepaling in de akte, alvorens deze te ondertekenen. 

De comparant erkent een volledige voorlezing te hebben 

gekregen van wat voorafgaat en verklaart dat al de identi-

teitsgegevens volledig en correct zijn. 

De instrumenterende notaris deelt de comparant mee dat 

de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens 

één partij dit op prijs stelt, alsook indien minstens één 

partij meent dat het ontwerp van akte niet tijdig is meege-

deeld. 
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Hierop verklaren al de partijen dat zij van oordeel 

zijn dat zij het ontwerp van akte tijdig vóór het verlijden 

ervan ontvangen hebben en dat zij hiervan kennis hebben ge-

nomen en op de integrale voorlezing van de akte geen prijs 

stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden 

aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds inte-

graal worden voorgelezen. 

Welke comparant mij, notaris, verzocht heeft akte te 

verlijden van wat volgt: 
Comparant verklaart dat er een algemene vergadering 

werd gehouden op 13 juni 2019 waarbij besloten werd om de 
oorspronkelijke statuten van het gebouw verleden voor nota-

ris Gerard Van Heurck te Antwerpen op 2 juli 1965 te ver-

vangen en aan te passen aan de nieuwe wet op de mede-

eigendom.   

De volgende tekst zal in de plaats komen.  

Tevens werden er een aantal andere beslissingen genomen 

die verder in deze akte zullen uitgewerkt worden. 

I. VOORAFGAANDELIJKE VERKLARINGEN 

I.1) Onderhavige statuutakte wordt opgesteld en verle-
den onder de toepassingen van de wet van 18 juni 2018, hou-

dende wijzigingen aan de wet op de gedwongen mede-eigendom 

van gebouwen en groepen van gebouwen (publicatie in het 

Belgisch Staatsblad van 2 juli 2018), in werking getreden 

per 1 januari 2019. 

Ingevolge deze gewijzigde wet dient de statuutakte uit 

navolgende onderdelen te bestaan: 

1.Een basisakte (DEEL I). 

2.Een reglement van mede-eigendom (DEEL II). 

3.Een (onderhands)reglement van interne orde (DEEL 

III). 

Dit laatste wordt als annex aan onderhavige akte ge-

hecht, om er mee deel van uit te maken, maar het wordt niet 

mee overgeschreven. 

I.2) BEPALINGEN IN VERBAND MET DE VERENIGING VAN MEDE-

EIGENAARS - RECHTSPERSOONLIJKHEID - INSCHRIJVING BINNEN DE 

KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN 
Rechtspersoonlijkheid: 

De vereniging van mede-eigenaars verkrijgt rechtsper-

soonlijkheid mits de vervulling van de volgende twee voor-

waarden: 

a) het ontstaan van de onverdeeldheid door de over-

dracht of de toekenning van tenminste één kavel; 

b) de overschrijving van de basisakte en van het regle-

ment van mede-eigendom op het bevoegde hypotheekkantoor. 

Inschrijving binnen de kruispuntbank van ondernemingen: 

De vereniging van mede-eigenaars is als rechtspersoon 

onderworpen aan:  
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- de wet van 8 juli 1924 op de appartementsmede-

eigendom, gewijzigd door de wet van 30 juni 1994, gewijzigd 

door de wet van 2 juni 2010 en laatst gewijzigd door de wet 

van 18 juni 2018;  

- de wet van 16 januari 2003 houdende de oprichting van 

een Kruispuntbank voor Ondernemingen, modernisering van het 

handelsregister, oprichting van erkende ondernemingsloket-

ten, en houdende diverse bepalingen;  

- artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 26 juni 2003 

houdende aanwijzing van de overheden, administraties en 

diensten die betreffende bepaalde categorieën van onderne-

mingen belast zijn met de eenmalige inzameling en het actu-

aliseren van gegevens bedoeld in artikel 6 van de wet van 

16 januari 2003.  

Aangezien uit vorige volgt dat de vereniging van mede-

eigenaars moet zijn ingeschreven in de kruispuntbank van 

ondernemingen alsook verplicht is om haar ondernemingsnum-

mer te vermelden op alle documenten van haar uitgaande, zal 

de aanvraag van haar ondernemingsnummer bij de Kruispunt-

bank van Ondernemingen geschieden, op verzoek van onderge-

tekende notaris, ter gelegenheid van de neerlegging ter 

overschrijving van onderhavige akte door de Algemene Admi-

nistratie van de Patrimoniumdocumentatie. 

I.3) NAAM  
Zij draagt de naam: "Vereniging van mede-eigenaars Pre-

sident Kennedy Residence, te Belegstraat 47 - 2018 Antwer-

pen”. 

I.4) ZETEL 
Zij heeft haar zetel te Belegstraat 47 - 2018 Antwer-

pen. 

De vereniging van mede-eigenaars is tevens te bereiken 

op het (maatschappelijk) adres van haar organieke vertegen-

woordiger, met name haar syndicus, waarvan de gegevens 

eveneens ter hoogte van de postbus of in (één van de) in-

komhal(len) van het gebouw terug te vinden zijn.  

Op straffe van nietigheid moet aangetekende briefwisse-

ling worden geadresseerd aan de woonplaats, bij ontstente-

nis daarvan aan de verblijfplaats of de maatschappelijke 

zetel van de syndicus en aan de zetel van de vereniging van 

mede-eigenaars. 

I.5) VERMOGEN 
De vereniging van mede-eigenaars kan geen ander ver-

mogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de reali-

satie van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud 

en het beheer van het gebouw of de groep van gebouwen. 

I.6) TENUITVOERLEGGING 
De tenuitvoerlegging van beslissingen, waarbij de ver-

eniging van mede-eigenaars wordt veroordeeld, kan worden 

gedaan op het persoonlijk vermogen van iedere mede-eigenaar 
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naar evenredigheid van zijn aandeel gebruikt voor de stem-

ming overeenkomstig artikel 577-6§6 van het Burgerlijk Wet-

boek, eerste of tweede lid en dit naargelang het geval. 

I.7) RECHTSVORDERINGEN 
A) De vereniging van mede-eigenaars 

1)De vereniging van mede-eigenaars is bevoegd om in 

rechte op te treden, als eiser en als verweerder. 

Niettegenstaande de vereniging van mede-eigenaars geen 

ander vermogen kan dan hebben dan dit dienstig voor haar 

doel, heeft zij het recht om, als eiser en als verweerder, 

al dan niet samen met een of meerdere eigenaars, in rechte 

op te treden ter vrijwaring van alle rechten tot uitoefe-

ning, erkenning of ontkenning van zakelijke of persoonlijke 

rechten op de gemene delen, of met betrekking tot het be-

heer ervan, alsook met het oog op de wijziging van de aan-

delen in de gemene delen en verdeling van de lasten. 

2) De syndicus is gemachtigd iedere vordering om 

dringende redenen of vordering tot bewaring van rechten met 

betrekking tot de gemeenschappelijke delen in te stellen, 

op voorwaarde dat die zo snel mogelijk wordt bekrachtigd 

door de algemene vergadering. 

3) De syndicus stelt de individuele mede-eigenaars 

en de anderen die het recht hebben om deel te nemen aan de 

beraadslagingen van de algemene vergadering onverwijld in 

kennis van rechtsvorderingen die door of tegen de vereni-

ging van mede-eigenaars worden ingesteld. 

B) De mede-eigenaars 

B.1. Betreffende de privatieve kavels: 

1)Iedere mede-eigenaar kan alle rechtsvorderingen al-

leen instellen betreffende zijn kavel, na de syndicus daar-

over te hebben ingelicht die op zijn beurt de andere mede-

eigenaars inlicht. 

B.2. Betreffende de gemeenschappelijke delen 

Conform artikel 577-4§1/1 van het Burgerlijk Wetboek, 

hebben, mits naleving van bepaalde voorwaarden (zie verder 

rubriek I.9) hierna), de partijen die de oorspronkelijke 

statuten hebben ondertekend, het recht om tot op het ogen-

blik van de voorlopige oplevering van de betrokken gemene 

delen, wijzigingen aan de statuten aan te brengen. 

De mede-eigenaars hebben evenwel de mogelijkheid om te-

gen de wijziging in rechte op te komen. 

Op straffe van verval van zijn rechten, moet een mede-

eigenaar daartoe binnen twee maanden na de ontvangst van de 

zending (zie verder rubriek I.9) hierna) verzet aantekenen 

tegen de voorgenomen wijziging via aangetekende zending aan 

de betrokken notaris en, in voorkomend geval, in rechte op 

te treden.  

B.3.Betreffende de Algemene Vergadering: 

1) Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een 

onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van 
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de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen in-

dien die hem een persoonlijk nadeel oplevert. 

Deze vordering moet worden ingesteld binnen een termijn 

van vier maanden vanaf de datum waarop de algemene vergade-

ring plaatsvond. 

2) Iedere mede-eigenaar kan eveneens aan de rechter 

vragen, binnen een termijn die deze laatste vaststelt, de 

bijeenroeping van een algemene vergadering te gelasten ten 

einde over een door voornoemd mede-eigenaar bepaald voor-

stel te beraadslagen, wanneer de syndicus verzuimt of on-

rechtmatig weigert zulks te doen. 

3) Wanneer in de algemene vergadering de vereiste meer-

derheid niet wordt gehaald, kan iedere 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 gedeelten. 

Hij kan eveneens de toestemming vragen om op eigen kos-

ten de werken uit te voeren die hij nuttig acht, zelfs aan 

de gemeenschappelijke gedeelten, wanneer de algemene verga-

dering zich zonder gegronde reden daartegen verzet. 

4)Vanaf het instellen van een van de vorderingen be-

doeld onder punt 3 hiervoor en voor zover zijn eis niet af-

gewezen wordt, is de eiser van iedere aansprakelijkheid be-

vrijd voor alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het 

ontbreken van een beslissing. 

5)Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen: 

  1° de verdeling van de aandelen in de gemeenschappe-

lijke gedeelten te wijzigen, indien die verdeling onjuist 

is berekend of indien zij onjuist is geworden ingevolge aan 

het gebouw aangebrachte wijzigingen; 

  2° de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen, 

indien deze een persoonlijk nadeel veroorzaakt, evenals de 

berekening ervan te wijzigen, indien deze onjuist is of on-

juist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte 

wijzigingen. 

6)Wanneer een minderheid van de mede-eigenaars de alge-

mene vergadering op onrechtmatige wijze belet een beslis-

sing te nemen met de door de wet vereiste meerderheid, kan 

iedere benadeelde mede-eigenaar zich eveneens tot de rech-

ter wenden, zodat deze zich in de plaats van de algemene 

vergadering stelt en in haar plaats de vereiste beslissing 

neemt. 

B.4. Betreffende de gerechtskosten 

1) De mede-eigenaar die eiser of verweerder is in een 

procedure tegen de vereniging van mede-eigenaars, draagt 

bij in de voorschotten voor de gerechtelijke en buitenge-

rechtelijke kosten en erelonen ten laste van de vereniging 

van mede-eigenaars, onverminderd de latere afrekeningen. 

2) De mede-eigenaar, die verweerder is in een gerechte-

lijke procedure ingesteld door de vereniging van mede-
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eigenaars, waarvan de vordering door de rechter volledig 

ongegrond werd verklaard, wordt vrijgesteld van elke bij-

drage in de erelonen en kosten, die worden verdeeld over de 

andere mede-eigenaars. 

3) De mede-eigenaar van wie de vordering na een gerech-

telijke procedure tegen de vereniging van mede-eigenaars 

door de rechter volledig gegrond wordt verklaard, wordt 

vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten, die 

worden verdeeld over de andere mede-eigenaars.  

4) Als de vordering gedeeltelijk gegrond wordt ver-

klaard, draagt de mede-eigenaar, die eiser of verweerder 

is, bij in de erelonen en kosten ten laste van de vereni-

ging van mede-eigenaars. 

C. Bewindvoering 

Indien het financieel evenwicht van de mede-eigendom 

ernstig in het gedrang is of indien de vereniging van mede-

eigenaars in de onmogelijkheid verkeert om het behoud van 

het gebouw of de overeenstemming ervan met de wettelijke 

verplichtingen te  waarborgen, kunnen de syndicus of één of 

meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aande-

len in de gemene delen bezitten, de zaak aanhangig maken 

bij de rechter om één of meer voorlopige bewindvoerders aan 

te wijzen op kosten van de vereniging van mede-eigenaars 

die, voor de hem door de rechter toegekende taken, de orga-

nen van de vereniging van mede-eigenaars vervangen. 

D) Houders van een persoonlijk of zakelijk recht 

Ieder die het gebouw bewoont krachtens een persoonlijk 

of zakelijk recht, maar die in de algemene vergadering geen 

stemrecht heeft, kan de rechter om de vernietiging of wij-

ziging verzoeken van elke bepaling van het reglement van 

interne orde of van elke onregelmatige, bedrieglijke of on-

rechtmatige beslissing van de algemene vergadering aangeno-

men na het verlenen van het recht, indien deze hem een per-

soonlijk nadeel berokkent. 

Deze vordering moet worden ingesteld binnen twee maan-

den na de kennisgeving die hem ter zake werd gedaan over-

eenkomstig artikel 577-10§4 tweede lid ten 2° van het Bur-

gerlijk Wetboek en uiterlijk binnen vier maanden na de al-

gemene vergadering. 

E. Buitengerechtelijke geschillenoplossing - arbitrage 

– bemiddeling – collaboratieve onderhandelingen 

Arbitrage: 

Elk beding eventueel in huidige akte opgenomen om de 

afhandeling van geschillen/conflicten aan één of meerdere 

arbiters op te dragen, dient voor niet geschreven te worden 

beschouwd. 

Bemiddeling: 

- Bij een conflict met betrekking tot de gemeenschappe-

lijke delen of wanneer het conflict er een raakvlak mee 

heeft, tussen de vereniging van mede-eigenaars en andere 
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mede-eigenaars en/of houders van een persoonlijk of zake-

lijk recht of zij die een recht van bewoning genieten en 

dewelke partijen gehouden zijn tot de naleving van huidige 

statuten, de vigerende wetgeving  en eventueel een tegen-

stelbaar gemaakt reglement van interne orde, zijn partijen 

gehouden om, vooraleer het geschil aanhangig te maken bij 

de bevoegde rechtbank, in eerste instantie te trachten het 

conflict door middel van bemiddeling op te lossen. Alsdan 

wordt beroep gedaan op een bemiddelaar. 

- Betreft het een conflict tussen de zetelende syndicus 

en de vereniging van mede-eigenaars, dan zal de algemene 

vergadering dan wel de bevoegde rechtbank, beslissen over 

de aanstelling van een voorlopig toegevoegd syndicus. Dit 

voor de benodigde duurtijd en met een specifieke taakom-

schrijving. Deze voorlopig toegevoegde syndicus behartigt 

aangaande het desbetreffende conflict tijdens de bemidde-

ling de belangen van de vereniging van mede-eigenaars. 

- Betreft het een conflict met betrekking tot de niet 

(tijdige) betaling van de afrekening(en), provisies door 

een mede-eigenaar, dan komt het de syndicus toe om te oor-

delen of een minnelijke oplossing via bemiddeling al dan 

niet tot de mogelijkheden behoort. Het dient in die geval-

len dan wel te gaan om een gemotiveerde weigering van de 

eigenaar om tot betaling over te gaan.  

Wanneer een eigenaar zonder gegronde reden niet (tij-

dig) overgaat tot het betalen van zijn kosten, dan zal de 

syndicus geen gebruik dienen te maken van deze bemidde-

lingsclausule. 

Hij heeft dan het recht om de achterstallen in te vor-

deren, desnoods via het opstarten van een gerechtelijke 

procedure. 

- Huidige bemiddelingsclausule wordt ingeschreven in 

toepassing van artikel 1725§1 van het Gerechtelijk Wetboek.  

- Niettegenstaande de tussenkomst van een bemiddelaar 

via huidige statuten aan partijen wordt opgelegd, betreft 

het geen gerechtelijke bemiddeling zoals opgenomen in arti-

kelen 1734 tot en met 1737 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Het betreft m.a.w. een vrijwillige bemiddeling in de 

zin van artikel 1730 tot en met 1733 van het Gerechtelijk 

Wetboek. 

Dit neemt evenwel niet weg dat de rechter voor wie het 

geschil wordt gebracht, tenzij de wetgever dit uitdrukke-

lijk in de wet verbiedt, van rechtswege of op vraag van 

(één van de) partijen, de gerechtelijke bemiddeling kan op-

leggen. 

- De partijen kunnen onderling, in samenspraak met de 

bemiddelaar, de duur van de bemiddeling bepalen alsook kan 

elk van de partijen, zonder veel vormvereisten, met name 

louter door een kennisgeving bij aangetekende brief, de be-

middeling beëindigen. 
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- Alle kosten verbonden aan de bemiddelingsprocedure 

worden gedragen door alle partijen, elk voor een gelijk 

deel. 

- Indien de bemiddeling succesvol wordt afgerond en 

partijen tot een akkoord zijn gekomen, dan bestaat de moge-

lijkheid dat zij dit op papier gesteld akkoord door de 

rechtbank laten homologeren.  

Alsdan verkrijgt het de waarde van een akkoordvonnis 

hetwelk uitvoerbare kracht bezit.  

Het kan ten uitvoer worden gelegd, op voorwaarde dat 

het voorafgaandelijk werd betekend. 

Collaboratieve onderhandelingen: 

Naast de bemiddeling zoals hiervoor uiteengezet, kan 

toepassing worden gemaakt van artikel 1738 tot en met arti-

kel 1748 van het Gerechtelijk Wetboek inzake collaboratieve 

onderhandelingen. 

I.8) ERFDIENSTBAARHEDEN EN GEBRUIKSRECHTEN 
- Er wordt een eeuwigdurende erfdienstbaarheid geves-

tigd in het voordeel en ten laste van alle privatieven van 

het gebouw, namelijk een erfdienstbaarheid van doorgang zo-

wel voor de voetgangers als voor de voertuigen en dit zowel 

in de gangen als in de gemeenschappelijke doorritten, ma-

noeuvreerruimte(n) van het gebouw. 

De verdeling van het gebouw, zoals in de aangehechte 

plannen beschreven en afgebeeld wordt, zal tussen de ver-

schillende privatieve kavels een feitelijke toestand doen 

ontstaan die een erfdienstbaarheid zal uitmaken indien de 

kavels aan verschillende eigenaars toebehoren. 

De aldus gecreëerde erfdienstbaarheden zullen effectief 

ontstaan zodra het heersende of lijdende erf elkeen aan een 

verschillende eigenaar zullen toebehoren; zij vinden hun 

grondslag in de overeenkomst tussen de partijen of in de 

bestemming van de huisvader, zoals voorzien in de artikelen 

692 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. 

De aldus gecreëerde erfdienstbaarheden zullen effectief 

ontstaan zodra het heersende of lijdende erf elkeen aan een 

verschillende eigenaar zullen toebehoren; zij vinden hun 

grondslag in de overeenkomst tussen de partijen of in de 

bestemming van de huisvader, zoals voorzien in de artikelen 

692 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. 

Dit geldt meer bepaald voor: 

-  de zichten en lichten van een kavel op een ander ka-

vel: 

-  de doorgang van het ene erf naar het andere van lei-

dingen en kanalisaties van eender welke aard (regen- en af-

valwater-gas-elektriciteit-telefoon), zoals nagemeld; 

-  en in het algemeen voor alle erfdienstbaarheden die 

op een kavel ten voordele van een ander kavel gevestigd 

worden en die zullen blijken uit de bestemming voorzien in 
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deze akte, de plannen of de uitvoering ervan of nog uit het 

plaatselijk gebruik. 

(a) Private nutsleidingen in privatieve kavels:  

Er wordt een erfdienstbaarheid van doorgang gevestigd, 

kosteloos en eeuwigdurend ten voordele en ten laste van de 

respectievelijke privatieve kavels, het één ten aanzien van 

het ander, met betrekking tot alle privatieve leidingen, 

buizen en schoorstenen nodig tot de gebruik van de respec-

tievelijke privatieve loten. 

De verkrijgers van de afzonderlijke privatieve loten 

zullen door de verkrijging op de hoogte zijn van het feit 

dat er zich in de privatieve kavels (appartementen, bergin-

gen,…) ondergronds en/of bovengronds, bvb. tegen het pla-

fond en/of in de grond toebehorend aan de vereniging van 

mede-eigenaars, op privaat domein, eventueel leidingen 

dienstig voor riolering, water, elektriciteit, gas, tele-

foon en radio- en televisiedistributie enzovoort kunnen be-

vinden. 

Zij ontzeggen zich, door enkele verkrijging, het recht 

om het even wie hiervoor of hier nopens enige schadevergoe-

ding of eis tot schadevergoeding te eisen of in te dienen, 

doch op last het goed in de oorspronkelijke staat te her-

stellen. 

De werkzaamheden voor aanleg en/of onderhoud, herstel 

en/of vernieuwing van deze leidingen, zullen ten allen 

tijde moeten gedoogd worden, zonder schadevergoeding.  

Teneinde naar aanleg, onderhoud,… toe het nodige te 

kunnen doen, zullen de eigenaars en hun eventuele houders 

van een persoonlijk of zakelijk recht, de toegang tot de 

privatieve kavels dan ook nooit kunnen weigeren.  

Deze toegang gebeurt evenwel in aanwezigheid van en na 

voorafgaande afspraak met de betreffende eigenaar of genie-

ter van een persoonlijk recht, tenzij ingeval van hoogdrin-

gendheid (onmiddellijk veiligheidsprobleem). 

Voormelde geldt zowel voor als na de oplevering. 

(b) Gemeenschappelijke en/of privatieve(nuts)leidingen 

gelegen in of op gemeenschappelijke delen (anders dan deze 

dienstig voor water, energie en telecommunicatie). 

Er wordt een erfdienstbaarheid van doorgang gevestigd, 

kosteloos en eeuwigdurend ten voordele en ten laste van de 

respectievelijke gemeenschappelijke lokalen, het één ten 

aanzien van het ander, met betrekking tot alle gemeenschap-

pelijke en/of privatieve leidingen, buizen en schoorstenen 

nodig tot de gebruik van de respectievelijke privatieve lo-

ten en/of de vereniging van mede-eigenaars. 

De eigenaars van de afzonderlijke privatieve loten zul-

len in hun hoedanigheid van lid van de vereniging door de 

verkrijging op de hoogte zijn van het feit dat er zich in 

de gemeenschappelijke lokalen ondergronds en/of boven-

gronds, bvb. tegen het plafond, tegen de muren en/of in de 
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grond, eventueel leidingen dienstig voor riolering, water, 

elektriciteit, gas, telefoon en radio- en televisiedistri-

butie enzovoort kunnen bevinden en dit zowel voor gemeen-

schappelijk als privatief gebruik. 

Zowel de individuele eigenaars als de vereniging van 

mede-eigenaars ontzeggen zich, door enkele verkrijging, het 

recht om het even wie hiervoor of hier nopens enige schade-

vergoeding of eis tot schadevergoeding te eisen of in te 

dienen, doch op last het goed in de oorspronkelijke staat 

te herstellen. 

De werkzaamheden voor aanleg en/of onderhoud, herstel 

en/of vernieuwing van deze leidingen, zullen ten allen 

tijde moeten gedoogd worden, zonder schadevergoeding. 

Teneinde naar aanleg, onderhoud,… toe het nodige te 

kunnen doen, zullen noch de vereniging van mede-eigenaars 

de toegang tot de gemeenschappelijke lokalen kunnen weige-

ren.  

Deze toegang gebeurt evenwel in aanwezigheid van en na 

voorafgaande afspraak met de betrokken syndicus, tenzij in-

geval van hoogdringendheid (onmiddellijk veiligheidspro-

bleem). 

Dit geldt zowel voor als na de oplevering van de ge-

meenschappelijke delen. 

(c) Openbare nutsvoorzieningen: 

De ruimte voor aanleg van nutsvoorzieningen zal ten al-

le tijde over de volledige lengte bereikbaar moeten zijn; 

De eigenaars of rechthebbenden zullen zich niet kunnen ver-

zetten tegen het onderhoud van kwestieuze nutsleidingen; 

(d) Infrastructuur voor telecommunicatie, water en 

energie. 

In het geval van artikel 577-2 paragraaf 9 van het Bur-

gerlijk Wetboek, hebben individuele mede-eigenaars en er-

kende nutsoperatoren – mits naleving van de door de dwin-

gende wet voorziene voorwaarden (zie verder hierna binnen 

het reglement van mede-eigendom) - het wettelijke en koste-

loze recht om kabels, leidingen en bijbehorende facilitei-

ten in of op de gemene delen aan te leggen, te onderhouden 

of te hernieuwen, in de mate dat deze werken tot doel heb-

ben om de infrastructuur voor de eigenaar of eigenaars en 

gebruikers van de betrokken private delen op het vlak van 

energie, water of telecommunicatie te optimaliseren en in 

de mate dat de andere individuele mede-eigenaars of, in 

voorkomend geval, de vereniging van mede-eigenaars, hiervan 

geen financiële lasten moeten dragen. Degene die voor eigen 

rekening deze infrastructuur heeft aangelegd, blijft eige-

naar van deze infrastructuur die zich in de gemene delen 

bevindt. 

1. Bestaande erfdienstbaarheden uit vorige eigendomsti-

tels: geen 

(f) Kosten: 
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Alle aansluitingskosten, abonnementen en aanverwante 

kosten aangaande de nutsvoorzieningen zijn ten laste van de 

eigenaars van de privatieve kavels, tenzij de voorzieningen 

tot dienst/tot nut zijn van meerdere of alle mede-

eigenaars. 

Na voltooiing van de werken zullen de kosten voor een 

eventuele verplaatsing of wijziging van de installaties 

volledig ten laste vallen van diegene die daartoe verzoekt. 

(g) Gebruiksrechten: 

- De mede-eigenaars hebben een proportioneel recht op 

gebruik van de gemene delen, tenzij anders hierna in de 

statuten is bepaald. Een dergelijke statutaire afwijking 

wordt vermoed een erfdienstbaarheid te zijn, behoudens af-

wijkende clausule. 

- Alle terrassen/balkons zullen bezwaard zijn, in het 

voordeel van de gemeenschappelijke delen, met een erf-

dienstbaarheid van overgang/van doorgang voor alle onder-

houdswerken aan de gemeenschappelijke of privatieve delen 

van het gebouw, welke anders niet kunnen bereikt worden, 

alsmede om de eigenaars van de andere appartementen een 

vluchtweg te verlenen bij brand of ander gevaar.  

- Statuut van de terrassen/balkons 

Behoudens wat de bevloering/betegeling, de balustra-

de/leuningen en/of scheidingspanelen tussen de belendende 

kavels betreft, zijn de constructies van de bal-

kons/terrassen gemeenschappelijke delen. 

Er wordt met betrekking tot de terrassen/de balkons 

uitdrukkelijk bepaald dat deze geenszins het voorwerp van 

een erfdienstbaarheid zullen uitmaken. 

De eigenaars/gebruikers van de kavels verkrijgen een 

zakelijk recht, in casu een exclusief gebruiksrecht, op het 

balkon/op het terras palende aan het privatief kavel, zoals 

aangeduid op het vergunde plan/op de vergunde plannen. 

Dit zakelijk recht wordt gecreëerd onder de vorm van 

een louter gedogen en kan, mits beslissing daartoe van de 

algemene vergadering en onder de uitdrukkelijke voorwaarde 

dat deze beslissing gemotiveerd wordt door een rechtmatig 

belang van de vereniging van mede-eigenaars, worden herroe-

pen.  

Indien door deze beslissing de houder van het recht 

daardoor schade lijdt, zal de vereniging van mede-eigenaars 

in verhouding tot de schade een vergoeding moeten betalen. 

In ruil voor het exclusief gebruiksrecht moet de be-

treffende eigenaar/moeten de betreffende mede-eigenaars op 

eigen kosten instaan voor het goed onderhoud ervan (zie 

bijzondere verdeelsleutels). 

I.10) TEGENSTELBAARHEID STATUTEN 
De bepalingen van de statuten kunnen rechtstreeks wor-

den tegengesteld door degenen aan wie ze kunnen worden te-
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gengesteld en die houder zijn van een zakelijk of persoon-

lijk recht op het gebouw in mede-eigendom. 

II. RECHTSHANDELING – STATUTEN VAN HET GEBOUW: 
Comparant verklaart dat er een algemene vergadering 

werd gehouden op 13 juni 2019 waarbij het volgende beslist 
werd: 

* toelating voor het creëren van een extra appartement 

op de dakverdieping aan de heer Quddus Mohammad en zijn 

echtgenote mevrouw Afroz Badrun (zoals weergegeven in de 

bouwvergunning). De nieuwe bouwlaag wordt voorzien van een 

appartement met twee slaapkamers en een terras. Dit recht 

is overdraagbaar.  

Als tegenprestatie zullen zij volgende werken uitvoeren 

aan het gebouw en dit op hun kosten: 

-  renoveren van de inkom 

-  schilderen van de gemeenschappelijke hal en trap 

-  de lift in orde maken conform de huidige wetge-

ving 

-  het dak isoleren conform de huidige reglemente-

ring 

* in de kelder wordt een afvalberging voorzien waar 

vroeger de plaats van de tank was. Tevens zal er bijkomende 

privé berging komen waar vroeger het verwarmingslokaal was 

* het nieuwe dak wordt voorzien van een groen dak 

* de bestaande circulatie wordt doorgetrokken naar de 

nieuwe bouwlaag, de nieuwe trap wordt gevormd naar analogie 

van de bestaande trappen 

*de nieuwe daklaag en de extra technische ruimte op het 

dak worden afgewerkt met gevelbepleistering in een lichte 

kleur en donker aluminium buitenschrijnwerk 

* herverdeling aandelen (gemeenschap) omwille van de 

creatie van een extra appartement op de dakverdieping  

* Nu 1 watermeter. Voorstel om aparte meters te plaat-

sen ofwel tussenmeters 

De kostprijs van deze werken zijn geschat op VIJFEN-

TWINTIGDUIZEND (25.000) en vallen ten laste van de echtge-

noten Quddus/Afroz. 

* Volmacht mede-eigenaars aan syndicus om wijzigende 

statuten te tekenen 

Al deze beslissingen werden met éénparigheid goedge-

keurd.  De notulen van deze vergadering zullen aangehecht 
worden aan deze akte. 

1.RECHTSHANDELING 1: HERVERDELING AANDELEN GEMEENSCHAP 
Bij besluit van de algemene vergadering van 13 juli 

2019 werden er bijkomende gemeenschappelijke aandelen ge-

creëerd van 130 in totaal die zullen toebehoren aan het 

nieuw op te richten appartement 10 op het plan genummerd 

als 401.   



 

 15

Het totaal van de gemeenschappelijke aandelen zal dus 

worden gebracht van 800 naar 930 aandelen. 

Er wordt voortaan gebruik gemaakt van de nieuwe numme-

ring van de appartementen, conform de aangehechte plannen. 

 

De verdeling van de aandelen in het gebouw is nu het 

volgende: 

Aandelentabel 

Winkel I       105/930 

Winkel II       110/930 

App 101 voorheen appartement 1:   65/930 

App 102 voorheen appartement 2:    65/930 

App 103 voorheen appartement 3:   65/930 

App 201 voorheen appartement 4:   65/930 

App 202 voorheen appartement 5:    65/930 

App 203 voorheen appartement 6:   65/930 

App 301 voorheen appartement 7:    65/930 

App 302 voorheen appartement 8:   65/930 

App 303 voorheen appartement 9:   65/930 

App 401 voorheen onbestaande:   130/930 

TOTAAL:       930/930sten 

RECHTSHANDELING 2: TOEKENNING GRONDAANDELEN AAN APPAR-

TEMENT  
Bij besluit van de algemene vergadering van 13 juli 

2019 werd aan de echtgenoten QUDDUS-AFROZ het recht toege-

kend om een nieuw appartement op te richten op de dakver-

dieping.   

Dit recht is overdraagbaar bedongen. 

De echtgenoten QUDDUS-AFROZ dragen bij deze dit recht 

over aan een andere mede-eigenaar, de besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid Halifax, voornoemd. 

Aan dit nieuw op te richten appartement worden dus bij 

deze 130/930ste van de gemeenschappelijke delen toegekend. 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

"HALIFAX INV. ", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling 

Antwerpen 0657.860.136 (BTW BE0657.860.136), met zetel te 

2900 Schoten, Braamstraat 59, is dus nu de eigenaar van de 

nieuwe honderddertig/negenhonderd dertigsten in de gemeen-

schappelijke delen, waaronder de grond,  en treedt daardoor 

ook in alle verplichtingen ter zake, zoals die verplichtin-

gen hiervoor zijn opgenomen; de vennootschap verbindt er 

zich toe om deze zaken te realiseren volgens de regels van 

de kunst en zoals ab initio afgesproken. 

Deze aandelen werden verbonden aan het nog op te rich-

ten appartement 10 (plan nummer 401) zoals hiervoor en 

hierna uitvoeriger omschreven. Aan dit appartement wordt 

verbonden de nieuwe private kelder nummer 10; dit is de 

kelder die ook op de architectenplannen aangeduid werd als 

fietsenberging (maar niet als fietsenberging werd vergund). 
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De toelating aan de bouwheer om op de vierde verdieping 

een appartement 401 op te richten, dat zal onderworpen zijn 

aan het stelsel van de mede-eigendom, is bedongen en aan-

vaard onder de volgende voorwaarden: 

Het appartement 401 zal opgericht worden onder de uit-

sluitende verantwoordelijkheid van de bouwheer, zodat de 

andere mede-eigenaars hieromtrent nooit kunnen verontrust 

of aangesproken worden. 

Deze toelating houdt vanzelfsprekend het recht in dat 

de bouwheer alle werken kan uitvoeren die nodig of nuttig 

zijn om het appartement te bouwen, zowel werken die gaan 

door de gemeenschappelijke delen en zo ook, indien niet an-

ders kan, door de privatieve delen, zoals het plaatsen van 

stellingen aan het gebouw, allerhande leidingen van beneden 

naar boven en van boven naar beneden trekken, gebruik maken 

van de gemene delen, zoals schachten, trappen en dergelijke 

en verder alles wat nodig of nuttig is. 

Alle taksen en belastingen welke zouden kunnen opgelegd 

worden naar aanleiding of tijdens het oprichten van het ge-

bouw zullen ten laste van de bouwheer zijn. 

Als tegenprestatie zal de bouwheer, zijnde de vennoot-

schap Halifax Inv, volgende werken ten voordele van de me-

de-eigenaars laten uitvoeren op zijn uitsluitende kosten: 

- renoveren van de inkom 

- schilderen van de gemeenschappelijke hal en trap 

- de lift in orde maken conform de huidige wetgeving 

- het dak isoleren conform de huidige reglementering 

- in de kelder wordt een afvalberging voorzien waar 

vroeger de plaats van de tank was. Tevens zal er bijkomende 

privé berging komen waar vroeger het verwarmingslokaal was. 

- het nieuwe dak wordt voorzien van een groen dak. 

- de bestaande circulatie wordt doorgetrokken naar de 

nieuwe bouwlaag, de nieuwe trap wordt gevormd naar analogie 

van de bestaande trappen. 

- de nieuwe daklaag en de extra technische ruimte op 

het dak worden afgewerkt met gevelbepleistering in een 

lichte kleur en donker aluminium buitenschrijnwerk. 

De kosten van individuele installaties (zoals meters, 

parlofonie, privé inkomdeur, kelderdeur, ramen, …) moeten 

de individuele eigenaars zelf dragen. 

PRO FISCO wordt de waarde van deze tegenprestatie ge-

schat op VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 25.000,00) 

2 – STATUTEN VAN HET GEBOUW: 

DEEL I: BASISAKTE. 
De basisakte moet bevatten:  

De beschrijving van het onroerend geheel en van de pri-

vatieve en gemeenschappelijke delen, alsook de bepaling van 

het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan ieder 

privatief deel is verbonden.  
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Aanduiding en beschrijving van het onroerend geheel – 

eigendomsbewijs - verplichte administratieve vermeldingen 

en informatie: 

1.Juridische beschrijving van het onroerend goed 

Stad Antwerpen, tiende afdeling 
Een gebouw op en met grond en alle verdere aanhorighe-

den, gestaan en gelegen te Antwerpen, Belegstraat 47, vol-
gens titel ten kadaster bekend, sectie K, nummer(s) 

1710/K/12, voor een oppervlakte van honderdzestig vierkante 

meter; thans ten kadaster bekend, sectie K, nummer(s) 

1710/K/12 P0000, voor een oppervlakte van honderdzestig 

vierkante meter.  

GRONDPLAN 

Dit eigendom komt voor op een grondplan ervan opgemaakt 

door Corp.us Architecten BVBA te Prins Boudewijnlaan 42 - 

2610 Wilrijk. 

Dit plan is opgenomen in de databank van de plannen van 

afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoni-

umdocumentatie onder refertenummer 11810/10290 en werd 

sindsdien niet meer gewijzigd. 

Dit grondplan zal - na door partijen en de notaris ne 

varietur te zijn getekend - aan deze akte worden gehecht, 

maar niet ter registratie noch ter overschrijving op het 

Kantoor Rechtszekerheid aangeboden worden. 

Partijen vragen toepassing van artikel 3.12.3.0.6 van 

de Vlaamse Codex Fiscaliteit, afdeling Registratie, en van 

artikel 1, 4e lid Hypotheekwet. 

2.Bewijs van eigendom 

- De gelijkvloerse kavels behoren toe aan de heer SINGH 

Gurdawar en zijn echtgenote mevrouw SUKHJIT Kaur om het 

verkregen te hebben van 

* (Winkel I) de heer CILESUN Mehmet Necati en zijn 

echtgenote mevrouw AYDOGDU Suna, te  Wommelgem, ingevolge 

akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 4 

juli 2005, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te 

Antwerpen.    

* (Winkel II) de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid "DE CASSANOVA", met zetel te 2900 Scho-
ten, ingevolge akte verleden voor notaris Erik Celis te 

Antwerpen, op 22 augustus 2016, overgeschreven op het eer-

ste hypotheekkantoor te Antwerpen op 30 augustus daarna, 

ref 57-T-30/08/2016-11503. 

- Het appartement 1 behoort toe aan de besloten ven-

nootschap met beperkte aansprakelijkheid Halifax te Antwer-

pen om het verkregen te hebben van de heer Temirtas Fatih 

te Antwerpen, ingevolge akte verleden voor Tom Bogaert te 

Antwerpen op 19 december 2018, overgeschreven op het eerste 

hypotheekkantoor te Antwerpen. 

- Het appartement 2,3,5,6,7,8 en 9 behoren toe aan de 

heer QUDDUS Mohammad Ruhu en zijn echtgenote mevrouw AFROZ 
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Badrun Nahar om het verkregen te hebben van de consoorten 

Wauman/Cap, ingevolge akte verleden voor notaris Patrick 

Vandeputte te Antwerpen en notaris Frank Liesse te Antwer-

pen op 5 januari 2005, overgeschreven op het eerste hypo-

theekkantoor te Antwerpen op 14 februari daarna onder re-

ferte 57-T-14/02/2005-01780. 

- Het appartement genummerd 4 behoort toe aan de heer 

ALBERTZ Michel Pierre José en zijn echtgenote mevrouw HORE-

MANS Vanessa Joan Patricia, te Wommelgem, ingevolge akte 

verleden voor notaris Patrick VANDEPUTTE, notaris met 

standplaats te Antwerpen-Borgerhout op 2 mei 2018, overge-

schreven op het eerste hypotheekkantoor te Antwerpen. 

3.ADMINISTRATIEVE VERMELDINGEN EN INFORMATIE 

Bodemdecreet 

1. De comparant verklaart dat het eigendom bij zijn We-

ten geen risicogrond is of was in de zin van het decreet 

betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. 

Dat blijkt ook uit de gemeentelijke inlichtingenbrief 

waarin wordt meegedeeld dat er nooit een vergunning werd 

afgeleverd voor een Vlarebo-activiteit. 

2. De comparant legt het door de OVAM op 24 april 2019 

afgeleverde bodemattest voor. 

Deze inhoud is: 

“2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatie-

register. 

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS 

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een ri-

sicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond 

een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen 

van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas 

vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt 

te worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

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

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de 

OVAM worden gebruikt, vindt u op 

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

3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan 

haar verstrekte gegevens. 

te Mechelen, 24.04.2019” 

3. De comparant verklaart met betrekking tot het eigen-

dom geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade 

kan berokkenen aan de kopers of aan derden, of die aanlei-
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ding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiks-

beperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in 

dit verband kan opleggen. 

Mazouttank 

De comparant verklaart dat in het eigendom noch een on-

dergrondse noch een bovengrondse stookolietank aanwezig is. 

Hij verklaart bovendien dat in het eigendom er zich geen 

dergelijke opslaginstallatie bevindt die definitief buiten 

gebruik is gesteld. 

Postinterventiedossier 

Op vraag van de instrumenterende notaris of er voor het 

hoger beschreven eigendom al een postinterventiedossier 

werd opgesteld, antwoordt de comparant ontkennend en beves-

tigt zij dat er aan dit eigendom sinds één mei tweeduizend 

en één geen werken werden uitgevoerd waarvoor een postin-

terventiedossier diende te worden opgesteld. 

Ruimtelijke ordening en stedenbouw 

1.1. Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Orde-

ning wijst de instrumenterende notaris de comparant op de 

inhoud van artikel 4.2.1. van deze Codex, hetgeen door 

laatstgenoemde wordt bevestigd. Dit artikel omschrijft de 

vergunningsplichtige handelingen. 

1.2. Vervolgens verklaart de comparant: 

- dat bij zijn Weten voor alle constructies en de actu-

ele of bedoelde bestemming van het eigendom alle vereiste 

administratieve vergunningen werden verkregen en dat er tot 

op heden met betrekking tot het eigendom geen geschillen 

bestaan met om het even wie. 

- dat hij er geen kennis van heeft dat met betrekking 

tot het eigendom voorlopige of definitieve onteigeningsbe-

sluiten of beschermingsmaatregelen (beschermd als monument, 

opgenomen in het archeologisch patrimonium of gelegen in 

een beschermd duingebied of in een als voor het duingebied 

belangrijk landbouwgebied of gelegen in een beschermd 

stads- of dorpsgezicht of landschap of voorkomt op een ont-

werp van lijst daartoe of nog anderszins) zouden bestaan. 

- dat er geen proces-verbaal werd opgemaakt waarbij een 

inbreuk werd vastgesteld op de bepalingen van de voormelde 

Codex behoudens: 

Dossiernummer: 11002_2012_51762 

Gemeentelijk dossiernummer: 2012851 

Dossiernummer van RWO: 

Onderwerp: Wijzigen van de functie handel naar wonen op 

de gelijkvloerse verdieping en uitvoeren van constructieve 

werken. 

Datum van het proces-verbaal: 29/06/2012 

Aard van de overtreding: uitvoeren van vergunnings-

plichtige werken zonder vergunning. 

Omschrijving van de aard van de overtreding: Wijzigen 

van de functie handel naar wonen op de gelijkvloerse ver-
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dieping en uitvoeren van constructieve werken 

Dossiernummer: 11002_2018_4752 

Gemeentelijk dossiernummer: 20154879 

Dossiernummer van RWO: 

Onderwerp: Proces verbaal van ophef van aanvankelijk 

proces verbaal met nummer AN.66.LB.093427/2012. 

Datum van het proces-verbaal: 13/06/2018 

Aard van de overtreding: andere gevallen, bijvoorbeeld 

combinaties van de vorige. 

Omschrijving van de aard van de overtreding: 

Proces verbaal van ophef van aanvankelijk proces ver-

baal met nummer AN.66.LB.093427/2012 

- dat op het eigendom geen enkele verplichting rust om 

herstelmaatregelen uit te voeren ten gevolge van een defi-

nitieve rechterlijke beslissing, zoals bedoeld in de arti-

kelen 6.1.41 tot en met 6.1.44 van de voormelde Codex. 

1.3. Betreffende het eigendom heeft de Stad een steden-

bouwkundig uittreksel afgeleverd, zijnde een informatief 

uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningen-

register. 

1.4. De notaris vermeldt en informeert, met toepassing 

van de voormelde Codex, zoals eveneens blijkt uit het voor-

meld stedenbouwkundig uittreksel: 

1) dat voor het onroerend goed geen omgevingsvergunning 

voor stedenbouwkundige handelingen is afgegeven, met uit-

zondering van:  

Dossiernummer: 11002_2010_42758 

Gemeentelijk dossiernummer: 2010889 

Dossiernummer van RWO: 

Onderwerp: bouwen van appartementen en handelsruimtes 

met ondergrondse parking en renoveren van appartementen en 

woningen 
Dossiernummer: 11002_2010_43525 

Gemeentelijk dossiernummer: 20102603 

Dossiernummer van RWO: 

Onderwerp: wijzigen van een lopende aanvraag tot ste-

denbouwkundige vergunning (volgens besprekingen met de 

brandweer) voor het bouwen van nieuwbouwappartementen, han-

delsruimte met parkeergarage en renovatie van appartementen 

en woningen 
Dossiernummer: 11002_2017_182382 

Gemeentelijk dossiernummer: 20173482 

Dossiernummer van RWO: 

Onderwerp: regulariseren van verbouwingen doorgevoerd 

aan een handelsruimte 
Dossiernummer: OMV_2019003481 

Gemeentelijk dossiernummer: 2019129 

Dossiernummer van RWO: 
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Onderwerp: uitbreiden van een meergezinswoning met 9 

wooneenheden en 2 winkelruimtes tot een meergezinswoning 

met 10 wooneenheden en 2 winkelruimtes 
Dossiernummer: 11002_1963_1055 

Gemeentelijk dossiernummer: 19631055 

Dossiernummer van RWO: 

Onderwerp: flatgebouw - 20.8.1963 
Dossiernummer: 11002_1963_155 

Gemeentelijk dossiernummer: 1963155 

Dossiernummer van RWO: 

Onderwerp: flatgebouw 
Dossiernummer: 11002_1982_591 

Gemeentelijk dossiernummer: 1982591 

Dossiernummer van RWO: 

Onderwerp: verbouwen drie woningen - 30.11.1981 
Dossiernummer: 11002_2007_33156 

Gemeentelijk dossiernummer: 20073160 

Dossiernummer van RWO: 192.144(3) 

Onderwerp: slopen van de bestaande bebouwing, bouwen 

van appartementen met ondergrondse parkeergarage en gedeel-

telijke verbouwing van appartementen en handelsgelijkvloers 
2) dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming 

van het eigendom is: “woongebied”;  
3) dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift 

en de verklaring van de verkopers, het eigendom niet het 

voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel 

VI, hoofdstuk III en IV van voormelde Codex (zijnde een 

rechterlijke of bestuurlijke maatregel) en dat er ook geen 

procedures voor het opleggen van dergelijke maatregelen 

hangende zijn; 

4) dat op het eigendom geen voorkooprecht rust, vermeld 

in artikel 2.4.1 VCRO of artikel 34 van het decreet van 25 

april 2014 betreffende complexe projecten; 

5) dat voor het eigendom geen omgevingsvergunning voor 

het verkavelen van gronden van toepassing is; 

6) dat het eigendom niet het voorwerp uitmaakt van een 

voorkeursbesluit of een projectbesluit 

2. Bijzondere informaties 

Bescherming onroerend erfgoed 

De comparanten verklaren dat het eigendom niet is opge-

nomen in de landschapsatlas, noch in de inventaris archeo-

logische zones, de inventaris bouwkundig erfgoed, de inven-

taris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde of de in-

ventaris van historische tuinen en parken. Zij verklaren 

hierover nooit enige betekening of kennisgeving te hebben 

ontvangen. 

Ondergetekende notaris bevestigt dat dit ook zo blijkt 

uit een opzoeking in de databank die door het Agentschap 

Onroerend Erfgoed digitaal beschikbaar werd gesteld. 
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Waterparagraaf en overstromingsgebied 

De comparanten verklaren: 

- dat het eigendom niet gelegen is in een risicozone 

voor overstroming; 

- dat het eigendom niet gelegen is in een mogelijk of 

effectief overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld 

door de Vlaamse regering; 

- dat het eigendom niet gelegen is in afgebakende over-

stromingsgebieden en oeverzones en bijgevolg het voorkoop-

recht voor integraal waterbeleid niet van toepassing is. 

b) De notaris verklaart dat het eigendom, zoals blijkt 

uit de opzoeking verricht op GEO-Vlaanderen, niet gelegen 

is in een risicozone voor overstroming, niet in een recent 

overstromingsgebied, noch in een overstroombaar gebied van-

uit een waterloop. 

KLIM (Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt) 

Bij nazicht op de KLIM-website is voorschreven eigendom 

niet gelegen in de directe nabijheid van transportinstalla-

ties van gevaarlijke producten via leidingen of bovengrond-

se en ondergrondse hoogspanningslijnen. 

4. Feitelijke beschrijving van het onroerend goed 

Het gebouw krijgt de naam "President Kennedy Residence” 
PLANNEN 

Het gebouw wordt in deze akte beschreven op basis van 

het hieraan gehechte stel van plannen, opgemaakt door 

Corp.us Architecten BVBA te Prins Boudewijnlaan 42 - 2610 

Wilrijk. 

De comparant verklaart dat deze plannen conform zijn 

met de omgevingsvergunning. 

OMGEVINGSVERGUNNING 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen 

Relevante voorgeschiedenis 

- 06/12/1963: vergunning (18#45628) voor het oprichten 

van een flatgebouw; 

- 30/12/2017: vergunning (20173482) voor het regulari-

seren van een verbouwing aan een handelsruimte. 

Laatst vergunde toestand 
- het pand bestaat uit vier bouwlagen onder een plat 

dak; 

- het gebouw is ingericht als meergezinswoning met win-

kelruimtes; 

- op de benedenverdieping zijn twee winkelruimtes voor-

zien; de bovenliggende verdiepingen zijn telkens ingericht 

met drie wooneenheden; de voorgevel is afgewerkt met een 

witte steen en houten buitenschrijnwerk; de uitstalramen 

zijn voorzien in aluminium. 

Bestaande toestand 
- de voorgevel is afgewerkt in een gevelbekleding in 

natuursteen en paramentsteen in een lichte kleur; 
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- het buitenschrijnwerk bestaat uit aluminium of pvc; 

op de eerste verdieping in de Belegstraat zijn verluch-

tingsroosters en een uitlaat van een dampkap in de voorge-

vel aangebracht; 

- op de gelijkvloerse verdieping zijn zonneluifels en 

reclame aangebracht; de ramen op het gelijkvloers zijn be-

plakt met reclame; voor enkele ramen op het gelijkvloers 

zijn voorzetrolluiken geplaatst. 

Op 22 maart 2019 werd een omgevingsvergunning bekomen 
voor:  

- de meergezinswoning wordt uitgebreid met een terugge-

trokken bouwlaag; 

-de nieuwe bouwlaag wordt voorzien van een appartement 

met twee slaapkamers en een terras; 

-de nieuwe nokhoogte van het dak bedraagt 16.95 meter, 

de liftkoker 17,95 meter; 

-de bestaande circulatie wordt doorgetrokken naar de 

nieuwe bouwlaag, de nieuwe trap wordt gevormd naar analogie 

van de bestaande trappen; 

-in de kelder wordt een afvalberging voorzien; 

- de nieuwe daklaag en de extra technische ruimte op 

het dak worden afgewerkt met gevelbepleistering in een 

lichte kleur en donker aluminium buitenschrijnwerk; 

- de bestaande delen van de gevel blijven ongewijzigd; 

- het nieuwe dak wordt voorzien van een groendak. 

Een kopie van de omgevingsvergunning van 22 maart 2019 

met haar bijlagen en stedenbouwkundige voorschriften, wordt 

hieraan gehecht en de comparant verplicht er zich toe het 

gebouw op te richten volgens de hieraan gehechte plannen, 

met inachtneming van de stedenbouwkundig opgelegde voor-

waarden en het lastenboek. 

Het gebouw omvat, naast de gemeenschappelijke delen, 

volgende privatieve kavels: 

Ondergrondse verdieping -1:  

- 10 individuele kelders 

- kelder winkel I 

- kelder winkel II 

Gelijkvloerse verdieping:  

- handelsgelijkvloers - winkel I 

- handelsgelijkvloers - winkel II 

Verdieping +1:  

- Appartement 1 (op plan genummerd 101) 

- Appartement 2 (op plan genummerd 102) 

- Appartement 3 (op plan genummerd 103) 

Verdieping +2: 

- Appartement 4 (op plan genummerd 201) 

- Appartement 5 (op plan genummerd 202) 

- Appartement 6 (op plan genummerd 203) 

Verdieping +3:  
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- Appartement 7 (op plan genummerd 301) 

- Appartement 8 (op plan genummerd 302) 

- Appartement 9 (op plan genummerd 303) 

Verdieping +4:  

- Appartement 10 (op plan genummerd 401) 

BESCHRIJVING VAN DE PRIVATIEVE EN GEMEENSCHAPPELIJKE 

DELEN. 
Beginsel - algemeenheden. 

Elke privatief gedeelte wordt hierna kavel genoemd. 

Het gebouw is, naast gemeenschappelijke delen, samenge-

steld uit 10 appartementen, 2 commerciële kavels, 10 kel-

ders, kelder winkel I en kelder winkel II. 

De onroerende rechten van iedere eigenaar van eender 

welk gedeelte van het gebouw worden gevormd door een priva-

tief gedeelte en een onverdeeld gemeenschappelijk gedeelte 

welke samen een volledige ondeelbare eenheid vormen. 

De privatieve kavels en de gemene delen zijn weergege-

ven in de plannen en andere documenten die deel uitmaken 

van deze statuutakte en eraan worden gehecht. 

Maken het voorwerp uit van de privatieve eigendom, de 

gedeelten van het gebouw die tot het uitsluitende gebruik 

van een kavel bestemd zijn.  

Zijn gemeenschappelijk, de delen van het gebouw bestemd 

tot het gebruik/tot dienst van al de verschillende kavels 

of bepaalde onder hen.  

Bij ontstentenis of tegenstrijdigheid tussen titels, 

dienen deze zaken die tot dienst of tot nut zijn van meer-

dere kavels, te worden beschouwd als zijnde gemeenschappe-

lijke delen.  

Onverdeelde onroerende goederen die bestemd zijn tot 

het gemeenschappelijk gebruik van twee of meer onderschei-

den en aan verschillende eigenaars toebehorende erven, zijn 

niet vatbaar voor verdeling; het aandeel in de onverdeelde 

onroerende goederen kan niet overgedragen, met zakelijke 

rechten bezwaard of in beslag genomen worden dan samen met 

het erf waarvan het onafscheidbaar is.  

De definitieve vervreemding van een privatief kavel om-

vat noodzakelijkerwijze de vervreemding en van de privatie-

ve gedeelten en van de onverdeelde aandelen in de gemene 

delen die er bijhorigheden van uitmaken. De hypotheek en 

ieder zakelijk recht dat een privatief kavel belast, belast 

tegelijkertijd en het privatief gedeelte en de aandelen in 

de gemene delen eraan verbonden.  

Het aandeel van elke mede-eigenaar in de gemeenschappe-

lijke delen waaronder de grond, wordt hieronder uitgedrukt 

in negenhonderd dertig/negenhonderd dertigsten 

(930/930sten). 

BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 
A. PRINCIPE – ALGEMENE BESCHRIJVING 
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Zijn gemeenschappelijk, deze gedeelten die bestemd zijn 

tot gebruik van alle kavels of sommige ervan, zoals hierna 

opgesomd, zonder dat deze opsomming nochtans een beperkend 

karakter heeft: 

- de funderingen en de zware muren, steunkolommen; 

- de dragende constructiewerken van het gebouw en de 

vloerplaten; 

- de gevels met de bekledingen en het decoratiewerk; 

- de trapzalen met hun trappen; 

- de ruwbouw van de balkons/de terrassen, haar water-

dichting, de klokputjes/de afvoergootjes en eventueel de 

balustrades/de leuningen indien deze van de ene zijde van 

het gebouw doorlopen naar de andere zijde en/of rondom (een 

deel van) het gebouw; 

- de toegangen tot het gebouw met inbegrip van de toe-

gangen tot de autostaanplaatsen met inbegrip van de deuren 

of afscheidingen van deze toegangen; 

- de schoorsteenkokers en kappen; 

- het (groen)dak/de (groen)daken van het gebouw met de 

bedekking hiervan en de aanhorigheden waaronder o.m. de wa-

terafvoerpijpen, eventuele afvoergoten, enzovoort; 

- het algemeen rioleringsnet, de eventuele pompput(ten), 

de waterput(ten) en leidingen voor gas, water, elektrici-

teit, telefoon, radio en televisie ter uitzondering van 

hetgeen zich in een privé kavel bevindt en enkel tot dienst 

is van de kavel; 

- de lokalen/bergingen waarin zich de meters bevinden; 

- de gemeenschappelijke berging op niveau -1; 

- de afvalbergingen op niveau -1; 

- de brandladders en eventuele verhuisbalken; 

- de apparatuur voor brandveiligheid, zowel roerend als 

onroerend (bvb. rookkoepels, ook pictogrammen, noodverlich-

tingen e.d. meer; 

- alle gedeelten van het gebouw ter beschutting of be-

diening van de installaties van het gebouw welke niet tot 

het uitsluitend gebruik van één enkel privé kavel staan, 

-    de eventuele groenvoorzieningen (beplanting, 

struiken, hagen, …) aan de voor- zij- en/of achterzijde van 

het gebouw, ongeacht of bepaalde ervan zouden zijn bezwaard 

met een gebruiksrecht; 

-     de waterdoorlatende verharding/de grasdallen 

rondom het gebouw, 

en verder alle delen/alle zaken tot dienst/tot nut van 

alle of van bepaalde kavels van het gebouw. 

BESCHRIJVING VAN DE PRIVATIEVE DELEN 

A. PRINCIPE – ALGEMENE BESCHRIJVING. 
Maken het voorwerp uit van privatieve eigendom, de ge-

deelten van het gebouw die uitsluitend tot gebruik van een 

mede-eigenaar staan. 
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Zodoende zijn privatief, zonder dat onderstaande lijst 

een beperkend karakter heeft, de elementen welke de kavels 

vormen en hierbij behorende privatieve aanhorigheden welke 

zich in bedoelde kavels bevinden, zoals: 

- de vloeren, het tegelwerk en andere bekledingen met de 

hierbij behorende steunlaag; 

- de bekleding van de muren en de plafonnering met het 

decoratiewerk; 

- de vensters welke de kozijnen, ruiten, eventuele lui-

ken en/of zonneblinden omvatten; 

- de muren en binnenwanden, met uitsluiting van de zware 

(steun)muren; 

- kolommen, wanden en betonnen balken; 

- de bevloering/betegeling van de balkons/terrassen met 

eventuele voetjes/tegeldragers; 

- de leuningen/balustrades van de terrassen/balkons ten-

zij deze doorlopen. In welk laatste zij geacht worden als 

particulier gemeenschappelijk te worden beschouwd tussen de 

kavels waarvoor ze tot dienst/tot gebruik zijn; 

- de tussenschotten indien zij tot dienst/tot gebruik 

zijn van één kavel. Zo niet, worden deze aanzien als zijnde 

particulier gemeenschappelijk tussen de belendende kavels; 

- de verlichtingsarmaturen aan het plafond van het bo-

venliggend terras/balkon; 

- de inkomdeuren van de appartementen op de overlopen, 

de binnendeuren en de deuren van de privatieve aanhorighe-

den in de kelderverdieping; 

- het schrijnwerk en het behang- en sluitwerk; 

- de sanitaire installaties en de verwarmingsinstallatie 

van elk kavel; 

- de leidingen voor koud en warm water, gas, elektrici-

teit en verwarming tot gebruik van een privatief kavel, 

voor zover deze zich in het bediende kavel bevinden; 

- de meters tot gebruik van één enkel kavel. 

Zijn eveneens privatief, alle toebehoren exclusief tot 

dienst/tot het gebruik van de kavels welke zich buiten de 

bedoelde kavels bevinden en met name: 

- de bel, de installatie voor parlofoon en deuropener 

aan de toegangsdeuren van de appartementen, tenzij anders 

bepaald; 

- de brievenbussen behalve wanneer het om een gezamen-

lijk brievenbusgeheel gaat, en verder alle delen/alle zaken 

exclusief en uitsluitend tot dienst/tot gebruik van een 

privatief kavel. 

B. BESCHRIJVING VAN DE PRIVATIEVE DELEN INCLUIS HUN 

AANDEEL IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN WAARONDER DE GROND. 
De kavels worden beschreven vanuit de straat, met het 

aangezicht naar de voorgevel van het gebouw gericht.  

Kelderverdieping min één: 

- kelder winkel I, die omvat: 
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a. In privatieve en uitsluitende eigendom: de kelder 

zelf. 

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: geen 

aandelen in de mede-eigendom en heeft dus geen apart P-

nummer. 

Deze kelder is verbonden aan handels gelijkvloers - 

Winkel I 

- kelder winkel II, die omvat: 
a. In privatieve en uitsluitende eigendom: de kelder 

zelf. 

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: geen 

aandelen in de mede-eigendom en heeft dus geen apart P-

nummer. 

Deze kelder is verbonden aan handels gelijkvloers - 

Winkel II 

- kelder 1, die omvat: 
a. In privatieve en uitsluitende eigendom: de kelder 

zelf. 

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: geen 

aandelen in de mede-eigendom en heeft dus geen apart P-

nummer. 

Deze kelder is verbonden aan appartement 101. 

- kelder 2, die omvat: 
a. In privatieve en uitsluitende eigendom: de kelder 

zelf. 

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: geen 

aandelen in de mede-eigendom en heeft dus geen apart P-

nummer. 

Deze kelder is verbonden aan appartement 102. 

- kelder 3, die omvat: 

a. In privatieve en uitsluitende eigendom: de kelder 

zelf. 

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: geen 

aandelen in de mede-eigendom en heeft dus geen apart P-

nummer. 

Deze kelder is verbonden aan appartement 103. 

- kelder 4, die omvat: 
a. In privatieve en uitsluitende eigendom: de kelder 

zelf. 

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: geen 

aandelen in de mede-eigendom en heeft dus geen apart P-

nummer. 

Deze kelder is verbonden aan appartement 201. 

- kelder 5, die omvat: 
a. In privatieve en uitsluitende eigendom: de kelder 

zelf. 

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: geen 

aandelen in de mede-eigendom en heeft dus geen apart P-

nummer. 
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Deze kelder is verbonden aan appartement 202. 

- kelder 6, die omvat: 
a. In privatieve en uitsluitende eigendom: de kelder 

zelf. 

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: geen 

aandelen in de mede-eigendom en heeft dus geen apart P-

nummer. 

Deze kelder is verbonden aan appartement 203. 

- kelder 7, die omvat: 
a. In privatieve en uitsluitende eigendom: de kelder 

zelf. 

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: geen 

aandelen in de mede-eigendom en heeft dus geen apart P-

nummer. 

Deze kelder is verbonden aan appartement 301. 

- kelder 8, die omvat: 
a. In privatieve en uitsluitende eigendom: de kelder 

zelf. 

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: geen 

aandelen in de mede-eigendom. 

Deze kelder is verbonden aan appartement 302. 

- kelder 9, die omvat: 
a. In privatieve en uitsluitende eigendom: de kelder 

zelf. 

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: geen 

aandelen in de mede-eigendom en heeft dus geen apart P-

nummer. 

Deze kelder is verbonden aan appartement 303. 

- kelder 10, op het plan architect aangeduid als fiet-
senberging, die omvat: 

a. In privatieve en uitsluitende eigendom: de kelder 

zelf. 

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: geen 

aandelen in de mede-eigendom en heeft dus geen apart P-

nummer. 

Deze kelder is verbonden aan appartement 401. 

Gelijkvloers 

Handel gelijkvloers - Winkel I, die omvat: 
a. In privatieve en uitsluitende eigendom: Winkel I 

(winkelruimte) en berging Winkel I. 

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: hon-

derd en vijf/ negenhonderd dertigsten in de gemeenschappe-

lijke delen van het gebouw en in de grond. 

Met perceelidentificatienummer 1710/K/12 P0011. 

Handel gelijkvloers - Winkel II, die omvat: 
a. In privatieve en uitsluitende eigendom: Winkel 

II(winkelruimte), 2 bergingen, keuken en bureau. 
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b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: hon-

derd en tien/ negenhonderd dertigsten in de gemeenschappe-

lijke delen van het gebouw en in de grond. 

Met perceelidentificatienummer 1710/K/12 P0010. 

Eerste verdieping 

* Appartement 101, (voorheen nummer 1) dat omvat: 
a. In privatieve en uitsluitende eigendom: leefruimte, 

keuken, sas, badkamer, slaapkamer. 

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf-

enzestig/ negenhonderd dertigsten in de gemeenschappelijke 

delen van het gebouw en in de grond. 

Met perceelidentificatienummer 1710/K/12 P0001. 

Kadastraal inkomen: zeshonderdzesenzestig euro 

(€ 666,00) 

* Appartement 102, (voorheen nummer 2) dat omvat: 
a. In privatieve en uitsluitende eigendom: leefruimte, 

keuken, sas, badkamer, slaapkamer. 

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf-

enzestig/ negenhonderd dertigsten in de gemeenschappelijke 

delen van het gebouw en in de grond. 

Met perceelidentificatienummer 1710/K/12 P0002. 

Kadastraal inkomen: VIJFHONDERDNEGENENNEGENTIG EURO (€ 

599,00) 

* Appartement 103 (voorheen nummer 3), dat omvat: 
a. In privatieve en uitsluitende eigendom: leefruimte, 

keuken, sas, badkamer, slaapkamer. 

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf-

enzestig/ negenhonderd dertigsten in de gemeenschappelijke 

delen van het gebouw en in de grond. 

Met perceelidentificatienummer 1710/K/12 P0003. 

Kadastraal inkomen: ZESHONDERDEENENZESTIG EURO (€ 

661,00) 

Tweede verdieping 

* Appartement 201 (voorheen nummer 4), dat omvat: 
a. In privatieve en uitsluitende eigendom: leefruimte, 

keuken, sas, badkamer, slaapkamer. 

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf-

enzestig/ negenhonderd dertigsten in de gemeenschappelijke 

delen van het gebouw en in de grond. 

Met perceelidentificatienummer 1710/K/12 P0004. 

Kadastraal inkomen: zeshonderdzesenzestig euro 

(€ 666,00) 

* Appartement 202 (voorheen nummer 5), dat omvat: 
a. In privatieve en uitsluitende eigendom: leefruimte, 

keuken, sas, badkamer, slaapkamer. 

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf-

enzestig/ negenhonderd dertigsten in de gemeenschappelijke 

delen van het gebouw en in de grond. 

Met perceelidentificatienummer 1710/K/12 P0006. 
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Kadastraal inkomen: vijfhonderdnegenennegentig euro 

(€ 599,00) 

* Appartement 203 (voorheen nummer 6) dat omvat: 
a. In privatieve en uitsluitende eigendom: leefruimte, 

keuken, sas, badkamer, slaapkamer. 

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf-

enzestig/ negenhonderd dertigsten in de gemeenschappelijke 

delen van het gebouw en in de grond. 

Met perceelidentificatienummer 1710/K/12 P0005. 

Kadastraal inkomen: zeshonderdeenenzestig euro 

(€ 661,00) 

Derde verdieping 

* Appartement 301 (voorheen nummer 7) dat omvat: 
a. In privatieve en uitsluitende eigendom: leefruimte, 

keuken, sas, badkamer, slaapkamer. 

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf-

enzestig/ negenhonderd dertigsten in de gemeenschappelijke 

delen van het gebouw en in de grond. 

Met perceelidentificatienummer 1710/K/12 P0007. 

Kadastraal inkomen: ZESHONDERDZESENZESTIG EURO (€ 

666,00) 

* Appartement 302 (voorheen nummer 8), dat omvat: 
a. In privatieve en uitsluitende eigendom: leefruimte, 

keuken, sas, badkamer, slaapkamer. 

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf-

enzestig/ negenhonderd dertigsten in de gemeenschappelijke 

delen van het gebouw en in de grond. 

Met perceelidentificatienummer 1710/K/12 P0008. 

Kadastraal inkomen: VIJFHONDERDNEGENENNEGENTIG EURO (€ 

599,00) 

* Appartement 303 (voorheen nummer 9), dat omvat: 
a. In privatieve en uitsluitende eigendom: leefruimte, 

keuken, sas, badkamer, slaapkamer. 

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijf-

enzestig/ negenhonderd dertigsten in de gemeenschappelijke 

delen van het gebouw en in de grond. 

Met perceelidentificatienummer 1710/K/12 P0009.  

Kadastraal inkomen: ZESHONDERDEENENZESTIG EURO (€ 

661,00) 

Vierde verdieping 

* Appartement 401 
a. In privatieve en uitsluitende eigendom: 2 slaapka-

mers, 1 bureauruimte, 1 badkamer, 1 douche kamer en een 

gasten toilet, leefruimte en keuken waaraan een berging en 

terras grenst. 

b. In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: hon-

derd dertig/ negenhonderd dertigsten in de gemeenschappe-

lijke delen van het gebouw en in de grond. 

Aandelenverslag – samenvattende aandelentabel 
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Het gemotiveerd aandelenverslag, opgemaakt door vast-

goedmakelaar Kris Maes te Antwerpen op 02.07.2019 wordt aan 

deze akte gehecht. 

SAMENVATTENDE AANDELENTABEL: 

Winkel I  105/930 

Winkel II  110/930 

App 101  65/930 

App 102  65/930 

App 103  65/930 

App 201  65/930  

App 202  65/930 

App 203  65/930 

App 301  65/930 

App 302  65/930 

App 301  65/930 

App 302  65/930 

App 303  65/930 

App 401  130/930 

TOTAAL:930  930/930sten 

DEEL II: 

REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM. 
Het reglement van mede-eigendom moet bevatten: 

I. de beschrijving van de rechten en plichten van iede-

re mede-eigenaar betreffende de privatieve en de gemeen-

schappelijke gedeelten.  

II. De met redenen omklede criteria en de berekenings-

wijze van de verdeling van de lasten, evenals, in voorko-

mend geval, de bedingen en sancties met betrekking tot de 

niet-betaling van die lasten. 

III. De bepalingen betreffende de verzekeringen. 

HOOFDSTUK I.  BESCHRIJVING VAN DE RECHTEN EN PLICHTEN 

VAN IEDERE MEDE-EIGENAAR/BEWONER BETREFFENDE DE PRIVATIEVE 

EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEDEELTEN 
Artikel 1: Algemene interpretatieregel – bewoning in 

het algemeen. 

a) Iedere eigenaar heeft het recht om van zijn priva-

tieve kavel(s) te genieten binnen de grenzen vastgesteld 

door onderhavig reglement van mede-eigendom, het reglement 

van interne orde en de bepalingen binnen de wet, op voor-

waarde de rechten van andere mede-eigenaars/bewoners niet 

te storen en niets te doen dat de stevigheid van het gebouw 

in gevaar zou kunnen brengen.  

De mede-eigenaars en bewoners mogen op geen enkele ma-

nier schade toebrengen aan het gemeenschappelijk goed, be-

houdens datgene wat in onderhavig reglement wordt bepaald. 

Zij moeten het gemeenschappelijk domein gebruiken overeen-

komstig zijn bestemming en in de mate waarin dit verenig-

baar is met het recht van de andere mede-eigenaars en bewo-

ners. 
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De mede-eigenaars en andere bewoners van het gebouw 

moeten het gebouw steeds bewonen volgens het juridisch be-

grip van een "goede huisvader". 

De bewoners moeten erover waken dat de rust van het ge-

bouw op geen enkel ogenblik verstoord wordt door hun toe-

doen, of dat van de personen in hun dienst of van hun be-

zoekers. 

Druisen meer bepaald tegen deze stelregels in: het feit 

dat een eigenaar of bewoner van een privatieve kavel, op 

welke wijze ook de gemene delen, bestemd voor het gebruik 

van alle of een deel van de mede-eigenaars belemmert en er 

huishoudelijke werken verricht zoals, meer bepaald, het 

kloppen en borstelen van tapijten, beddengoed en kleding-

stukken, het ophangen van was en het reinigen van meubelen 

of gereedschap. Er mag in de gemene delen geen enkel voor-

werp geplaatst worden, behoudens toelating van de syndicus. 

De eigenaars en bewoners moeten op de best mogelijke 

wijze het geluid temperen en alle lawaai vermijden dat bui-

ten hun kavel gehoord kan worden tussen tweeëntwintig uur 

en acht uur ’s ochtends. 

Zij moeten geschikte huishoudtoestellen gebruiken. In-

dien er in het gebouw gebruik wordt gemaakt van elektrische 

toestellen die interferentie veroorzaken, moeten zij uitge-

rust zijn met voorzieningen die deze interferentie dempen 

teneinde de radio- of andere ontvangst niet te storen. 

Er mag in de privatieve delen geen enkele motor geïn-

stalleerd worden, met uitzondering van de kleine motoren 

die de huishoudtoestellen aandrijven.  

Voor zover zij de mede-eigendom aangaan, mogen de uit-

voering van huishoudelijke werken, de leveringen van be-

stellingen en andere bezigheden van de eigenaars of bewo-

ners de andere bewoners niet schaden en zijn zij onderwor-

pen aan de voorschriften van het reglement van mede-

eigendom en het reglement van interne orde. 

Geen enkele gedoogzaamheid of toelating kan, hoelang 

die ook duurt, een verworven recht worden. 

b) Binnenindeling van de lokalen 

Iedereen kan naar eigen keuze de binnenindeling van 

zijn lokalen wijzigen, onder zijn verantwoordelijkheid voor 

de verzakkingen, beschadigingen en andere ongevallen en na-

delen die er het gevolg van zouden zijn voor de gemene de-

len en de ruimten van de andere eigenaars. 

Het is de eigenaars en bewoners verboden, zelfs binnen 

hun privéruimten, een wijziging aan te brengen aan de ge-

meenschappelijke delen, zonder het akkoord van de algemene 

vergadering der mede-eigenaars. 

c) Werken in de privatieve kavels 

Het staat iedere mede-eigenaar vrij in de privatieve 

delen, op zijn eigen risico, met schriftelijke voorafgaande 

toestemming van een door de syndicus erkende architect en 



 

 33

onder zijn verantwoordelijkheid, naargelang het hem schikt 

alle werken uit te voeren of te laten uitvoeren die niet 

van dien aard zijn dat zij zijn onmiddellijke buren of de 

andere mede-eigenaars zouden schaden of storen of de ste-

vigheid, de hygiëne of de veiligheid van het gebouw in ge-

vaar zouden brengen. 

d) Bijzondere installaties 

De eigenaars kunnen draadloze telefoontoestellen, tele-

visietoestellen of computers plaatsen, maar ze moeten zich 

daarbij gedragen naar het reglement van interne orde. 

De bel van de telefoon moet op die wijze geplaatst wor-

den dat zij de bewoners van de naburige privatieve ruimten 

niet stoort. De bedrading mag niet langs de gevels van het 

gebouw lopen. 

* De teledistributie wordt geïnstalleerd. Enkel de 

daartoe voorziene leidingen mogen worden gebruikt. De mede-

eigenaars zijn verplicht, indien zij het gebruiken, zich 

aan dit systeem aan te sluiten met uitsluiting van iedere 

privé-installatie van dezelfde aard, behoudens voorafgaand 

en schriftelijk akkoord van de syndicus. 

De onderhouds- en vernieuwingskosten van deze installa-

ties zijn ten laste van alle mede-eigenaars van het onroe-

rend goed, zelfs indien bepaalde eigenaars er geen gebruik 

van hebben. 

e) Het niet-handelen van een mede-eigenaar 

Ingeval een eigenaar nalaat de nodige werken aan zijn 

privatieve kavel uit te voeren en hij door niet te handelen 

de andere privatieve kavels of gemene delen, aan enige 

schade of nadeel blootstelt, heeft de syndicus alle be-

voegdheid om op kosten van de in gebreke blijvende eige-

naar, ambtshalve tot de dringende herstellingen in zijn 

privatieve ruimten te doen overgaan. 

Artikel 2: Bestemming van de kavels 

Bergingen 

In de bergingen wordt enkel huishoudelijk materiaal ge-

stockeerd. 

Het opbergen van licht ontvlambare en/of ontplofbare 

zaken (bijvoorbeeld vuurwerk, …), van zeer brandbare mate-

rialen, van bederfbare eetwaren, enzovoort is niet toegela-

ten. 

Alle materialen, producten, enzovoort dienen voldoende 

hoog van de grond te worden geplaatst derhalve zij – in de 

mate van het mogelijke - bij eventuele wateroverlast ge-

vrijwaard blijven van waterschade. 

Appartementen – commerciële ruimten: 

Er mag in het gebouw geen enkele vorm van groot- of 

kleinhandel of horeca-activiteit uitgeoefend worden, ter 

uitzondering voor de commerciële kavels op het gelijk-

vloers. Deze kavels mogen dienen om te bewonen, als kan-

toor, of voor handelsdoeleinden die niet uitdrukkelijk of 
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bij wijze van vergelijking met volgende opsomming verboden 

zijn in deze of andere akten; zo zijn uitdrukkelijk bedoeld 

als verboden: viswinkel, beenhouwer, kruidenier, drogiste-

rij, café, restaurant, traiteur. 

Alle appartementen zijn bestemd om te wonen, maar mogen 

eveneens dienen tot de uitoefening van een vrij beroep of 

kantoor dat verband houdt met verrichtingen van intellectu-

ele aard ten voordele van derden gepresteerd door personen 

die meestal aan tuchtrechtelijke instanties onderworpen 

zijn, voor zover hieruit geen burenhinder ontstaat en voor 

zover dat verenigbaar is met de toepasselijke stedenbouw-

kundige voorschriften. 

Er mag in het eigendom geen enkel depot gemaakt worden 

van gevaarlijke producten en/of brandstoffen. 

Het is de eigenaars verboden in hun privatieve gedeel-

ten een inrichting te vestigen of een activiteit uit te oe-

fenen die opgenomen is in de lijst bedoeld in het bodemde-

creet. 

De appartementen van het flatgebouw zijn uitsluitend 

bestemd voor residentiële bewoning. 

Het uitoefenen van het beroep van (huis)arts, tandarts 

en kapper zijn in het gebouw toegelaten. 

Artikel 3: Verhuring – onderverhuring – verhuring op 

korte termijn 

De kavels mogen slechts verhuurd worden aan eerbare en 

solvabele personen.  

De huurcontracten moeten de huurders verplichten zich 

te houden aan de voorschriften van huidige statuten, inbe-

grepen de bepalingen opgenomen binnen het reglement van in-

terne orde, en aan de inhoud van de notulen van de algemene 

vergaderingen ingeval deze beslissingen bevat die van toe-

passing (kunnen) zijn op een huurder. 

Naar analogie met de dwingende wet, zijn de verhuurders 

verplicht om aan hun huurders een kopie van de statuten, 

van het reglement van interne orde en van de door de verga-

dering - na het verlenen van het recht  - genomen beslis-

singen, te bezorgen.   

Het verhuren van gedeelten van kavels is verboden. Een 

berging of een staanplaats mag onafhankelijk worden ver-

huurd. 

Een houder van een persoonlijk recht verbindt er zich 

toe zich naar alle bepalingen binnen de statuten en het re-

glement van interne orde opgenomen, te schikken. Hetzelfde 

geldt voor wat alle beslissingen betreft welke na het ver-

lenen van het persoonlijk recht door de algemene vergade-

ring zouden worden genomen.   

Het komt de verlener van het recht toe om zowel de be-

slissingen genomen voor het verlenen van het recht als deze 

genomen na het verlenen van het recht, ter kennis te bren-

gen van zijn huurder(s). 
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De verhuurder blijft ten aanzien van de houder van het 

persoonlijk recht alsook ten aanzien van de vereniging van 

mede-eigenaars verantwoordelijk voor eventuele nadelige ge-

volgen, schade, enzovoort die zich omwille van het ontbre-

ken van de kennisgeving zou voordoen. 

Onderverhuring van een kavel of een deel van een kavel 

is verboden. 

Aan zowel eigenaars als aan de verleners en/of houders 

van een persoonlijk of zakelijk recht wordt een algemeen 

verbod opgelegd om hun kavel(s), of een deel ervan, voor 

korte termijn (minder dan één jaar) en/of als vakantiewo-

ning/als toeristische logies te gaan verhuren. Derhalve is 

het ook niet toegelaten om in die zin enige publicatie te 

voeren of enige aankondiging, bijvoorbeeld via de site AIR-

BNB, te doen. 

Artikel 4: Samenvoeging en splitsing van naast, boven 

of onder elkaar gelegen kavels 

Het is zonder uitdrukkelijke beslissing van de algemene 

vergadering verboden om een kavel te verdelen in meerdere 

kavels. Ook het volledig of gedeeltelijk verenigen van twee 

of meer kavels is zonder uitdrukkelijke toelating van de 

algemene vergadering niet toegelaten. In beide gevallen 

dient hiervoor minstens een 4/5de meerderheid te worden be-

komen. 

De algemene vergadering beslist eveneens, met dezelfde 

gekwalificeerde meerderheid als deze nodig om te kunnen 

overgaan tot de verdeling of vereniging, over de daaraan 

verbonden wijziging van de verdeling van de aandelen van 

mede-eigendom indien dit noodzakelijk is alsook over een 

eventuele wijziging van de verdeling van de lasten. 

Indien door deze wijziging de stevigheid of het esthe-

tisch uitzicht aangetast kunnen worden, zal door de betrok-

ken eigenaar een ontwerp van de uit te voeren werken voor-

gelegd worden aan de syndicus, die ze, indien hij dit nodig 

acht, op kosten van de eigenaar die tot de werken wenst te 

doen overgaan, zal laten nazien door een architect, deskun-

dige en hem dienaangaande om zijn deskundig advies vraagt. 

De syndicus legt de aangelegenheid ter beoordeling voor 

aan de algemene vergadering. In geval van goedkeuring door 

de vergadering, blijft de eigenaar die tot de uitvoering 

mag (laten) overgaan, verantwoordelijk voor de schade die 

door het uitvoeren van deze werken zou ontstaan. 

Vooraleer tot de werken mag worden overgegaan, zal de 

eigenaar er eerst voor dienen te zorgen dat de eventuele 

noodzakelijke formaliteiten werden vervuld (bvb. bekomen 

van een omgevingsvergunning, opmaak afbakeningsplan en be-

komen van een gereserveerd perceelnummer, enzovoort). 

Alle kosten rechtstreeks voortvloeiende uit de voorop-

gestelde wijzigingen (alle werken, erelonen, opmaak wijzi-

gende statuten, kosten in functie van de prekadastratie, 
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enzovoort), worden integraal gedragen door de eigenaar die 

tot de werken overgaat of doet overgaan. 

Conform artikel 577-7§1, 1°, e) van het Burgerlijk Wet-

boek, kan de vergadering met een 2/3de meerderheid beslis-

sen om, mits bijzondere motivering, werken aan bepaalde 

privatieve delen in opdracht van de vereniging van mede-

eigenaars te doen uitvoeren. Dit om economische of techni-

sche redenen. 

Wanneer eigenaars nalaten de noodzakelijke werken aan 

hun kavels uit te (doen) voeren en daardoor privatieve ka-

vels en/of gemeenschappelijke delen blootstellen aan enige 

schade of nadelige gevolgen, dan heeft de syndicus alle 

machten om ambtshalve alle dringende werken aan privatieve 

delen te doen uitvoeren. Dit op kosten van de eigenaar die 

in gebreke blijft. 

Ingeval, om het even welke reden, werken moeten uitge-

voerd worden in privatieve delen, zowel voor privatieve 

doeleinden als voor gemeenschappelijke doeleinden, zal geen 

enkele vergoeding aan de eigenaar, houder van het zakelijk 

of persoonlijk recht of iemand die over een toelating tot 

bewoning op een kavel beschikt, verschuldigd zijn, zelfs 

niet wanneer de werken voor langere tijd, bvb. meer dan 

veertig dagen, duren. 

Artikel 5: Privatieve elementen die de mede-eigendom 

aanbelangen – uniforme uitzicht. 

-Het is de eigenaars verboden hun kavels te wijzigingen 

indien deze wijzigingen vanaf de straat of vanaf de gemeen-

schappelijke delen binnen het gebouw zichtbaar zijn.  

Het onderhoud en de herstelling van dergelijke priva-

tieve elementen geschiedt volgens de hierna bepaalde regels 

die ook voor het onderhoud en de herstelling van gemeen-

schappelijke zaken gelden.  

-Aan ramen, terrassen en borstweringen mogen geen voor-

werpen hangen of zichtbaar zijn die het ordelijk en esthe-

tisch uitzicht van het gebouw kunnen schaden; aldus wordt 

geen was gehangen aan de terrassen/de balkons, aan de kant 

zichtbaar vanop de straat, van het gebouw en worden daar 

ook geen antennes, schotelantennes, satelietschotels of 

toestellen voor het opvangen of omzetten van zon- of wind-

energie geplaatst.  

-Airco-units mogen enkel geplaatst worden op het ge-

meenschappelijk dak, hetzij op de privatieve terrassen, 

doch enkel voor zover zij noch het zicht schaden, noch ge-

luidshinder veroorzaken en voor zover zij op een esthetisch 

verantwoorde wijze afgekast zijn.  

-Berichten ter aankondiging van verhuring of verkoop 

mogen tot aan de voorlopige oplevering van gemeenschappe-

lijke delen slechts door de bouwheer, of door met zijn toe-

stemming daartoe aangeduide derden, worden aangebracht. Na-

dien mogen dergelijke berichten door de mede-eigenaars 
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slechts worden aangebracht indien ze beantwoorden aan een 

eenvormig model, dat desgevallend door de algemene vergade-

ring zal worden bepaald.  

-Eenvormigheid moet heersen voor wat betreft het uit-

zicht van de naamplaatjes/van de gegevensdrager van de be-

woners. Dit zowel op de deuren van de privatieve kavels als 

op de brievenbussen, bij de belinstallatie, in de lift of 

op de deuren van de bergingen en eventueel ter hoogte van 

de autostaanplaatsen. De syndicus waakt hierover.  

-Eenvormigheid moet eveneens zo veel als mogelijk heer-

sen voor het uitzicht van raambekleding, waarbij keuzevrij-

heid gelaten wordt voor wat betreft de vorm (glasgordijnen, 

rolgordijnen, enzovoort), maar waar, voor wat betreft de 

kleur, gestreefd dient te worden naar een algemene unifor-

miteit van het gebouw. Desnoods wordt de kleur of benade-

rende kleur(en) bepaald door de algemene vergadering. 

-Zonneweringen, zonneschermen, luifels, enzovoort, mo-

gen enkel aangebracht worden voor zover deze, zowel qua 

vorm als qua kleur, uniform zijn aan deze die eventueel 

door de bouwheer werden aangebracht of deze die door de al-

gemene vergadering werd beslist en na voorafgaande goedkeu-

ring tot plaatsing van de syndicus.  

-Buitenreclame is slechts toegelaten mits bijzondere 

toelating van de algemene vergadering, beslissend bij gewo-

ne meerderheid van stemmen; in ieder geval dient vooraf het 

advies gevraagd te worden aan de syndicus.  

Enkel de commerciële kavels mogen, in afwijking op het 

principe dat er tegen de gevels geen publiciteit mag aange-

bracht worden als voormeld, tegen het deel van de gevel van 

hun kavel tot onder de vensterbank van het raam van de ver-

dieping erboven, alle publiciteit, zelfs een lichtreclame, 

aanbrengen. Deze eventuele lichtreclame mag geen flitsend 

licht geven en mag ook niet lichtdoorlatend zijn in de 

richting van de andere verdiepingen. 

In elk geval dient de plaatsing en de aard van de pu-

bliciteit tegen de gevel de toelating te verkrijgen van de 

comparant of, wanneer deze geen mede-eigenaar meer is, van 

de algemene vergadering der mede-eigenaars; zulk een toela-

ting kan nadien niet ingetrokken worden. 

De commerciële kavels mogen achter hun ramen elke pu-

bliciteit aanbrengen en dit zonder toelating. 

De aanwending van het dak voor reclamedoeleinden is 

verboden. 

Enkel de comparant kan aan deze voorschriften betref-

fende de publiciteit een permanente afwijking toestaan, zo-

lang hij nog eigenaar is van enige kavel in het gebouw; na-

dien komt deze bevoegdheid toe aan de vergadering der mede-

eigenaars. 

-Zonder het akkoord van de syndicus is het de eigenaars 

verboden wijzigingen of bijkomende constructies of instal-
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laties, zelfs van tijdelijke aard, aan te brengen aan de 

privatieve elementen welke zichtbaar zijn van op de openba-

re weg of vanuit de gemeenschappelijke delen van het com-

plex, zoals raamlijsten, zonneblinden en dergelijke meer, 

ruiten, inkomdeuren uitgevende op gemeenschappelijke door-

gangen. 

Artikel 6: Lawaaihinder 

Ingeval van installatie van machines of klankinstalla-

ties, dienen alle gepaste maatregelen te worden getroffen 

ten einde door geluidshinder of trillingen de andere bewo-

ners van het gebouw niet te hinderen (zie verder). 

Artikel 7: Vrije toegang tot de privatieve kavels 

Iedere mede-eigenaar of bewoner moet de syndicus of 

door deze laatste aangeduide derden, vrije toegang tot zijn 

privatieve kavel verlenen, ongeacht of dit al dan niet 

wordt bewoond, teneinde hem in de gelegenheid te stellen de 

toestand van de gemeenschappelijke zaken te onderzoeken 

dusdanig maatregelen van algemeen belang kunnen worden ge-

troffen indien noodzakelijk. Tevens moet hij, zonder ver-

goeding, toegang tot zijn privatieve vertrekken verlenen 

met het oog op de herstellingen en werkzaamheden welke in 

zijn privatieve eigendom ten voordele van de gemeenschappe-

lijke zaken of de andere privatieve kavels of naburige ei-

gendommen moeten uitgevoerd worden. 

Iedere mede-eigenaar of bewoner is verplicht aan de 

syndicus de gegevens door te geven van de persoon/personen 

die over een sleutel van het kavel/de kavels be-

schikt/beschikken en die alsdan kan/kunnen worden gecontac-

teerd wanneer om dringende reden een kavel moet worden be-

treden. 

Indien vermelde wordt nagelaten, of wanneer de contact-

persoon/de contactpersonen niet kan/ niet kunnen worden ge-

contacteerd, dan verleent hierbij elke mede-

eigenaar/bewoner de syndicus het recht om, in 

(hoog)dringende gevallen, ervoor te zorgen dat de toegang 

tot het privatieve kavel kan worden bekomen. 

De syndicus zal hiervoor steeds beroep doen op de be-

voegde instanties (lokale politie en/of brandweer, …). 

Alle kosten die daaruit zouden voortvloeien, vallen in-

tegraal ten laste van de eigenaar(s) van het privatieve ka-

vel. 

Artikel 8: Wijze van gebruik van de privatieve kavels 

-De privatieve kavels moeten worden bewoond en worden 

onderhouden volgens het bonus pater familias (goede huisva-

derschap) principe. 

Het is onder meer verboden: 

-Brandbare en explosieve en gevaarlijke stoffen op te 

slaan of te vervoeren. 

-De luchtcirculatie van de airconditioning of verwar-

ming te verhinderen. 
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-Andere gordijnen, blinden, schermen, voorwerpen of 

versieringen aan de ramen te plaatsen dan deze eventueel 

voorzien door de bouwheer of deze beslist door de algemene 

vergadering. 

-Trillingen te veroorzaken die aan het gebouw schade 

zouden kunnen berokkenen. 

-Apparatuur in te schakelen, in- of aan te sluiten die 

tot overbelasting of storing van de elektrische, mechani-

sche of communicatieapparatuur kan aanleiding geven. 

-Bij het verlaten van de privé-kavels dienen deuren en 

ramen degelijk gesloten te worden. 

Artikel 9: rust 

Hinderlijk geluid van onder andere: luidruchtige af-

stelling van tv of geluidsinstallatie, huishoudtoestellen 

die onvoldoende geluiddempend worden afgesteld (bv. wasma-

chines) of veel lawaai maken (vb. stofzuigers) schreeuwen 

en roepen, geluid van huisdieren, dichtslaan van deuren, 

uitvoeren van karweien of verplaatsen van meubels, borin-

gen, kapwerken, muziekinstrumenten, enzovoort, mag geen 

hinder veroorzaken voor de medebewoners. De geluidssterkte 

ervan dient zodanig geregeld te worden dat zij niet over-

dreven storend werkt. Regelmatig misbruik kan na herhaalde 

vaststelling worden gesanctioneerd door de algemene verga-

dering. 

Tussen 22 uur ’s avonds en 07 uur ’s morgens tijdens 

werkdagen en 22 uur ’s avonds en 09 uur ‘s morgens tijdens 

zon- en feestdagen, zal het geluid zodanig moeten gedempt 

worden dat het niet kan worden waargenomen door de andere 

bewoners. 

Ook andere elektrische apparaten mogen geen overlast 

veroorzaken voor de medebewoners; zij moeten voorzien zijn 

van anti-parasietapparaten om de storingen tegen te gaan. 

Geen enkele industriële motor, ter uitzondering van de-

ze die de liften of andere gemeenschappelijke inrichtingen 

bedient, zal in het gebouw mogen geplaatst worden. 

Artikel 10: Huisdieren 

Huisdieren worden in het gebouw enkel toegelaten voor 

zover ze voor de andere bewoners geen overlast veroorzaken 

door lawaai-, geur-, of andere hinder. 

Indien dit wel gebeurt, dan zal dit bij regelmatige 

herhaling ervan door de bevoegde instanties worden vastge-

steld waarna, de algemene vergadering met de door de wet 

voorziene gekwalificeerde meerderheid zal beslissen over de 

tegen de eigenaar van het dier te nemen maatregelen. Alsdan 

heeft de algemene vergadering het recht en de beslissings-

bevoegdheid om te doen overgegaan tot het (laten) verwijde-

ren van het/de voor overlast veroorzakende dier of dieren. 

Indien de eigenaar van het dier/van de dieren zich niet 

vrijwillig zou onderwerpen aan de beslissing van de algeme-

ne vergadering, dan heeft de syndicus het recht om de ver-
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wijdering van het dier/van de dieren te vorderen, desnoods 

via tussenkomst van de rechtbank. De syndicus behoeft hier-

voor verder geen bijzonder mandaat van de algemene vergade-

ring. 

Artikel 11: Verhuizingen – renovatie-/verbouwingswerken 

Het binnenbrengen van zaken voor persoonlijke doelein-

den mag geen vervuiling van en zeker geen schade aan de ge-

meenschappelijke en/of privatieve delen veroorzaken. Wordt 

een bepaald deel toch vervuild, dan dient dit onmiddellijk 

door de betrokkene te worden opgekuist. 

Het binnenbrengen van bouwmaterialen, zware gereed-

schappen, meubelen e.a. moet via een ladderlift naar het 

appartement worden overgebracht via de ramen.  

Deze zaken zullen geenszins op eender welke gemeen-

schappelijke delen worden gestald. 

Deze zaken mogen wel tijdelijk gestald worden op de 

(eigen) privatieve autostaanplaats. 

Voor wat betreft kleine meubelen of huisgerief is het 

toegelaten gebruik te maken van de gangen en trapzalen, 

doch voor zover er volstrekte noodzakelijkheid toe bestaat 

en mits voorlegging van een toelating door de syndicus af-

geleverd. Vooraleer over de toelating te kunnen beschikken, 

zal er voorafgaandelijk een op tegenspraak gestelde rond-

gang tussen de syndicus en de (verhurende) mede-eigenaar 

gebeuren betreffende de te gebruiken gemeenschappelijke de-

len/doorgangen. Na de rondgang wordt er een proces-verbaal 

van plaatsbeschrijving opgemaakt zodat na de verhuis even-

tuele aangerichte schade zou kunnen vastgesteld worden. In 

dit laatste valt het herstel in natura volgens de regels 

der kunst of wanneer dit in opdracht van de syndicus ge-

beurt, ten laste van de (verhurende) mede-eigenaar(s). 

Hetzelfde geldt wanneer een eigenaar of zijn houder van 

een persoonlijk of zakelijk recht renovatie-

/verbouwingswerken aan een kavel zou (doen) uitvoeren. 

Indien noodzakelijk, mogen in het laatste de aangestel-

de werklieden gebruik maken van de lift en de gemeenschap-

pelijke doch mits toezicht en onder de verantwoordelijkheid 

en aansprakelijkheid van de opdracht gevende (verhurende) 

eigenaar of huurder.  

Men zal er zonder meer voor zorgen dat de lift en even-

tuele andere gemeenschappelijke delen voldoende beschermd 

worden tegen bevuiling en beschadiging (bijvoorbeeld de 

lift beschermen met dik karton, enzovoort). Op het einde 

van elke werkdag en bij het einde van de werken dienen de 

gemeenschappelijke delen alsook de lift opnieuw opgekuist 

te worden. 

Gebeurt dit niet, dan zal de syndicus op kosten van de 

in gebreke gebleven (verhurende) eigenaar, daarvoor een 

firma aanstellen. 
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Om de andere bewoners van de appartementen in het ge-

bouw tijdig op de hoogte te kunnen brengen van de voorziene 

verhuis en/of renovatie-/verbouwingswerken, moet de syndi-

cus daartoe enkele dagen op voorhand van op de hoogte wor-

den gebracht.  

Alle kosten veroorzaakt door beschadiging van gemeen-

schappelijke en/of privatieve delen, meer, alle eventueel 

veroorzaakte bijkomende kosten (bijvoorbeeld aftakken van 

stroom via een gemeenschappelijk stopcontact), ingevolge 

verhuizing en/of renovatie-/verbouwingswerken, zullen door 

de (verhurende) mede-eigenaar moeten vergoed worden en dit 

op eenvoudig verzoek van de syndicus, mits voorlegging van 

kosten. 

De syndicus heeft steeds het recht bijkomende vergoe-

dingen te vragen indien deze werkzaamheden bijkomende kos-

ten veroorzaken voor de vereniging van mede-eigenaars. 

Tijdens de werkzaamheden dienen de nodige maatregelen 

getroffen zodat er geen geur en/of stof in de gemeenschap-

pelijke delen of in andere appartementen kan binnendringen, 

schade zou aangebracht worden aan de gemeenschappelijke de-

len en dat de lawaaihinder beperkt blijft. 

Houd steeds toezicht op de werklieden die zich uiter-

aard ook dienen te schikken naar de bepalingen van dit re-

glement. Bij overtreding behoudt de Syndicus en/of de Raad 

van Mede-eigendom zich het recht voor deze personen onmid-

dellijk de verdere toegang tot het gebouw te ontzeggen 

en/of de werken te laten stilleggen. 

Artikel 12: Open haarden – schouwen  

De eigenaars moeten de eventuele schouwen van hun open 

haard van hun appartement doen vegen telkens als dit nodig 

is en minstens eenmaal per jaar voor aanvang van het win-

terseizoen.  

Artikel 13: Huishoudelijk afval 

Indien de wijze van sortering, ophalen en verwerking 

van het huishoudelijk afval zou zijn vastgesteld binnen een 

reglement/verordering vastgesteld en goedgekeurd door de 

Stad, dan dienen alle bewoners zich hiernaar te schikken. 

Het afval dient alsdan te worden buitengezet in de 

daarvoor opgelegde containers of afvalzakken en op de uren 

en dagen door het reglement bepaald.  

Wanneer er inzake niets door de gemeente wordt bepaald, 

dan komt het de algemene vergadering toe om over de wijze 

van sortering, ophaling en verwerking van het huishoudelijk 

afval alsook over de verdeling van de kosten ervan, te be-

slissen. 

Bij het naar beneden dragen van het afval dient men er 

steeds op toe te zien dat noch de lift noch de andere ge-

meenschappelijke delen van het gebouw worden bevuild. 

Indien er toch accidenteel iets wordt vuil gemaakt, mag 

worden verwacht dat onmiddellijk alles wordt opgekuist, dit 
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uit respect voor de personen die instaan voor het normale 

onderhoud alsook voor alle andere medebewoners. 

Noch in de stalplaats voor de wagens, noch in de ge-

meenschappelijke delen, noch in de privatieve bergingen, 

mag enig afval gedeponeerd worden, ook niet tijdelijk. Dit 

om geurhinder en ongedierte te voorkomen. 

Het tijdelijk opbergen van huisvuil op de terrassen/de 

balkons, mag geen geurhinder veroorzaken voor medebewoners 

of buren. 

Artikel 14: Tussendeuren – voordeur 

De deuren in de ondergrondse verdieping alsook deze op 

het gelijkvloers dewelke toegang geven van buitenaf tot de 

inkomhallen en tot de liften, dienen steeds slotvast te 

zijn.  

De inkomdeuren op het gelijkvloers zijn uitgerust met 

een 24/24u slot. Deze mogen slechts via de parlofoon geo-

pend worden voor bekenden of aangekondigde bezoekers.  

Toegang verlenen aan personen die de eigenaar/bewoner 

niet bekend zijn, is verboden.  

Artikel 15: Bevuiling van terrassen, raamdorpels en 

vensterruiten 

Het is niet toegelaten om gebruiksgoederen, reinigings-

toestellen, etensresten e.a. over de borstwering van het 

terras/het balkon, in de gemeenschappelijke delen of door 

de ramen, uit te kloppen of te gooien. 

Bij het (laten) reinigen van de ramen, terrassen, enzo-

voort, dient rekening te worden gehouden met de boven-en 

onderburen of deze van de aanpalende kavel(s).  

Het reinigen van deze delen die gemeenschappelijk (kun-

nen) zijn tussen belendende percelen dient te gebeuren door 

de eigenaars/bewoners van de betreffende kavels en dit in 

onderlinge afspraak. 

Vloerkleden, vodden, opneemdoeken en dergelijke mogen 

nooit door eender welk venster mogen uitgeklopt worden. 

Artikel 16: Publiciteit - uitzicht 

Het verzorgd uitzicht van het gebouw - ook langs de 

binnenzijde – moet steeds worden bewaard. Derhalve:  

-  Dient op de terrassen/op de balkons aan de achterzij-

de was, lakens, dekens, kledingstukken, enzovoort op een 

"fatsoenlijke" manier te worden opgehangen; Dit dient 

steeds achter en beneden de leuning te blijven hangen; 

- Moeten de gemeenschappelijke delen, o.m. de ingangen 

en trapzalen, ten alle tijde vrij te blijven: er worden 

derhalve geen speelgoed, dag- en weekbladen, kinderwagens, 

paraplu's, huisvuilzakken of om het even welke voorwerpen 

op de overlopen van de verdiepingen, de gangen of inkomhal-

len achter gelaten; 

- Zal iedere eigenaar/ bewoner ervoor zorgen dat druk-

werk of andere poststukken die uit zijn brievenbus steken, 

zo snel als mogelijk worden verwijderd. 
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- Mogen op het bellenbord, de brievenbussen en in de 

liften enkel uniforme naamplaatjes worden aangebracht; deze 

worden uitsluitend besteld, geleverd en geplaatst via de 

diensten van de syndicus op kosten van de (verhurende) ei-

genaar(s). 

- Is het verboden - ook tijdelijk - uithangborden, re-

clame of plakkaten (bijvoorbeeld met betrekking tot lokale 

en nationale verkiezingen) uit te hangen tegen de gevel, 

terrasafsluitingen, ramen, enzovoort, behalve wanneer het 

een mededeling inzake verhuring of verkoping betreft (zie 

ook hiervoor); 

- Is het formeel verboden enig buitenoppervlak van de 

gebouwen, zoals bv. de kleur en/of de aard van de plafonds 

van de terrassen/balkons, terrasafsluitingen, enzovoort te 

wijzigen. 

- Zal elke eigenaar/bewoner er moeten voor zorgen dat 

ramen, vensterbanken, terrasafsluitingen, enzovoort regel-

matig worden gereinigd zodat steeds een mooi uitzicht van 

het gebouw gegarandeerd wordt; 

- Staat het iedere bewoner vrij om bloembakken te hangen 

aan de leuningen van de terrassen/balkons mits deze aan de 

binnenkant hangen zodat er geen afdruip kan zijn die moge-

lijks hinderlijk is voor lagergelegen appartementen. 

Verder wordt bepaald dat: 

- De bewoners van de appartementen in het algemeen aan 

hun vensters en op de terrassen/balkons geen enkel voorwerp 

mogen uitstallen dat kan schaden aan het ordelijk uitzicht 

en aan de standing van het gebouw; 

Artikel 17: Gebruik wasmachines, huishoudapparaten en 

sanitaire installaties 

Was- en afwasmachines dienen op de voorziene afvoerbui-

zen aangekoppeld te worden volgens de regels der kunst. 

De huishoudapparaten dienen zodanig opgesteld dat ze 

bij gebruik geen hinder kunnen veroorzaken voor de andere 

bewoners (vb. wasmachine op nachttarief). 

Alle huishoudapparaten moeten storingvrij zijn teneinde 

de radio- en tv-ontvangst, gebruik van GSM e.a. niet te 

verstoren. 

Teneinde verstopping te vermijden in het afvoersysteem 

van de toiletten en de beerput, is het verboden om in het 

toilet zaken te werpen die er niet in thuishoren (geen syn-

thetische zepen of reinigingsmiddelen die hiervoor niet ge-

schikt zijn, geen afval, enzovoort). 

Hetzelfde geldt voor de afvoeren van de spoelbakken, 

lavabo's, bad- & douchekuipen. 

Het is ten strengste verboden om frituurolie/frituurvet 

of andere vetten die kunnen stollen, in de afvoerleidingen 

te gieten. Wanneer omwille hiervan een verstopping in de 

leidingen optreedt en er wordt aangetoond wie hiervoor ver-

antwoordelijk is, dan zullen alle kosten en nadelige gevol-
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gen hieraan verbonden, worden verhaald op degene die de 

verstopping en de daaraan gekoppelde schade/nadelige gevol-

gen heeft veroorzaakt. 

Artikel 18. Verantwoordelijkheid – aansprakelijkheid 

van de bewoner(s) voor hun bezoekers 

De bewoners staan garant en zijn verantwoordelijk en 

aansprakelijk voor de bezoekers die zij in hun privatieve 

kavel(s) ontvangen. 

Zij zullen ervoor zorgen dat bezoekers niet eigen aan 

het gebouw, door hen worden begeleid indien zij in de 

herfst- en winterperiode na 18.00 uur en in de lente-

zomerperiode na 21.00 uur het gebouw verlaten. 

Wanneer er door één of meerdere bezoekers schade aan 

gemeenschappelijke en/of privatieve delen wordt aangebracht 

of wanneer er bijvoorbeeld zaken zouden worden ontvreemd 

waarvan bewijs voorligt, dan zal, naast de individuele me-

de-eigenaars, de vereniging van mede-eigenaars via haar 

syndicus zowel de veroorzaker(s) als de (verhurende) eige-

naar(s) hierop aangetekend in gebreke stellen. Dit teneinde 

alle kosten en nadelige gevolgen hieraan verbonden, op de 

veroorzaker(s) te verhalen. Wanneer deze laatste na-

laat/nalaten om alle kosten te vergoeden, dan zal de ver-

eniging van mede-eigenaars ze verhalen op de (verhurende) 

mede-eigenaar(s).  

Onder meer in het kader van de verzekeringstechnische 

afhandeling (indien de schade door de verzekeraar als een 

gedekt schadegeval wordt aanzien) van het dossier, zal de 

syndicus steeds klacht neerleggen bij de lokale politie de-

welke alsdan een proces-verbaal van de feiten zal opstel-

len.  

Artikel 19. Lift 

a) Er is in het gebouw een lift voorzien dewelke deel 

uitmaakt van de gemeenschappelijke delen. 

Wat de betaling der kosten hieromtrent betreft wordt 

verwezen naar hetgeen hierna bedongen onder artikel 41: 

Bijzondere verdeelsleutels. 

Door de comparant kan met de firma die de liftinstalla-

ties geplaatst heeft, een onderhoudscontract worden afge-

sloten met een (minimale) duurtijd van één jaar; de respec-

tievelijke kopers zullen qualitate qua dienaangaande in al-

le rechten en verplichtingen van de comparant gesubrogeerd 

worden en zullen dit contract naleven. 

Er wordt een eeuwigdurende en onvergelde erfdienstbaar-

heid van overgang gevestigd over het dak lastens de gemeen-

schap van eigenaars en specifiek lastens de gebruiker van 

het dakterras, teneinde de machine van de lift te bereiken, 

zowel met leidingen en kabels, als voor onderhoud, herstel-

ling en vernieuwing. 

b) Netheid van de lift 
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Iedere bewoner van het gebouw wordt geacht de lift te 

gebruiken zodanig dat de netheid en het functioneren ten 

alle tijde gewaarborgd blijven. 

Bezitters van - toegelaten - huisdieren dienen hier ex-

tra aandacht aan te besteden. 

c) Gebruik van de lift 

Het is niet toegelaten om de lift te gebruiken in geval 

van brand of wanneer deze schijnbaar niet goed werkt. 

Het toegelaten gewicht en/of aantal personen mag nooit 

overschreden worden. 

Het gebruik van de lift is verboden aan kinderen bene-

den de 12 jaar, niet vergezeld van een volwassene. Misken-

ning van het verbod gebeurt op de verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid van de ouders of van diegene die op dat 

moment het toezicht heeft op het kind/op de kinderen. 

De lift mag niet gebruikt worden voor verhuis of voor 

het vervoeren van zware materialen, tenzij onder de voor-

waarden binnen artikel 11 voorgaand opgenomen! 

Het naar boven of beneden brengen van voorwerpen andere 

dan boodschappen, reiskoffers en dergelijke meer, kan aldus 

enkel geschieden overeenkomstig de bepalingen in artikel 11 

voorzien. 

Bij het vaststellen van gebreken, onregelmatigheden, 

enzovoort aan de lift, is het aangewezen om steeds de syn-

dicus te verwittigen dan wel eventueel gebruik te maken van 

de alarmbel in de liftkooi wanneer er een slecht functione-

ren zou worden opgemerkt zoals: slecht of niet openen en 

sluiten van de deuren, te groot niveauverschil tussen vloer 

liftkooi en gangbordes, verdachte geluiden, schokken, onre-

gelmatigheden allerhande, enzovoort. 

Artikel 20: Verwarming 

Er is in elke bovengrondse privatieve kavel in het ge-

bouw een individuele centrale verwarminginstallatie voor-

zien.   

Artikel 21: Werken aan gemeenschappelijke delen – lei-

dingen, kabels, schotelantennes,…- werken aan/op de terras-

sen/balkons 

-Het staat elke mede-eigenaar vrij op zijn kosten aan 

de gemeenschappelijke zaak veranderingen aan te brengen, 

mits hij de bestemming daarvan niet wijzigt en aan de rech-

ten van zijn deelgenoten geen afbreuk doet. 

In voorkomend geval, hebben individuele mede-eigenaars 

en erkende nutsoperatoren het wettelijke en kosteloze recht 

om kabels, leidingen en bijbehorende faciliteiten in of op 

de gemene delen aan te leggen, te onderhouden of te her-

nieuwen, in de mate dat deze werken tot doel hebben om de 

infrastructuur voor de eigenaar of eigenaars en gebruikers 

van de betrokken private delen op het vlak van energie, wa-

ter of telecommunicatie te optimaliseren en in de mate dat 

de andere individuele mede-eigenaars of, in voorkomend ge-
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val, de vereniging van mede-eigenaars, hiervan geen finan-

ciële lasten moeten dragen.  

Degene die voor eigen rekening deze infrastructuur 

heeft aangelegd, blijft eigenaar van deze infrastructuur 

die zich in/op de gemene delen bevindt. 

Daartoe zendt de individuele mede-eigenaar of de opera-

tor minstens twee maanden voorafgaand aan de aanvang van de 

werken aan de syndicus per aangetekende zending waarin het 

adres van de afzender is vermeld, een beschrijving van de 

voorgenomen werken en een rechtvaardiging van de optimali-

satie van de voorgenomen infrastructuur. De vereniging van 

mede-eigenaars kan dan beslissen om zelf werken ter optima-

lisatie van de infrastructuur uit te voeren, in welk geval 

zij op de in dit artikel vermelde wijze de andere mede-

eigenaars en de operator op de hoogte moeten brengen van 

hun voornemens. Deze werken nemen een aanvang binnen zes 

maanden na ontvangst van hun aangetekende zending. 

  Op straffe van verval, kan de vereniging van mede-

eigenaars binnen twee maanden na de ontvangst van deze aan-

getekende zending verzet aantekenen tegen de voorgenomen 

werken via een aangetekende zending aan de afzender en dit 

op grond van een rechtmatig belang. Een rechtmatig belang 

doet zich voor in volgende situaties: 

  - er bevindt zich reeds dergelijke infrastructuur in 

de betrokken gemene delen in het gebouw, of; 

  - de infrastructuur of de werken tot realisatie ervan 

veroorzaken belangrijke schade op het vlak van het uitzicht 

van het gebouw of de gemene delen, het gebruik van de geme-

ne delen, de hygiëne of de veiligheid ervan, of; 

  - geen optimalisatie van de infrastructuur resulteert 

uit de voorziene werken of de voorziene werken verzwaren de 

financiële lasten van andere mede-eigenaars of gebruikers. 

  Degene die deze infrastructuur aanlegt, onderhoudt of 

hernieuwt, verbindt zich ertoe om de werken uit te voeren 

op de wijze die de minste hinder veroorzaakt aan de bewo-

ners en hierover met de andere mede-eigenaars of, indien er 

een syndicus is, met hem te goeder trouw te overleggen. De 

mede-eigenaars, de bewoners of, indien er een syndicus is 

deze laatste, kunnen te allen tijde de werken opvolgen en 

hierover informatie opvragen bij de betrokken mede-eigenaar 

of nutsoperator. 

Ingeval om het even welke reden, werken moeten uitge-

voerd worden in privatieve delen, zowel voor privatieve 

doeleinden als voor gemeenschappelijke doeleinden, zal geen 

enkele vergoeding aan de eigenaar, houder van het zakelijk 

of persoonlijk recht of iemand die over een toelating tot 

bewoning op een kavel beschikt, verschuldigd zijn, zelfs 

niet wanneer de werken voor langere tijd, bvb. meer dan 

veertig dagen, duren. 

Artikel 22. Gebruik/inrichting van de terrassen/balkons 
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Bij de inrichting van de terrassen/balkons, dient de 

eventueel erop aangebrachte beplanting van dien aard te 

zijn dat niets schade kan toebrengen aan de bedekking/aan 

de waterdichting of aan andere delen.  

Zijn toegelaten als beplanting, evenwel in containers, 

bloembakken,.., struiken, planten,… zonder agressieve wor-

telgroei.  Er mag nooit bamboe worden aangeplant. 

De eigenaar(s)/bewoner(s) van het privatief waaraan het 

exclusief gebruik en genot van een balkon/terras is verbon-

den, moet(en) steeds toegang verlenen tot het balkon/terras 

en zij moeten dulden dat er de nodige werken aan worden 

uitgevoerd indien dit vereist is voor de (her)aanleg, het 

onderhoud of een herstelling aan de gemeenschappelijke 

en/of privatieve delen. 

Wanneer de werken van herstelling, onderhoud, … recht-

streeks het gevolg zijn van een slecht/verkeerd gebruik van 

het balkon/terras door de eigenaars/bewoners, dan zullen 

alle kosten voor herstelling, vernieuwing integraal worden 

gedragen door de eigenaars van het desbetreffende apparte-

ment. 

Artikel 23: bergingen 

De privatieve bergingen gelegen in de kelderverdiepin-

gen, welke allen een afzonderlijk juridisch bestaan hebben, 

mogen toebehoren aan eigenaars van een andere kavel in het 

gebouw. Alhoewel zij thans verbonden zijn aan een kavel, 

kunnen zij vrij worden overgedragen, zonder dat hierdoor de 

statuten wijzigen. 

Artikel 24: Terrassen 

a) Het onderhoud en de vernieuwing der dallage of ande-

re bedekking op de terrassen is lastens de privatieve kavel 

waarbij deze hoort terwijl de kosten aan onderbouw en de 

onderliggende dakbedekking zelf lastens de gemeenschap is, 

te dragen in verhouding tot het aandeel in de gemeenschap-

pelijke delen die elke privatieve kavel in het gebouw be-

zit. 

Omtrent de terrassen wordt uitdrukkelijk bepaald dat: 

- de respectievelijke eigenaars en/of gebruikers op 

eerste verzoek en zo vaak als nodig, de tegels, andere ma-

terialen en alles wat zich op de waterdichthoudende con-

structies zou bevinden, zullen verwijderen op hun kosten, 

zonder recht op enige vergoeding noch gebeurlijke schade-

vergoeding, telkens wanneer werken nodig zouden blijken. 

- indien de betegeling of andere bedekking is geplaatst 

volgens het vlottende type, dit systeem te allen tijde 

dient gehandhaafd en vaste betegeling op bedding verboden 

is. 

- het eventueel aanleggen van daktuinen en/of de plaat-

sing van niet verplaatsbare plantenbakken, enkel zal mogen 

gebeuren mits een voorafgaandelijke en schriftelijke toe-

stemming van de comparant, zolang hij mede-eigenaar is, en 
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nadien, van de algemene vergadering; hij zal tevens zijn 

goedkeuring dienen te geven omtrent de inplanting, de 

grootte en het gewicht; de plaatsing ervan gebeurt echter 

op exclusieve verantwoordelijkheid van de respectievelijke 

eigenaar. 

b) Betreffende het dak wordt uitdrukkelijk bepaald dat 

niet automatisch de gehele oppervlakte van het dak als ter-

ras wordt beschouwd, doch slechts het gedeelte zoals het is 

aangeduid op het aangehechte plan; dit terras wordt norma-

liter, tenzij anders bedongen in het lastenboek, niet 

alsdusdanig afgewerkt; er wordt enkel de mogelijkheid en 

niet de verplichting geboden aan de eigenaar van het dakap-

partement om op de aangeduide plaats op het dak een terras 

aan te laten leggen op eigen verantwoordelijkheid, gevaar 

en kosten. 

c) Op de terrassen mogen geen vaste noch verplaatsbare 

constructies of andere zaken worden geplaatst die vanuit de 

straat zichtbaar zijn; zo mag er ook geen wasgoed worden 

uitgehangen. Dit verbod geldt niet voor gebruikelijk ter-

rasmeubilair, dat vanzelfsprekend toegelaten is.  

Artikel 25: Conciërge 

In het gebouw wordt geen “conciërge” aangesteld. 

Artikel 26: Onderhoud van de privatieve verwarmingstoe-

stellen 

Ingevolge de verplichtingen inzake onderhoud en nazicht 

van de gebruiker en de eigenaar van een centraal stooktoe-

stel (Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 

betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestel-

len voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van 

warm verbruikswater, verschenen in het Belgisch Staatsblad 

van 24 april 2007), is elke eigenaar of gebruiker gehouden 

kopie te bezorgen van het "Reinigingsattest" en/of het 

"Verbrandingsattest" dat maximaal 2 jaar oud mag zijn en 

dit op eerste verzoek van de syndicus. 

Artikel 27: Herstellingen en onderhoud aan gemeenschap-

pelijke zaken. 

Alle werkzaamheden inzake onderhoud, herstel, hernieu-

wing of vervanging, die de gemeenschappelijke zaken betref-

fen, worden als volgt onderverdeeld: 

a) Noodzakelijke en dringende werkzaamheden. 

Tot deze werkzaamheden wordt, ongeacht de omvang hier-

van, door de syndicus ambtshalve besloten. 

b) Noodzakelijke doch niet dringende werkzaamheden. 

Noodzakelijke doch niet dringende onderhouds- en her-

stellingswerken aan de gemene delen en aan de privatieve 

delen die de mede-eigendom aanbelangen, zullen worden be-

slist door de algemene vergadering, en dit indien de be-

trokken eigenaar niet op eigen initiatief tot de werken aan 

zijn privatieve kavel doet overgaan. De kosten voor werken 
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aan privatieve kavels door de vereniging van mede-eigenaars 

besteld, vallen ten laste van de betreffende eigenaars.  

c) Niet onontbeerlijke onderhouds- en veranderings-

werken. 

De veranderingswerken aan de gemeenschappelijke delen 

en niet noodzakelijke werken die een versiering of een ver-

betering meebrengen aan de gemeenschappelijke delen, mogen 

slechts worden uitgevoerd krachtens een beslissing van de 

algemene vergadering.  

De syndicus beslist over het karakter van de onder-

houds- of herstellingswerken. Dit eventueel na eensluidend 

advies van een deskundige/een specialist inzake, bijvoor-

beeld een architect, stabiliteitsingenieur, enzovoort. 

Elke eigenaar zal zonder vergoeding de storing moeten 

dragen die eventueel voorkomt uit de herstellings- en on-

derhoudswerken. 

Artikel 28: Sneeuwruimen 

Bij ontstentenis van inzake geldende wettelijke veror-

deningen, zal telkens wanneer dit nodig is, het ruimen van 

sneeuw en het ijsvrij maken van het openbaar domein (voet-

pad) gelegen voor of ter hoogte van elke afzonderlijke in-

gang, gebeurt door de eigenaar(s)/bewoners van de apparte-

menten gelegen op de eerste verdieping. De verdere uitwer-

king hiervan gebeurt door de algemene vergadering dewelke 

dit opneemt binnen het onderhands reglement van interne or-

de. 

Het vrijmaken van de particulier gemeenschappelijke we-

gen/paden per ingang gebeurt door de zorgen van de syndi-

cus. Dit laatste neemt echter niet weg dat de bewoners hun 

verantwoordelijkheid niet dienen te nemen, bijvoorbeeld 

wanneer er van de ene op het andere moment sneeuw zou val-

len of wanneer er zich plotse ijzelvorming voordoet. 

Artikel 29. Fietsen – kinderwagens 

Fietsen en kinderwagens moeten gestald worden in de 

eventuele daarvoor bestemde lokalen.  

Enkel eigenaars of houders van een persoonlijk of zake-

lijk recht van een staanplaats of een berging, mogen hun 

fiets of kinderwagen op de daarvoor voorziene plaats(en) 

stallen. 

De gemeenschappelijke lokalen voor bijvoorbeeld elek-

triciteit, water en gas, gangen en bijhorigheden mogen 

hiervoor niet worden gebruikt. 

Artikel 30: Initiatiefrecht van de mede-eigenaars 

Iedere mede-eigenaar heeft het recht om werken aan de 

gemeenschappelijke delen uit (te doen) voeren.  

Artikel 31: Schade door de mede-eigenaars veroorzaakt 

1. Vergoeding van schade veroorzaakt aan een mede-

eigenaar, die ten laste komt van de vereniging van mede-

eigenaars, wordt tussen alle mede-eigenaars, ook door het 
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slachtoffer, in verhouding tot hun aandeel in de gemeen-

schappelijke zaak omgeslagen. 

2. De mede-eigenaar die een vordering instelt als ver-

meld in artikel 577-9, § 3 en 4 van het Burgerlijk Wetboek 

is bevrijd van iedere aansprakelijkheid voor alle schade 

die zou kunnen voortvloeien uit het ontbreken van een be-

slissing, voor zover de wet daarin voorziet.  

Artikel 32: Aanvullende bepalingen opgenomen binnen het 

reglement van interne orde. 

Niettegenstaande dit reglement van lager allooi dient 

te zijn dan de bepalingen opgenomen binnen huidig reglement 

van mede-eigendom, kunnen voorgaande bepalingen betreffende 

de rechten en plichten mbt. de gemeenschappelijke en priva-

tieve delen worden aangevuld en worden versterkt door mid-

del van het onderhands opgemaakte reglement van interne or-

de. 

HOOFDSTUK II.  DE MET REDENEN OMKLEDE CRITERIA EN DE 

BEREKENINGSWIJZE VAN DE VERDELING VAN DE LASTEN – BEDINGEN 

EN SANCTIES MET BETREKKING TOT DE NIET BETALING VAN DIE 

LASTEN. 
Artikel 33: Beginselen 

In de gemeenschappelijke lasten van onderhoud, herstel-

ling en vernieuwing draagt iedere mede-eigenaar bij over-

eenkomstig de verdeelsleutels hierna opgenomen, waarbij in 

het kader van rechtsvorderingen opgestart vanuit of jegens 

de vereniging van mede-eigenaars rekening dient te worden 

gehouden met de bepalingen zoals opgenomen binnen punt VI, 

rechtsvorderingen, hoger beschreven. 

Elke mede-eigenaar is gehouden bij te dragen in de 

schulden waartoe de vereniging van mede-eigenaars zou wor-

den veroordeeld, tenzij anders bepaald (bijvoorbeeld bij 

vonnis). 

Wanneer de eigendom van een kavel bezwaard is met een 

vruchtgebruik, zijn de titularissen van de zakelijke rech-

ten hoofdelijk gehouden tot de betaling van die lasten, 

zonder dat wie ook onder hen enig voorrecht van uitwinning 

of wettelijke of conventionele verdeelsleutel voor deze 

kosten aan de vereniging van mede-eigenaars of aan de syn-

dicus die namens de vereniging optreedt mag tegenwerpen.  

Artikel 34: Bijdrage in deze lasten 

1. In de gemeenschappelijke lasten draagt iedere mede-

eigenaar bij, hetzij volgens de waarde van de privatieve 

kavels, hetzij in evenredigheid met het nut dat de gemeen-

schappelijke delen en diensten in deze kosten voor elk van 

de privatieve kavels heeft of kan hebben, zoals hierna na-

der bepaald. De verdeling kan tevens gebeuren door het 

waarde en nuttigheidscriterium te combineren. 

2. Ingeval een eigenaar van een kavel de gemeenschappe-

lijke lasten zou verhogen voor zijn persoonlijk gebruik, 
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zal hij alleen de verhoging der kosten moeten dragen en be-

talen. 

Artikel 35: Vermogen - werk- en reservekapitaal - afre-

keningen 

Vermogen 

De vereniging van mede-eigenaars kan geen ander ver-

mogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwe-

zenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het 

behoud en het beheer van het gebouw of de groep van gebou-

wen. Het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars be-

staat minstens uit een werkkapitaal en een reservekapitaal. 

Het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars be-

staat uit de door de algemene vergadering bepaalde perio-

dieke bijdragen van de mede-eigenaars.  

Die bedragen moeten op diverse rekeningen worden ge-

plaatst, waaronder verplicht een afzonderlijke rekening 

voor werkkapitaal en een afzonderlijke rekening voor het 

reservekapitaal; al deze rekeningen moeten op naam van de 

vereniging van mede-eigenaars worden geopend; 

De syndicus deelt bij de oproep tot kapitaalinbreng aan 

alle betrokken partijen mee welk deel bestemd zal zijn voor 

het reservekapitaal.    

De syndicus kan alle gerechtelijke en buitengerechte-

lijke maatregelen nemen voor de invordering van de lasten. 

Werkkapitaal - afrekening(en) 

Onder "werkkapitaal" wordt verstaan de som van de voor-

schotten die zijn betaald door de mede-eigenaars als voor-

ziening voor het betalen van de periodieke uitgaven, zoals 

de verwarmings- en verlichtingskosten van de gemene delen, 

de beheerskosten en de uitgaven voor de huisbewaarder (niet 

limitatieve opsomming).   

-De syndicus zal tijdig aan de eigenaars een voor-

schot/voorschotten opvragen hetwelk/dewelke hem moet toela-

ten om aan de gemeenschappelijke uitgaven (tijdig) het 

hoofd te bieden.  

-De betaling wordt periodiek door de syndicus gevraagd 

of gevorderd en door hem ontvangen, om te worden aangewend 

voor de betaling van de gemeenschappelijke lasten. 

- De syndicus deelt bij de oproep tot kapitaalinbreng 

aan alle betrokken partijen mee welk deel bestemd zal zijn 

voor het reservekapitaal. 

-Jaarlijks, tijdens de algemene vergadering, wordt zo 

nodig het bedrag van de provisies/van de voorschotten voor 

het volgend boekjaar aangepast.  

-Betaling van gevraagde of gevorderde voorzieningen of 

provisies houdt geenszins goedkeuring van de afrekening in; 

deze wordt enkel geldig door de algemene vergadering gege-

ven. 

Reservekapitaal 
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-De vereniging van mede-eigenaars moet uiterlijk na af-

loop van vijf jaar na datum van de voorlopige oplevering 

van de gemene delen van het gebouw een reservekapitaal aan-

leggen waarvan de jaarlijkse bijdrage niet lager mag zijn 

dan vijf procent van het totaal van de gewone gemeenschap-

pelijke lasten van het voorgaande boekjaar; 

-De vereniging van mede-eigenaars kan met een meerder-

heid van vier vijfde van de stemmen beslissen om dit ver-

plicht reservekapitaal niet aan te leggen. 

-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 nieu-

we dakbedekking (niet limitatieve opsomming). 

-De inning, het beheer en de besteding ervan wordt aan 

de syndicus toevertrouwd. 

-Wanneer een eigenaar zijn kavel(s) overdraagt, dan 

blijft het aandeel in het reservekapitaal eigendom van de 

vereniging van mede-eigenaars. 

Afrekening - goedkeuring 

-De (totaal)afrekening betreffende de gemeenschappelij-

ke lasten wordt jaarlijks opgemaakt en na de controle ervan 

door de rekeningcommissaris(sen), tijdig aan de eigenaars 

verzonden. 

Zij wordt aan de algemene vergadering van mede-

eigenaars ter goedkeuring voorgelegd. 

Artikel 36: Moment waarbinnen dient te worden betaald - 

gedwongen inning van de bijdragen bij wanbetaling – over-

dracht van schuldvordering - dwangmaatregelen. 

-Tenzij andersluidende bepalingen daartoe beslist door 

de algemene vergadering, moeten de onkosten mbt. een (ex-

tra) provisie-opvraging binnen de tien kalenderdagen na het 

toesturen van de opvraging, worden betaald. 

-Indien met (maandelijkse) voorschotten wordt gewerkt, 

dan dient het voorschot telkens voor de 5de van de maand 

waarop het voorschot betrekking heeft, te worden betaald. 

-Hetzelfde geldt voor wat het aandeel in het reserve-

fonds betreft, welk fonds uiterlijk vijf jaar na datum van 

de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen 

dient te worden aangelegd. 

-Het bedrag van de jaarlijkse eindafrekening moet, 

niettegenstaande mogelijke betwistingen, worden betaald 

binnen de tien kalenderdagen na goedkeuring ervan door de 

algemene vergadering. 

-Indien een mede-eigenaar in zijn jaarafrekening een 

tegoed heeft, dan zal dit tegoed aan hem worden terugbe-

taald binnen de dertig kalenderdagen, volgend op het moment 

waarop de afrekening door de algemene  vergadering werd 

goedgekeurd. 
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Evenwel, indien de stand van de rekening(en) van de 

vereniging van mede-eigenaars dit niet toelaat, dan zal te-

rugbetaling gebeuren uiterlijk negentig dagen, volgend op 

het moment waarop de afrekening door de algemene vergade-

ring werd goedgekeurd. 

-De mede-eigenaar die de gevraagde maand,- en/of extra 

provisies, het aandeel in het reservekapitaal en/of de 

eindafrekening niet betaalt binnen de vooropgestelde ter-

mijn, wordt hieraan binnen de vijf kalenderdagen na verval-

datum door de syndicus via gewone postzending of via e-mail 

herinnerd. 

-Wordt dan nog niet betaald, dan stelt de syndicus de 

achterstallige eigenaar(s) door middel van een aangetekende 

brief in gebreke waarin hij deze aanmaant om over te gaan 

tot betaling van de achterstal binnen de vijf kalenderda-

gen, te rekenen vanaf de postdatum. 

-Bij gebreke aan betaling na deze termijn, is de syndi-

cus bevoegd om de in gebreke blijvende mede-eigenaar(s) tot 

betaling van de door hem verschuldigde bedragen, verhoogd 

met interesten, kosten (o.m. deze voor de verzending van de 

herinneringen en ingebrekestelling) en met het bedrag van 

de schadevergoeding die aan de vereniging van mede-

eigenaars toekomt (zie hierna), te dagvaarden. Dit zonder 

voorafgaande machtiging van de algemene vergadering. 

-De syndicus is tevens gemachtigd, zonder dat hij te-

genover wie ook zijn machten moet verrechtvaardigen: 

-De levering van water, elektriciteit, gas, verwarming 

voor de kavel van de in gebreke blijvende stop te zetten; 

-Van al de mede-eigenaars het deel van de in gebreke 

blijvende eigenaar(s) te vorderen, in verhouding tot hun 

aandelen in de gemeenschappelijke zaak. 

-Al de sommen door de syndicus gevorderd voor rekening 

van de vereniging van mede-eigenaars, brengen uit volle 

recht de op dat moment geldende wettelijke intrest op, vrij 

van alle taksen en welkdanige afhoudingen te rekenen vanaf 

de verzending van de aangetekende aanmaning.  

Bijkomend wordt aan de in gebreke gebleven/aan de ach-

terstallige mede-eigenaar(s), naast de wettelijke intrest, 

de hoofdsom en de hoger aangehaalde (rappel)kosten, de ge-

rechtelijke intrest alsook een schadevergoeding naar rato 

van 10% berekend op de hoofdsom, aangerekend. 

-Alle kosten van rappel/aanmaning en opvordering worden 

voorgefinancierd door de vereniging van mede-eigenaars en 

door de syndicus teruggevorderd. 

-Tot waarborg van de betaling van door hem verschuldig-

de sommen staat iedere mede-eigenaar door de ondertekening 

van de akte van aankoop van zijn privatieve kavel aan de 

syndicus, optredend voor de vereniging van mede-eigenaars, 

af alle schuldvorderingen die hij tegenover huurders of ti-

tularissen van gebruiksrechten op zijn privatieve kavel kan 
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laten gelden, en met name het recht op inning van door 

huurders of gebruikers verschuldigde huurgelden en bijdra-

gen in de gemeenschappelijke kosten van het gebouw, ten be-

lope van alle bedragen door de mede-eigenaar aan de vereni-

ging van mede-eigenaars verschuldigd. Na behoorlijke ken-

nisgeving van deze overdracht van schuldvordering kan de 

huurder of andere derde enkel nog geldig betalen in handen 

van de syndicus. 

Artikel 37: Opsomming van de lasten 

In het algemeen zijn de gemeenschappelijke kosten deze 

die onder meer betrekking hebben op (niet limitatief): 

a) het onderhoud, het gebruik, het herstel, de vernieu-

wing, de aankoop en/of het beheer van de gemeenschappelijke 

zaken; 

b) de verzekeringen met betrekking tot de gemeenschap-

pelijke zaken of de burgerlijke aansprakelijkheid van de 

eigenaars; 

c) de gedingkosten, ongeacht deze nadien worden gerecu-

pereerd, voortvloeiende uit procedures waarbij de vereni-

ging van mede-eigenaars is betrokken zoals bijvoorbeeld de-

ze opgestart voor het innen van achterstallen; 

d) de openbare lasten voor zover deze niet op het be-

lastingkohier van één mede-eigenaar staan ingeschreven en 

in het algemeen alles met betrekking tot de gemaakte kosten 

of lasten; 

e) de kosten en het beheerloon van de syndicus alsook 

eventueel contractueel vastgelegde of via de algemene ver-

gadering goedgekeurde erelonen en/of kosten gemaakt in naam 

en voor rekening van de vereniging van mede-eigenaars 

voortvloeiend uit prestaties die niet tot de basisopdrach-

ten van de syndicus behoren (bijvoorbeeld kosten voor bij-

stand tijdens de opleveringen, opvolging gerechtsexperti-

ses, enzovoort) en die binnen de schriftelijke beheersover-

eenkomst opgenomen zijn als extra vergoeding bovenop het 

beheerloon. 

Artikel 38: Afwijking verdeling kosten 

Alle diensten tot gebruik van één kavel, waarvoor spe-

ciale meters geplaatst werden, vallen uitsluitend ten laste 

aan dit kavel volgens de uitslag van de meting. 

De algemene vergadering kan steeds beslissen meters te 

plaatsen voor diensten waarvoor het op dat ogenblik moge-

lijk en gebruikelijk zal zijn. 

Artikel 39. Algemene verdeelsleutel 

Behoudens de afwijkingen hierna en eventueel hoger 

voorzien, worden alle gemeenschappelijke kosten gedragen 

door iedere mede-eigenaar in verhouding tot zijn aandeel in 

de gemeenschappelijke delen van het gebouw waarop deze las-

ten betrekking hebben. 
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Zo worden onder meer – zonder deze opsomming als volle-

dig te kunnen aanzien - navolgende kosten door alle eige-

naars in het gebouw pro rata hun aandelen gedragen: 

- de premie voor de brandverzekering en eventuele ande-

re verzekeringen, tenzij inzake anders wordt beslist door 

de algemene vergadering; 

- de kosten voor onderhoud, herstel, vernieuwing van 

het dak/van de daken; 

- de kosten voor onderhoud, herstel, vernieuwing van de 

gevels; 

- de kosten voor onderhoud, herstel, vernieuwing, her-

aanleg van het groen dak op de eerste verdieping gelegen; 

- de kosten voor onderhoud, herstel, vernieuwing van de 

gemeenschappelijke berging gelegen in de ondergrond op ni-

veau -1; 

- de kosten voor onderhoud, herstel, vernieuwing van de 

gemeenschappelijke delen gelegen op de gelijkvloerse ver-

dieping, 

En verder alle kosten die betrekking hebben op de ge-

meenschappelijke delen die tot dienst/tot nut (kunnen) zijn 

van alle eigenaars (zoals bvb. de grond, de groenzones aan 

de voor-, zij-, en achterzijde van het gebouw, de gras-

dallen gelegen voor het gebouw, alle brandbestrijdingsmid-

delen en brandpreventiemiddelen, enzovoort) en behoudens 

andersluidende verdeelsleutels hierna vastgelegd of later 

beslist door de algemene vergadering. 

Artikel 40: Bijzondere verdeelsleutels 

Bijzondere verdeelsleutel 1: beheerloon syndicus - op-

maak en verlijden authentieke akten 

In afwijking op voorgaande, wordt het in de schrifte-

lijke overeenkomst bepaalde beheerloon gemaakt door de syn-

dicus in het kader van het behoud en het beheer van de ge-

meenschappelijke delen, betaald door alle eigenaars van de 

kavels voor een even groot deel. 

Hetzelfde geldt voor wat de kosten betreft, verbonden 

aan het opmaken en verlijden van een authentiek wijzigende 

statuutakte, tenzij de kosten het gevolg zijn van een wij-

ziging ingevolge een door de wet voorziene bepaling (zie 

hoger) of wanneer zij dienen te worden gemaakt in het kader 

en in het voordeel van een welbepaalde eigenaar of eige-

naars (bijvoorbeeld naar aanleiding van het opsplitsen van 

een kavel, enzovoort).  

Bijzondere verdeelsleutel 2: Alle gemeenschappelijke 

kosten verbonden aan een bepaalde inkom/ingang. 

Alle kosten voor onderhoud, herstel, vernieuwing van de 

gemeenschappelijke delen uitsluitend tot dienst/tot nut van 

de eigenaars van die kavels verbonden aan een welbepaalde 

inkom/ingang zoals o.m. : de liftinstallatie en aanhorighe-

den, het brievenbusgeheel per inkom/ingang, de parlofoonin-

stallatie per inkom/ingang, de trapzalen per inkom/ingang, 
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sifonput, regenwaterput, septische put, elektriciteitsver-

bruik verlichting, gemeenschappelijke berging in de onder-

grond, inkomdeur per ingang, brandbestrijdings- en brand-

preventiemiddelen, enzovoort,  worden, pro rata hun aande-

len, gedragen door de eigenaars van de kavels die het ge-

bruik (kunnen) hebben van de desbetreffende inkom/ingang. 

Bijzondere verdeelsleutel 3: Terrassen/balkons 

De kosten voor onderhoud, herstelling en vernieuwing 

van de waterdichting van de terrassen/de balkons worden ge-

dragen door al de mede-eigenaars van het gebouw, pro rata 

hun gemeenschappelijke aandelen. 

Dit tenzij de kosten het gevolg zijn van bijvoorbeeld 

een verkeerd gebruik van het terras/het balkon door degene 

die er het gebruiksrecht op heeft of door de houder van het 

persoonlijk of zakelijk recht. In dat geval zullen de kos-

ten ten laste worden gelegd van de (verhurende) eige-

naar(s). 

De kosten van onderhoud, herstelling, vernieuwing mbt. 

de bekleding en de bevloering/de betegeling van de terras-

sen/van de balkons vallen uitsluitend ten laste van de ei-

genaars die het exclusief gebruiksrecht op de terrassen/de 

balkons hebben verkregen. 

Bijzondere verdeelsleutels 

Liften 

Alle kosten van verbruik, onderhoud, herstellingen en 

gebeurlijke vernieuwing van de liftinstallaties, zullen ten 

laste zijn van alle kavels, ter uitzondering van alle ka-

vels op het gelijkvloers. Deze kosten worden door alle an-

dere kavels gedragen en betaald in verhouding tot hun aan-

deel in de gemene delen. 

Inkomhallen, traphallen en trappen 

Alle kosten van verbruik, onderhoud, herstellingen en 

gebeurlijke vernieuwing der inkomhallen, traphallen en 

trappen, zullen gedragen en betaald worden door alle kavels 

in het gebouw, ter uitzondering van de gelijkvloerse kavels 

die over een eigen in- en uitgang naar de straat beschik-

ken. Deze kosten worden door alle andere kavels gedragen en 

betaald in verhouding tot hun aandeel in de gemene delen. 

Artikel 41: Gemeenschappelijke ontvangsten 

De eigenaars zijn gerechtigd in de gemeenschappelijke 

ontvangsten van de onverdeeldheid in verhouding tot hun 

aandeel in de mede-eigendom van het gebouwencomplex. 

Aan de syndicus wordt mandaat verleend om de gemeen-

schappelijke ontvangsten te innen.  Hij geeft er geldige 

kwijting over.   

Artikel 42: Overdracht van een kavel. 

In het vooruitzicht van een rechtshandeling tot over-

dracht of aanwijzing van het eigendomsrecht op een kavel 

onder levenden deelt de instrumenterende notaris, eenieder 

die beroepshalve optreedt als tussenpersoon of de uittre-
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dende mede-eigenaar, naargelang het geval, voor de onderte-

kening 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 bezorgt binnen een ter-

mijn van vijftien dagen: 

1°het bedrag van het werkkapitaal en dat van het reser-

vekapitaal; 

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 krachtens de pa-

ragraaf 1 en paragraaf 2 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 

van de bedragen die in het geding zijn; 

5° de notulen van de gewone en buitengewone algemene 

vergaderingen van de vorige drie jaar, alsook de periodieke 

afrekeningen van de lasten van de vorige twee jaar; 

6° een afschrift van de recentste balans die door de 

algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars 

werd goedgekeurd. 

Indien de syndicus niet antwoordt binnen vijftien dagen 

na het verzoek, stelt naargelang het geval de notaris, een-

ieder die beroepshalve optreedt als tussenpersoon of de 

uittredende mede-eigenaar, de partijen in kennis van diens 

verzuim. 

In geval van een akte tot overdracht of aanwijzing van 

het eigendomsrecht op een kavel onder levenden of in geval 

van eigendomsovergang wegens overlijden, verzoekt de in-

strumenterende notaris, bij aangetekende zending, de syndi-

cus van de vereniging van mede-eigenaars hem de volgende 

inlichtingen en documenten mee te delen alsook, in voorko-

mend geval, de bijgewerkte versies van de in de eerste pa-

ragraaf 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 eigendomsover-

dracht heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die 

datum om betaling heeft verzocht; 

2° een staat van de oproepen tot kapitaalinbreng die 

door de algemene vergadering van de 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 om betaling heeft verzocht; 
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3° een staat van de kosten verbonden aan het verkrijgen 

van gemeenschappelijke delen, waartoe de algemene vergade-

ring vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft 

besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om be-

taling heeft verzocht; 

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 eigen-

domsoverdracht, maar waarvan de syndicus pas na die datum 

om betaling heeft verzocht. 

De documenten vermeld in artikel 577-11 paragraaf 1 van 

het Burgerlijk Wetboek worden door de notaris op dezelfde 

wijze aan de syndicus gevraagd als de nieuwe mede-eigenaar 

ze nog niet in zijn bezit heeft. 

De notaris deelt vervolgens deze documenten mee aan de 

nieuwe mede-eigenaar. 

Indien de syndicus niet antwoordt binnen dertig dagen 

na het verzoek, stelt de notaris de partijen in kennis van 

diens verzuim. 

Onverminderd andersluidende overeenkomsten tussen par-

tijen inzake de bijdrage in de schuld, draagt de nieuwe me-

de-eigenaar het bedrag van de in het eerste lid, 1°, 2°, 3° 

en 4°, vermelde schulden. De gewone lasten worden gedragen 

door de nieuwe mede-eigenaar vanaf de dag waarop hij ge-

bruik kan maken van de gemeenschappelijke delen. De nieuwe 

mede-eigenaar is evenwel verplicht tot betaling van de bui-

tengewone lasten en de oproepen tot kapitaalinbreng waartoe 

de algemene vergadering van de mede-eigenaars heeft beslo-

ten, indien deze heeft plaatsgehad tussen het sluiten van 

de overeenkomst en het verlijden van de authentieke akte en 

indien hij over een volmacht beschikte om aan de algemene 

vergadering deel te nemen. 

In geval van een akte tot overdracht of aanwijzing van 

een eigendomsrecht op een kavel of van zakenrechtelijke be-

zwaring van een eigendomsrecht van een kavel onder levenden 

deelt de instrumenterende notaris binnen dertig dagen na 

het verlijden van de authentieke akte aan de syndicus mee 

op welke dag de akte is verleden, alsook de identificatie 

van de betrokken kavel en de identiteit en het huidige en 

eventueel nieuwe adres van de betrokken personen en, in 

voorkomend geval, de identiteit van de lasthebber aangewe-

zen overeenkomstig 577-6, § 1, tweede lid van het Burger-

lijk Wetboek. 

In geval van eigendomsoverdracht van een kavel 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 kon maken van de gemene delen; de afreke-

ning wordt door de syndicus opgesteld; het aandeel van de 

kavel in het werkkapitaal, wordt terugbetaald aan de uit-
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tredende mede-eigenaar en opgevraagd bij de nieuwe mede-

eigenaar. 

Artikel 43: Onbetaalde kosten bij overdracht door de 

verkoper verschuldigd: 

Bij het verlijden van de authentieke akte moet de in-

strumenterende notaris de door de uittredende mede-eigenaar 

verschuldigde achterstallen op gewone en buitengewone las-

ten, daaronder begrepen de kosten van gerechtelijke en bui-

tengerechtelijke invordering, afhouden, alsook de kosten 

voor de mededeling van de krachtens artikel 577-11, §§ 1 

tot 3 vereiste informatie. De instrumenterende notaris be-

taalt echter eerst de bevoorrechte, de hypothecaire 

schuldeisers of de schuldeisers die hem kennis hebben gege-

ven van een derdenbeslag of een overdracht van schuldvorde-

ring. 

Indien de uittredende mede-eigenaar deze achterstallen 

of kosten betwist, brengt de instrumenterende notaris bin-

nen 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 hiervoor bedoelde aangetekende zending, 

kan de notaris rechtsgeldig het bedrag van de achterstallen 

aan de uittredende mede-eigenaar betalen. 

Verzekeringen. 

Artikel 44: Brandverzekering gebouw 

1. Er wordt voor gans het gebouwencomplex één brandver-

zekering afgesloten; dusdanig worden en de onroerende ge-

meenschappelijke en de onroerende privatieve delen binnen 

deze verzekeringspolis verzekerd. 

2. De verzekeringspolis(sen) word(t)en door de syndicus 

in naam en voor rekening van de vereniging van mede-

eigenaars afgesloten en ondertekend. Het komt evenwel de 

algemene vergadering toe om over de voorwaarden, de verze-

keringsmaatschappij en over de verzekeringstussenpersoon te 

beslissen. 

3. Elke mede-eigenaar heeft recht op een kopie van de 

verzekeringspolis(sen). Op eenvoudige vraag zal de syndicus 

een kopie ervan bezorgen. 

Artikel 45: Voorwerp 

De verzekering heeft tot voorwerp: 

a) Het gebouwencomplex en de zaken die er onderge-

bracht zijn. 

b) De burgerlijke verantwoordelijkheid die uit ver-

schillende oorzaken op de eigenaars kan rusten en op het 

personeel in dienst van de syndicus of aangesteld door de 

gemeenschap. 

Artikel 46: Te verzekeren risico’s 

a) Gebouw 
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De gemeenschap is ertoe gehouden de verzekering te on-

derschrijven van de risico’s van: 

- Brand, glasbraak, waterschade, 

- verlies na brand; 

- Verhaal van de buren en/of medebewoners 

- Verhaal van de huurders; 

- Elektrische risico’s; 

- Kosten van opruiming en afbraak, reddingskosten; 

- Bliksem, val van vliegtuigen ontploffingen en dit om 

het gebouw/de gebouwen, privatieve delen en eventuele bij-

gebouwen te dekken. 

b) Burgerlijke aansprakelijkheid 

Een verzekering moet gesloten worden om de aansprake-

lijkheid van de mede-eigenaars of hun mandatarissen te dek-

ken in volgende gevallen: 

- Schade veroorzaakt door het gebouw eender of het om 

privatieve of gemeenschappelijke delen gaat; 

- Schade veroorzaakt door de in gebouw gebruikte liften 

en hijstoestellen; 

- Schade veroorzaakt door het door de vereniging aange-

steld personeel. 

c) Arbeidsongevallen 

Er moet een verzekering afgesloten worden om de ar-

beidsongevallen van het personeel te dekken. 

d) Inboedel 

Ieder bewoner van het gebouw dient op zijn kosten een 

verzekering te onderschrijven die toereikend moet zijn om 

het gevaar van brand en de gebruikelijke bijkomende gevaren 

te dekken op de inboedel en die zich in de door hem betrok-

ken plaatsen bevindt.   

e) Rechtsbijstandverzekering: 

Los van de hoofdverzekering brand, zal de tijdens de 

eerste algemene vergadering definitief aangestelde syndicus 

ervoor zorgen dat er een rechtsbijstandverzekering wordt 

afgesloten. 

De te verzekeren waarborgen en verzekerde geschillen 

worden bepaald door de algemene vergadering. 

Artikel 47: Polis(sen) 

Voor elk van de te verzekeren risico’s bepaalt de alge-

mene vergadering de te verzekeren kapitalen en hun gebeur-

lijke koppeling aan de index. 

Zij bepaalt de duurtijd van de af te sluiten overeen-

komsten. 

Zij mag bijkomende risico’s laten verzekeren. 

De polissen zullen onderschreven worden in naam van de 

vereniging van mede-eigenaars door de syndicus; hij betaalt 

de premies, ontvangt de schadevergoedingen en geeft er 

kwijting over, zonder tegenover wie ook zijn machten te 

moeten bewijzen. 
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Sommige verzekeringen zullen reeds onderschreven worden 

bij de aanvang van de werken door de zorgen van de syndi-

cus.  Hij heeft de macht in dringende gevallen, voorlopige 

dekkingen en zelfs voorlopige verhogingen van de verzekerde 

kapitalen te onderschrijven. 

Artikel 48: Premies 

De premies van de verzekeringsovereenkomsten zijn een 

gemeenschappelijke last die op alle mede-eigenaars valt in 

verhouding tot de aandelen in de gemeenschappelijke delen 

van het gebouwencomplex. 

Artikel 49: Rampen – Betaling schadevergoeding 

1. Wanneer een schadegeval een of meer privatieve 

delen doch geen enkel gemeenschappelijk deel treft, zullen 

de verzekeringspenningen uitbetaald worden aan de geteis-

terde mede-eigenaars of hun rechthebbenden. 

2. Wanneer een schadegeval de gemeenschappelijke de-

len treft nadat ze opgeleverd werden, zullen de verzeke-

ringspenningen uitbetaald worden op rekening van de vereni-

ging van mede-eigenaars. 

3. In de gevallen, niet voorzien hierboven, zullen 

de verzekeringspenningen uitbetaald worden aan hen voor wie 

het risico van de zaak is. 

4. Vergoedingen betaalbaar op grond van de polissen 

“Burgerlijke aansprakelijkheid” en “arbeidsongevallen” zul-

len rechtstreeks aan de slachtoffers vergoed worden. 

Artikel 50: Verplichting tot herstelling van de schade 

De privatieve eigenaar of de vereniging van mede-

eigenaars zijn steeds verplicht de schade bij ramp te her-

stellen zelfs indien de uitbetaling van de verzekeringspen-

ningen onvoldoende is. 

Artikel 51: Gedeeltelijke of gehele vernieling – ont-

binding & vereffening 

Gedeeltelijke vernieling 

-Over de heropbouw van het onroerend goed of de her-

stelling van het beschadigd gedeelte in geval van gedeelte-

lijke vernietiging wordt beslist door de algemene vergade-

ring (zie beslissingsmeerderheden).  

-Is een gebouw voor minder dan de helft vernield, dan 

is de wederopbouw verplicht. 

-De graad van vernieling wordt door expertise bepaald. 

Gehele vernieling 

-Over de afbraak of de volledige heropbouw van het ge-

bouw om redenen van hygiëne of veiligheid of wanneer de 

kostprijs voor de aanpassing van het gebouw aan de wette-

lijke bepalingen buitensporig zou zijn, wordt eveneens be-

slist door de algemene vergadering (zie beslissingsmeerder-

heden).  

- Indien de voornoemde redenen ontbreken, moet de be-

slissing tot afbraak of tot volledige heropbouw genomen 
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worden bij eenparigheid, overeenkomstig de bepalingen be-

schreven in de wet (zie beslissingsmeerderheden). 

-Zij oordeelt bij heroprichting of het complex zal wor-

den heropgericht volgens de oorspronkelijke plannen of dat 

het zal worden heropgericht volgens andere plannen, eventu-

eel op een ander stuk grond. 

-De mede-eigenaar op wiens privatief deel een hypotheek 

ingeschreven staat wordt steeds aanzien als tegenwoordig en 

wordt steeds aanzien als voor wederopbouw te stemmen tenzij 

hij het bewijs kan leveren dat de hypothecaire inschrijving 

is doorgehaald of dat de hypothecaire schuldeiser hem de 

vrijheid van stemmen laat. 

-De algemene vergadering mag eisen dat de aandelen van 

de mede-eigenaars in consignatie worden gegeven vooraleer 

de werken worden aangevat. 

Vergoedingen - aansprakelijkheid 

-In geval van gehele of gedeeltelijke vernietiging, 

worden de vergoedingen die in de plaats komen van het ver-

nietigde onroerend goed bij voorrang aangewend voor de her-

opbouw ervan, indien daartoe beslist wordt. 

-Onverminderd de vorderingen ingesteld tegen de mede-

eigenaar, de bewoner of de derde, die aansprakelijk is voor 

het schadegeval, zijn de mede-eigenaars verplicht in geval 

van heropbouw of herstel bij te dragen in de kosten, naar 

evenredigheid van hun aandeel in de mede-eigendom. 

-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 vastge-

stelde compensatie.  

-In geval beslist wordt een paviljoen niet herop te 

richten moeten de aandelen die dit paviljoen heeft in de 

algemene gemeenschappelijke delen proportioneel worden ver-

deeld tussen de overblijvende privatieve kavels mits ver-

goeding. 

-De te recupereren materialen worden geveild in de 

voorwaarden beslist door de algemene vergadering en de op-

brengst ervan evenals de verzekeringspenningen worden ver-

deeld tussen de getroffen eigenaars in overeenstemming met 

hun rechten. 

Ontbinding & vereffening in geval van gedeeltelijke of 

gehele vernietiging 

De enkele vernietiging, zelfs volledig, van het gebouw 

of van de groep van gebouwen heeft niet de ontbinding van 

de vereniging tot gevolg. 

De algemene vergadering van mede-eigenaars kan de ver-

eniging alleen ontbinden bij eenparigheid van stemmen van 

alle mede-eigenaars. Deze beslissing wordt bij authentieke 

akte vastgesteld. 
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De rechter spreekt de ontbinding van de vereniging van 

mede-eigenaars uit, op verzoek van iedere belanghebbende 

die een gegronde reden kan aanvoeren. 

Artikel 52: Raad van mede-eigendom – oprichting, samen-

stelling – taken/opdrachten - delegatie 

Oprichting 

In elk gebouw of elke groep van gebouwen met minstens 

twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en 

parkeerplaatsen, wordt door de eerste algemene vergadering 

een raad van mede-eigendom opgericht.  

In de gebouwen of groepen van gebouwen met minder dan 

twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en 

parkeerplaatsen, kan de algemene vergadering beslissen tot 

oprichting van een raad van mede-eigendom die op dezelfde 

wijze is samengesteld en met dezelfde opdrachten belast is 

als hierna omschreven. 

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 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. 

Samenstelling 

De algemene vergadering beslist bij volstrekte meerder-

heid 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 volgen-

de gewone algemene vergadering en is hernieuwbaar. 

Taken en opdrachten 

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 ar-

tikel 577-8/2.  

Om zijn opdracht uit te voeren kan de raad van mede-

eigendom, na de syndicus op de hoogte te hebben gebracht, 

kennisnemen 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.  

Tijdens de algemene vergadering bezorgt de raad van me-

de-eigendom de mede-eigenaars een omstandig jaarverslag 

over de uitoefening van zijn taak. 

Delegatie 

Hij kan andere opdrachten of bevoegdheidsdelegaties 

krijgen in de mate dat de algemene vergadering daartoe be-

slist met een meerderheid van twee derde van de stemmen en 

zulks geen afbreuk doet aan de wettelijke bevoegdheden van 

de syndicus, de algemene vergadering en de commissaris in-

zake de rekeningen.  
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Een door de algemene vergadering verleende opdracht of 

bevoegdheidsdelegatie mag slechts betrekking hebben op uit-

drukkelijk vermelde handelingen en geldt slechts voor één 

jaar.  

HOOFDSTUK III. ONTBINDING EN VEREFFENING VAN DE VERENI-

GING VAN MEDE-EIGENAARS. 
Artikel 53: Ontbinding  

De vereniging van mede-eigenaars is ontbonden vanaf het 

ogenblik dat, om welke reden ook, de onverdeeldheid ophoudt 

te bestaan. 

De algemene vergadering van mede-eigenaars kan de ver-

eniging alleen ontbinden bij eenparigheid van stemmen van 

alle mede-eigenaars. Deze beslissing wordt bij authentieke 

akte vastgesteld. 

De rechter spreekt de ontbinding van de vereniging van 

mede-eigenaars uit, op verzoek van iedere belanghebbende 

die een gegronde reden kan aanvoeren. 

Artikel 54: Vereffening  

De vereniging van mede-eigenaars wordt, na haar ontbin-

ding, geacht voort te bestaan voor haar vereffening. 

Alle stukken uitgaande van een ontbonden vereniging van 

mede-eigenaars vermelden dat zij in vereffening is. 

Artikel 55: Benoeming vereffenaar(s)  

Voor zover niet anders is bepaald in de statuten of in 

een overeenkomst, bepaalt de algemene vergadering van mede-

eigenaars de wijze van vereffening en wijst zij één of meer 

vereffenaars aan. 

Indien de algemene vergadering nalaat die personen aan 

te wijzen, wordt de syndicus belast met de vereffening van 

de vereniging. 

De artikelen 186 tot 188, 190 tot 195, § 1, en 57 van 

het Wetboek van vennootschappen zijn van toepassing op de 

vereffening van de vereniging van mede-eigenaars. 

De afsluiting van de vereffening wordt bij een notari-

ele akte vastgelegd, die overgeschreven wordt op het be-

voegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patri-

moniumdocumentatie. 

De akte bevat: 

1° de plaats, door de algemene vergadering aangewezen, 

waar de boeken en bescheiden van de vereniging van mede-

eigenaars gedurende ten minste vijf jaar moeten worden be-

waard; 

2° de maatregelen, genomen voor de consignatie van de 

gelden en waarden die aan schuldeisers of aan mede-

eigenaars toekomen en die hen niet konden worden overhan-

digd. 

Artikel 56: Rechtsvorderingen na ontbinding en vereffe-

ning: 

Alle rechtsvorderingen tegen de mede-eigenaars, de ver-

enigingen van mede-eigenaars, de syndicus en de vereffe-
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naars verjaren door verloop van vijf jaar te rekenen vanaf 

de overschrijving hoger voorgeschreven. 

Artikel 57: Keuze van woonplaats-adreswijzigingen  

Iedere mede-eigenaar die geen woonplaats in België 

heeft of er niet gewoonlijk verblijft, moet woonplaats in 

België kiezen, op een adres waar hem alle berichten, ken-

nisgevingen en aanmaningen ter uitvoering van deze statuten 

kunnen worden gezonden.  

Elk lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars 

brengt zijn adresveranderingen of de wijzigingen in het 

persoonlijk of zakelijk statuut van zijn kavel onverwijld 

ter kennis van de syndicus. 

Bij gebreke aan dergelijke keuze van woonplaats en/of 

bij het verzaken door de mede-eigenaar aan zijn informatie-

plicht, worden deze mede-eigenaars geldig bereikt op het 

adres van (één van) de kavel(s) waarvan zij eigenaar zijn.  

Artikel 58: Vertaling  

Een mede-eigenaar kan, op zijn verzoek, een vertaling 

verkrijgen van elk document met betrekking tot de mede-

eigendom uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars, 

indien de bedoelde vertaling dient te gebeuren naar de taal 

of een van de talen van het taalgebied waarin het gebouw of 

de groep van gebouwen gelegen zijn.  

De syndicus draagt er zorg voor dat deze vertaling bin-

nen een redelijke termijn ter beschikking wordt gesteld.  

De kosten van de vertaling zijn ten laste van de ver-

eniging van mede-eigenaars. 

Bijzonder rechten 

De eigenaar van appartement 10 heeft het recht het dak 

boven en naast zijn appartement te gebruiken voor alle mo-

gelijke doeleinden (zoals, niet limitatief, plaatsen van 

zonnepanelen, boilers, antennes, inrichten van terras-

sen…).  Hij zal op zijn kosten in de mate van dit gebruik, 

zorgen voor het onderhoud, herstellingen ten gevolge van 

het gebruik.  Hij is verantwoordelijk voor het aanvragen en 

bekomen van vergunningen. 

VERKLARINGEN VERBAND HOUDEND MET DE HYPOTHECAIRE FORMA-

LITEIT  
1. Bevestiging van identiteit - bekwaamheid 

a) De instrumenterende notaris bevestigt de identitei-

ten en bevestigt dat de identiteitsgegevens van de onderte-

kenende partijen – natuurlijke – personen - hem werden aan-

getoond aan de hand van hogervermelde identiteitsbewij-

zen en waarmerkt de bovenvermelde identiteitsgegevens en 

dit op grond van de gegevens van het rijksregister en/of de 

hogervermelde identiteitsbewijzen. 

b) dat voor de partijen – vennootschappen, verenigingen 

of andere privaatrechtelijke rechtspersonen - de gegevens 

overeenstemmen met hun benaming, rechtsvorm, datum van op-

richting en de zetel van de vennootschap, alsook met het 
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ondernemingsnummer indien zij ingeschreven zijn in de 

Kruispuntbank van Ondernemingen, en dit conform artikel 140 

van de Hypotheekwet;  

c) Al de partijen verklaren bevoegd en bekwaam te zijn 

tot het stellen van al de rechtshandelingen in deze akte en 

dus niet het voorwerp te zijn van een maatregel die een on-

bekwaamheid daartoe tot gevolg kan hebben, zoals bijvoor-

beeld faillissement, aanstelling voorlopig bewindvoerder, 

collectieve schuldenregeling, enzovoort. 

2. Keuze van woonplaats - rechtsmacht 

Met het oog op de uitvoering van deze akte doet de com-

parante domiciliekeuze op haar zetel. 

Enkel het vredegerecht van de ligging van het gebouw 

zal bevoegd zijn voor alle geschillen in verband met de be-

schikkingen die voorafgaan. 

3. Aangehechte stukken  

1. Voormelde notulen van de algemene vergadering, met 

alle bijlagen, zijn de: 

a) twee volmachten 

b) een kopij van de voormelde omgevingsvergunning. 

c) uitvoeringsplannen 

d) plannen voor het kadaster en prekadastratie 

e) voorstel/project nieuwe private entiteiten. 

2. Goedgekeurde bouwplannen. 

3. (Onderhands) reglement van interne orde betreffende: 

De vereniging van mede-eigenaars “President Kennedy Re-

sidence” 

4. Gemotiveerd verslag verdeling aandeel in gemene de-

len. 

Deze documenten vormen samen met deze akte, de statuten 

van het gebouw; zij vervolledigen elkaar en vormen één ge-

heel; zij dienen gelezen en geïnterpreteerd in onderling 

verband. 

4. Ontslag van ambtshalve inschrijving  

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumenta-

tie wordt uitdrukkelijk ontslagen enige inschrijving van 

ambtswege te nemen tijdens de overschrijving dezer. 

5. Fiscale verklaring van de koper(s)  

a) De koper, zijnde Halifax Inv, vraagt om toepassing 

van het verlaagd tarief voorzien in artikel 2.9.4.2.4. VCF 

en verklaart dat de voorwaarden vervuld zijn, te weten:  

1° hij heeft een beroepsverklaring ondertekend en inge-

diend op 19 mei 2017 met ref 003276058903 

2° hij heeft op eigen kosten zekerheid gesteld met toe-

passing van artikel 3.10.5.1.3, eerste lid VCF;  

De koper verklaart bovendien:  

1° binnen een termijn van 5 jaar na de verklaring be-

doeld sub 1° 3 wederverkopen verwezenlijkt te hebben;  

2° te weten dat tot behoud van het verlaagd tarief hij 

of zijn rechthebbenden het verkregen onroerend goed moet 
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vervreemd hebben door een wederverkoop of elke andere over-

dracht onder bezwarende titel, ander dan een wederverkoop 

aan een beroepspersoon met toepassing van artikel 

2.9.4.2.4. VCF of een inbreng in een vennootschap, vastge-

steld bij een authentieke akte uiterlijk op 31 december van 

het achtste jaar na de datum van de koopakte. 

b) Partijen geven hierbij volmacht aan notariskantoor 

Celis, Celis en Liesse te Antwerpen om alle eventuele bij-

komende fiscale verklaringen te doen met betrekking tot de-

ze akte en dit overeenkomstig artikel 3.13.1.2.1. van de 

Vlaamse Codex Fiscaliteit. 

SLOTBEPALINGEN 

1. De comparanten erkennen dat de instrumenterende no-

taris voorlezing heeft gegeven van de vermeldingen vervat 

in het eerste en tweede lid van artikel 12 van de Organieke 

Wet Notariaat, en elke partij volledig heeft ingelicht over 

de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit 

de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en dat hij 

aan alle partijen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven. 

2. Zij erkennen op 27 juni 2019 een ontwerp van deze 

akte te hebben ontvangen en dat deze termijn voor hen vol-

doende is geweest om het ontwerp goed te onderzoeken. 

3. De partijen erkennen dat de notaris hen heeft gewe-

zen op hun recht om een andere notaris aan te wijzen of 

zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder 

wanneer tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van on-

evenwichtige bedingen worden vastgesteld. Hij heeft de par-

tijen dan ook gewezen op de tegenstrijdige belangen en de 

onevenwichtige bedingen in deze akte en heeft er de aan-

dacht op gevestigd.  

Partijen erkennen dit en verklaren uitdrukkelijk dat 

deze akte de juiste weergave is van hun bedoelingen zelfs 

indien de bedingen en voorwaarden van deze akte zouden af-

wijken van deze vermeld in vorige overeenkomsten of deze 

zouden aanvullen en deze akte vervangt dan ook –behoudens 

indien letterlijk anders vermeld- alle vroegere overeenkom-

sten tussen hen gesloten voor materies in deze akte opgeno-

men. 

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en tak-

sen) 

Het recht bedraagt vijftig euro (€ 50,00). 

WAARVAN AKTE 

Verleden te Antwerpen, datum als voormeld. 

Na gedeeltelijke voorlezing als voormeld en na toelich-

ting van de akte met inbegrip van alle bijlagen, tekenen de 

comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, samen 

met mij, notaris, deze akte samen met alle bijlagen. 

(volgen de handtekeningen) 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT  
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EEN GEASSOCIEERD NOTARIS 

 


