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STATUTEN  
VAN HET GEBOUWENCOMPLEX 
te Leuven, Engels Plein  

 
Dossier : DA/JC/2132490/CC          Repertorium : 330  
 

 

 

Het jaar tweeduizend veertien,  

op tien juli, 

verschijnen voor mij, Lauranne ROOMAN, notaris te 
Leuven, optredend ter vervanging van meester Daisy DEKEGEL,  
notaris te Brussel, die wettelijk is verhinderd (onbevoegd 
ratione loci) : 

 

1. de STAD LEUVEN, te Leuven, Grote Markt, 9, 

met administratieve zetel te Leuven, Professor Van 

Overstraetenplein, 1,  

ingeschreven in het rechtspersonenregister (Leuven) 

onder het nummer 0207.521.503, 

 

hierna genoemd "de STAD LEUVEN", 

 

hier overeenkomstig het gemeentedecreet vertegen-

woordigd door : 

- de heer Mohamed RIDOUANI, schepen van 

personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en 

vastgoed, wonend te Leuven (Wilsele), Van der Nootstraat, 

111, ingevolge volmacht verleden voor meester Isabelle 

MOSTAERT, notaris te Leuven, op 14 juni 2013, waarvan een 

uitgifte werd gehecht aan een akte vandaag verleden voor 

ondergetekende notaris Lauranne ROOMAN, optredend ter 

vervanging van meester Daisy DEKEGEL (onbevoegd ratione 

loci), houdende overdracht van een recht van opstal, 

waarvan sprake hierna ; 

- de stadssecretaris, de heer August Lodewijk VRIENS, 

wonend te Tielt-Winge, Roeselberg, 43,  

handelend ingevolge besluiten van de gemeenteraad de 

dato 28 juni 2010, 26 augustus 2013 en 23 juni 2014, 

waarvan een afschrift aan onderhavige akte wordt gehecht, 
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die verklaart dat de provinciale overheid op de hoogte 

werd gebracht van deze besluiten, en dat door de 

administratief toezichthoudende overheid noch een 

schorsingsbesluit, noch een vernietigingsbesluit werd 

genomen en dat de termijnen, bepaald in artikel 255 van het 

gemeentedecreet van 25 juli 2005, zijn verstreken, voor wat 

betreft de besluiten van de gemeenteraad de dato 28 juni 

2010 en 26 augustus 2013 ; 

 

2. de naamloze vennootschap "WATERVIEW", waarvan de 

maatschappelijke zetel gevestigd is te 8900 Ieper, 

Zwaanhofweg 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister 

(Veurne) onder het nummer 0893.885.583, 

 opgericht bij akte verleden voor meester Stefaan LAGA, 

notaris te Izegem, op 30 november 2007, bekendgemaakt in de 

bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 december 2007, 

onder nummer 07178826,  

waarvan de statuten sedertdien niet werden gewijzigd, 

 

 hierna genoemd "WATERVIEW", 

 

hier vertegenwoordigd door de heer Johan Henri Sylvie 

DEMAESELEER, wonend te Halle (Lembeek), Arthur Puesstraat, 

45, ingevolge volmacht verleden voor meester Thomas 

DUSSELIER, notaris te Knokke-Heist, op 30 juni 2014, waarvan 

een uitgifte werd gehecht aan een akte vandaag verleden 

voor ondergetekende notaris Lauranne ROOMAN, optredend ter 

vervanging van meester Daisy DEKEGEL (onbevoegd ratione 

loci), houdende overdracht van een recht van opstal, 

waarvan sprake hierna ; 

 

3. de naamloze vennootschap "PARKING LEUVEN", waarvan 

de maatschappelijke zetel gevestigd is te Ieper, 

Zwaanhofweg, 10,  

ingeschreven in het rechtspersonenregister (Ieper) 

onder het nummer btw be 0835.312.035, 
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opgericht, onder de benaming "RING CONGRESS CENTRE", bij 

akte verleden voor meester Stefaan LAGA, voornoemd, op 5 

april 2011, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch 

Staatsblad op 11 april 2011, onder het nummer 2011-04-

11/0302544, 

waarvan de benaming werd gewijzigd in huidige 

benaming, ingevolge beslissing van de algemene vergadering, 

waarvan proces-verbaal werd opgesteld door meester Stefaan 

LAGA, voornoemd, op 15 oktober 2013, bekendgemaakt in de 

bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 28 oktober 2013, 

onder het nummer 2013-10-28/0163674, 

 

hierna genoemd "PARKING LEUVEN", 

 

hier vertegenwoordigd door Johan DEMAESELEER, voornoemd, 

ingevolge volmacht verleden voor meester Thomas DUSSELIER, 

voornoemd, op 30 juni 2014, waarvan sprake hierboven ; 

 

4. de naamloze vennootschap "LEUVEN STUDENT HOUSING", 

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Ieper, 

Zwaanhofweg, 10,  

ingeschreven in het rechtspersonenregister (Ieper) 

onder het nummer btw be 0540.850.224, 

opgericht bij akte verleden voor meester Stefaan LAGA, 

voornoemd, op 15 oktober 2013, bekendgemaakt in de bijlage 

tot het Belgisch Staatsblad op 17 oktober 2013, onder het 

nummer 2013-10-17/0306095, 

waarvan de statuten sedertdien niet werden gewijzigd, 

 

hierna genoemd "LEUVEN STUDENT HOUSING", 

 

hier vertegenwoordigd door Johan DEMAESELEER, voornoemd, 

ingevolge volmacht verleden voor meester Thomas DUSSELIER, 

voornoemd, op 30 juni 2014, waarvan sprake hierboven ; 

 

5. de naamloze vennootschap "RETAIL LEUVEN", waarvan de 

maatschappelijke zetel gevestigd is te Ieper, Zwaanhofweg, 

10,  

ingeschreven in het rechtspersonenregister (Ieper) 

onder het nummer btw be 0845.929.080, 
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opgericht, onder de benaming "ESTATE OF THE ART", bij 

akte verleden voor meester Stefaan LAGA, voornoemd, op 11 

mei 2012, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch 

Staatsblad op 25 mei 2012, onder het nummer 2012-05-

25/0094843, 

waarvan de benaming werd gewijzigd in huidige 

benaming, ingevolge beslissing van de algemene vergadering, 

waarvan proces-verbaal werd opgesteld door meester Stefaan 

LAGA, voornoemd, op 15 oktober 2013, bekendgemaakt in de 

bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 28 oktober 2013, 

onder het nummer 2013-10-28/0163679, 

 

hierna genoemd "RETAIL LEUVEN", 

 

hier vertegenwoordigd door Johan DEMAESELEER, ingevolge 

volmacht verleden voor meester Thomas DUSSELIER, voornoemd, 

op 30 juni 2014, waarvan sprake hierboven, 

 

die verklaren wat volgt. 

 

I. VOORAFGAANDE UITEENZETTING 
 
1. WATERVIEW is eigenaar van het hierna beschreven 

perceel grond :  

 
stad Leuven – eerste afdeling, 
 
een perceel grond gelegen aan het Engels Plein, 

gekadastreerd, volgens eigendomstitel en volgens recent 

kadastraal uittreksel, onder sectie A, nummer 42/P/2, voor 

een oppervlakte van achtenveertig are zevenenzeventig 

centiare (48a77ca) ; 

 

2. De STAD LEUVEN is eigenaar van de hierna beschreven 

percelen grond : 
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stad Leuven – eerste afdeling, 

 

a) een perceel grond, gelegen aan het Engels Plein, 

gekadastreerd onder sectie A, deel van nummer 42/L/2, met 

een oppervlakte volgens meting van zesentachtig centiaren 

(86ca) ; 

 

b) een perceel grond, gelegen aan het Engels Plein, 

gekadastreerd onder sectie A, nummer 46/B/2, voor een 

oppervlakte van eenentwintig aren en negenenzeventig 

centiaren (21a 79ca), met een oppervlakte volgens meting 

van tweeëntwintig aren en negenenzeventig centiaren (22a 

79ca) ; 

 

c) een perceel grond (voorheen deel uitmakend van het 
openbaar domein) gelegen aan het Engels Plein, naast het 

perceel gekadastreerd onder sectie A, nummer 42/P/2, met 

een oppervlakte volgens meting van eenenvijftig centiaren 

(51ca), volgens recent uittreksel gekadastreerd onder 

nummer 42/04, voor dezelfde oppervlakte ; 

 

d) een perceel grond (voorheen deel uitmakend van het 
openbaar domein) gelegen aan het Engels Plein, naast de 

percelen gekadastreerd onder sectie A, nummers 42/P/2 en 

39/X, met een oppervlakte volgens meting van één are en 

vijfentwintig centiaren (1a 25ca), volgens recent 

uittreksel gekadastreerd onder nummer 39/02, voor dezelfde 

oppervlakte ; 

 

e) een perceel grond, gelegen aan het Engels Plein, 

gekadastreerd onder sectie A, nummer 39/X, voor een 

oppervlakte van zeven aren en vijfenvijftig centiaren (7a 

55ca), met een oppervlakte volgens meting van zeven aren en 

zeventig centiaren (7a 70ca) ; 

 

f) een perceel grond, gelegen aan het Engels Plein, 

gekadastreerd onder sectie A, deel van nummer 36/R, met een 

oppervlakte volgens meting van één are en vierentwintig 

centiaren (1a 24ca) ; 
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g) een perceel grond, gelegen aan het Engels Plein, 

gekadastreerd onder sectie A, deel van nummer 4/G, met een 

oppervlakte volgens meting van drie centiaren (3ca), 

 

zoals deze percelen afgebeeld zijn, onder de 

respectieve benamingen "lot 1", "lot 2", "lot 3", "lot 4", 

"lot 5", "lot 6" en "lot 7", op een metingplan opgesteld 

door de heer Marc EILERS, landmeter te Deurne, op 26 

september 2013, waarvan een exemplaar gehecht is aan de 

hierna vermelde akten houdende vestiging van een recht van 

opstal ten voordele van WATERVIEW.  

 
 3. WATERVIEW wenst eigenaar te worden van het hierna 

beschreven perceel grond : 

 

stad Leuven – eerste afdeling, 
 

een perceel grond (voorheen deel uitmakend van het 

openbaar domein) gelegen aan het Engels Plein, naast het 

perceel gekadastreerd onder sectie A, nummer 42/B/2, met 

een oppervlakte volgens meting van twee aren, tweeëndertig 

centiaren en zevenentwintig tienmilliaren (2a 32ca 27tma), 

zoals afgebeeld, in blauwe kleur en onder de benaming 

"lot a", op een metingplan opgesteld door de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "C.I.S.S.", 

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Antwerpen 

(Deurne), De Sevillastraat, 1, op 6 augustus 2013, waarvan 

een exemplaar wordt gehecht aan onderhavige akte. 

 

 Vanaf het ogenblik dat WATERVIEW het hierboven 

beschreven perceel verwerft, zal het van rechtswege deel 

uitmaken van de algemeen gemeenschappelijke gedeelten van 

het gebouwencomplex waarvan sprake hierna. 

 

EIGENDOMSOORSPRONG 

 

1.1. Het hierboven sub 1 beschreven perceel grond werd 

aangekocht door de heer MERCKX Louis Joseph en zijn 

echtgenote, mevrouw MEULEMANS Bertha, en de heer MERCKX 

Alexandre Joseph Berta, van de STAD LEUVEN : 
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- deels ingevolge proces-verbaal van toewijzing 

opgesteld door notaris Charles ROBERTI DE WINGHE te Leuven, op 

29 december 1952, overgeschreven op het hypotheekkantoor 

van Leuven op 16 januari 1953, boek 8051, nummer 45, 

- deels ingevolge akte verleden voor notaris Charles 

ROBERTI DE WINGHE, voornoemd, op 5 februari 1958, 

overgeschreven op het hypotheekkantoor van Leuven op 12 

februari 1958, boek 8894, nummer 4. 

 

1.2. De heer MERCKX Louis Joseph is overleden te Leuven 

op 10 december 1989. Hij liet na als enige wettelijke en 

reservataire erfgenamen zijn echtgenote, mevrouw MEULEMANS 

Bertha, en zijn dochter, mevrouw MERCKX Anne-Marie Gabrielle 

Sylvie. Krachtens zijn huwelijkscontract, verleden voor 

notaris Alban ROOMAN te Leuven, op 22 januari 1927, had de 

overledene de helft van zijn nalatenschap in volle eigendom 

en de andere helft in vruchtgebruik geschonken aan zijn 

echtgenote. 

 

1.3. De heer MERCKX Alexandre Joseph Berta is overleden 

te Leuven op 25 augustus 1993. Hij liet na als enige 

wettelijke en reservataire erfgenamen zijn echtgenote, 

mevrouw BERENSTEIN Rebekka. Krachtens zijn authentiek 

testament, gedicteerd aan notaris Jean-Pierre ROOMAN te 

Leuven, op 14 juni 1988, had de overleden zijn echtgenote 

aangesteld als algemene legataris.  

 

1.4. Bij akte verleden voor notaris Jean-Pierre 

Rooman, voornoemd, en notaris Guillaume ROBERTI DE WINGHE te 

Leuven, op 28 oktober 1994, overgeschreven op het tweede 

hypotheekkantoor te Leuven, op 29 november 1994, boek 5457, 

nummer 26, heeft mevrouw BERENSTEIN Rebekka haar aandeel in 

het goed overgedragen aan mevrouw MERCKX Anne-Marie Gabrielle 

Sylvie.  

 

1.5. Mevrouw MEULEMANS Bertha is testamentloos overleden 

te Grez-Doiceau, op 1 april 1996 ; zij liet na als enige 

wettige en reservataire erfgename haar dochter, mevrouw 

MERCKX Anne-Marie Gabrielle Sylvie. 
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1.6. Bij akte verleden voor geassocieerd notaris 

Thomas DUSSELIER te Knokke-Heist, met tussenkomst van 

geassocieerd notaris Guillaume ROBERTI DE WINGHE, voornoemd, op 

31 oktober 2008, overgeschreven op voormeld 

hypotheekkantoor, onder nummer 73-T-26/11/2008-13642, heeft 

mevrouw MERCKX Anne-Marie Gabrielle Sylvie het goed verkocht 

aan WATERVIEW.  

 

 2. De STAD LEUVEN verklaart eigenaar te zijn van de 

hierboven sub 2 beschreven percelen grond ingevolge een 

voortdurend en onafgebroken, ongestoord, openbaar, niet-

dubbelzinnig bezit sedert meer dan dertig jaar. 

 

RECHTEN VAN OPSTAL 
 
1.1. Bij akten verleden voor geassocieerd notaris Guy 

JANSEN te Leuven, met tussenkomst van geassocieerd notaris 

Lucas VANDEN BUSSCHE te Knokke, op 4 oktober 2013, 

overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Leuven op 

4 november 2013, onder het nummer 73-T-04/11/2013-11192, en 

voor geassocieerd notaris Jurgen DE MEUTER te Leuven, met 

tussenkomst van geassocieerd notaris Lucas VANDEN BUSSCHE, op 

8 november 2013, overgeschreven op het tweede 

hypotheekkantoor te Leuven op 27 november 2013, onder het 

nummer 73-T-27/11/2013-12076, heeft de STAD LEUVEN aan 

WATERVIEW een opstalrecht verleend met betrekking tot de 

hierboven sub 2 beschreven percelen grond, voor een periode 

eindigend op 21 december 2021.  

 

1.2. Ingevolge akte vandaag verleden voor 

ondergetekende notaris Daisy DEKEGEL, werd voormeld 

opstalrecht door WATERVIEW overgedragen aan PARKING LEUVEN, tot 

beloop van elfduizend zeshonderdvierentwintig 

honderdduizendsten (11.624/100.000) in onverdeeldheid, aan 

LEUVEN STUDENT HOUSING, tot beloop van vijfenvijftigduizend 

zevenhonderdvierentachtig honderdduizendsten (55.784/ 

100.000) in onverdeeldheid, en aan LEUVEN RETAIL, tot beloop 

van vierentwintigduizend negenhonderdtweeënnegentig 

honderdduizendsten (24.992/100.000) in onverdeeldheid ;  
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WATERVIEW heeft het opstalrecht behouden tot beloop van 

zevenduizend zeshonderd honderdduizendsten (7.600/100.000) 

in onverdeeldheid. 

 

2. Ingevolge akte vandaag verleden voor ondergetekende 

heeft WATERVIEW een opstalrecht verleend met betrekking tot 

het hierboven sub 1 beschreven perceel grond, voor een 

periode eindigend op 21 december 2021, aan PARKING LEUVEN, 

tot beloop van elfduizend zeshonderdvierentwintig 

honderdduizendsten (11.624/100.000) in onverdeeldheid, aan 

LEUVEN STUDENT HOUSING, tot beloop van vijfenvijftigduizend 

zevenhonderdvierentachtig honderdduizendsten (55.784/ 

100.000) in onverdeeldheid, en aan LEUVEN RETAIL, tot beloop 

van vierentwintigduizend negenhonderdtweeënnegentig 

honderdduizendsten (24.992/100.000) in onverdeeldheid ; 

WATERVIEW heeft zich het opstalrecht voorbehouden tot beloop 

van zevenduizend zeshonderd honderdduizendsten 

(7.600/100.000) in onverdeeldheid. 

 

 PARKING LEUVEN, LEUVEN STUDENT HOUSING en LEUVEN RETAIL worden 
hierna samen genoemd "de opstalhouders". De sub 1 en 2 

vermelde opstalrechten worden hierna samen "het 
opstalrecht" genoemd. 

 

VLAAMS BODEMDECREET 

 

 1.1. WATERVIEW verklaart dat op perceel 42/P/2 een 

risico-inrichting gevestigd was, zoals bedoeld in artikel 2, 

14° van het Vlaamse bodemdecreet.  

 

1.2. WATERVIEW verklaart dat alle verplichtingen 

opgenomen in de artikelen 102 en volgende van het 

bodemdecreet nageleefd werden, en met name : 

 - dat op 7 april 2008 een oriënterend bodemonderzoek 

werd uitgevoerd door de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid "SANECO" ; 

 - dat op 21 mei 2008 een beschrijvend bodemonderzoek 

werd uitgevoerd door de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid "SANECO" ; 
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 - dat op 24 april 2014 een oriënterend bodemonderzoek 

werd uitgevoerd door de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid "UNIVERSOIL" ; 

 - dat zij haar bedoeling om tot onderhavige overdracht 

over te gaan bij aangetekend schrijven van 28 april 2014 

gemeld heeft aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffen-

maatschappij. 

 
 1.3. Op 5 juni 2014 werd door de Openbare Vlaamse 

Afvalstoffenmaatschappij een bodemattest afgegeven voor 

perceel 42/P/2. 

 De inhoud van het attest luidt als volgt : 

 "2 Inhoud van het bodemattest 

 Deze grond is opgenomen in het grondeninformatie-

register. 

 2.1 Uitspraak over de bodemkwaliteit 

 Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen 

verdere maatregelen worden uitgevoerd.  

 2.1.1 Extra informatie 

 Volgens het Bodemdecreet moet er geen bodemsanering 

uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor 

deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 

24.04.2014.  

 2.2 Documenten over de bodemkwaliteit 

 2.2.1 Extra informatie 

 DATUM: 07.04.2008 

 TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

 TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek, Desomer Milieu & 

Veiligheid, BVBA Oud Huis G. Merckx, Engelsplein 30, 3000 

Leuven – Eco-07-12-09 

 AUTEUR: Saneco BVBA  

 DATUM: 21.05.2008 

 TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek 

 TITEL: Beschrijvend Bodemonderzoek "Oud Huis G. Merckx" 

(Eco 08-02-40) 

 AUTEUR: Saneco BVBA  

 DATUM: 24.04.2014 

 TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 
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 TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek: voormalige 

houthandel "Oud Huis G. Merckx", Engels Plein 30 te 3000 

Leuven, 0526006-R02 

 AUTEUR: Universoil BVBA  

 Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.". 

 

1.4. De notaris bevestigt dat alle bepalingen van 

afdeling II van "HOOFDSTUK VIII : OVERDRACHTEN" van het 

bodemdecreet werden toegepast. 

 

De notaris wijst er op dat :  

- dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot 

het al dan niet zuiver zijn van de bodem ; 

- de regels met betrekking tot het grondverzet 

(Hoofdstuk XIII van het bodemdecreet) onverminderd van 

toepassing blijven. 

 

 2.1. De STAD LEUVEN verklaart dat bij haar weten : 

 

- met uitzondering van perceel 46/B/2, in de 

voorafgaande uiteenzetting sub 2 beschreven goederen geen 

risico-inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld in 

artikel 2, 14° van het Vlaamse bodemdecreet ;  

- de in de voorafgaande uiteenzetting sub B beschreven 

goederen, met uitzondering van perceel 46/B/2, niet 

aangetast zijn door bodemverontreiniging die schade kan 

berokkenen aan WATERVIEW of aan derden, of die aanleiding kan 

geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen 

of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan 

opleggen. 

 

 2.2. Op 24 april 2014 werden door de Openbare Vlaamse 

Afvalstoffenmaatschappij bodemattesten afgegeven voor de 

percelen 42/04 en 39/02. 

 

 Op 25 april 2014 werden door de Openbare Vlaamse 

Afvalstoffenmaatschappij bodemattesten afgegeven voor de 

percelen 36/R en 4/G. 
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 De inhoud van deze attesten luidt als volgt : 

 " De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante 

gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. 

 Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.". 

 

 2.3. Op 1 juli 2014 werden door de Openbare Vlaamse 

Afvalstoffenmaatschappij bodemattesten afgegeven voor de 

percelen 42/L/2 en 39/X. 

 

 De inhoud van deze attesten luidt als volgt : 

 " De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante 

gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. 

 Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.". 

 

 2.4. De notaris wijst er op dat :  

- de inhoud van de bodemattesten geen enkele garantie 

verstrekt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn 

van de bodem ; 

- de regels met betrekking tot het grondverzet 

(Hoofdstuk XIII van het bodemdecreet) onverminderd van 

toepassing blijven.  

 

 3.1. De STAD LEUVEN verklaart dat op perceel 46/B/2 een 

risico-inrichting gevestigd was, zoals bedoeld in artikel 2, 

14° van het Vlaamse bodemdecreet. 

  

3.2. De STAD LEUVEN verklaart dat alle verplichtingen 

opgenomen in de artikelen 102 en volgende van het 

bodemdecreet nageleefd werden, en met name : 

 - dat op 25 juni 2010 een oriënterend bodemonderzoek 

werd uitgevoerd door de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid "SANECO" ; 

 - dat zij haar bedoeling om tot onderhavige overdracht 

over te gaan bij aangetekend schrijven van 1 juli 2014 

gemeld heeft aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffen-

maatschappij. 

 

 3.3. Op 5 juni 2014 werd door de Openbare Vlaamse 

Afvalstoffenmaatschappij een bodemattest afgegeven voor 

perceel 46/B/2. 



13 

 

 De inhoud van het bodemattest luidt als volgt : 

 "2 Inhoud van het bodemattest 

 Deze grond is opgenomen in het grondeninformatie-

register. 

 2.1 Uitspraak over de bodemkwaliteit 

 Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen 

verdere maatregelen worden uitgevoerd. 

 2.1.1 Historische verontreiniging  

 Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend 

bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM 

baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend 

bodemonderzoek van 25.06.2010, en op de hierin opgenomen 

bodemkenmerken en functie van de grond.  

 2.2 Documenten over de bodemkwaliteit 

 2.2.1 Historische verontreiniging 

 DATUM: 25.06.2010 

 TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

 TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek, Houthandel E. Wuyts 

& Zoon, Engel Plein 12, 3000 leuven – Eco-10-05-01 

 AUTEUR: Saneco BVBA  

 Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.". 

 
3.4. De notaris bevestigt dat alle bepalingen van 

afdeling II van "HOOFDSTUK VIII : OVERDRACHTEN" van het 

bodemdecreet werden toegepast. 

 

De notaris wijst er op dat :  

- dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot 

het al dan niet zuiver zijn van de bodem ; 

- de regels met betrekking tot het grondverzet 

(Hoofdstuk XIII van het bodemdecreet) onverminderd van 

toepassing blijven. 

 

 VERGUNNINGEN 

 

Op 15 juli 2011 werd door het college van burgemeester 

en schepenen van de stad Leuven onder dossiernummer 

RO2011/0477 een stedenbouwkundige vergunning toegekend voor 

de afbraak van de gebouwen opgericht op de percelen 42/P/2, 

46/B/2 en 39/X. 
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Op 8 februari 2013 werd door het college van 

burgemeester en schepenen van de stad Leuven onder 

dossiernummer RO2012/1222 een stedenbouwkundige vergunning 

toegekend voor het bouwen van een gebouwencomplex op de 

hierboven sub 1 en 2 beschreven percelen, bestaande uit een 

commerciële ruimte, een parkeergebouw en studenten-

huisvesting.  

 

De deputatie van Vlaams-Brabant heeft bij beslissing 

van 27 juni 2013 de beroepen tegen deze stedenbouwkundige 

vergunning respectievelijk onontvankelijk verklaard en niet 

ingewilligd en heeft de stedenbouwkundige aanvraag, waarvoor 

door de stad Leuven voormelde stedenbouwkundige vergunning 

was toegekend, vergund, met een aantal in de beslissing 

opgesomde voorwaarden. 

 
 

TITEL I – BASISAKTE 
 

 

De opstalhouders zullen samen op het geheel gevormd 

door de hierboven sub 1 en 2 en 3 beschreven percelen, 

hierna "het perceel grond" genoemd, het multifunctionele 

gebouwencomplex "WATERVIEW" realiseren.  

 

Het gebouwencomplex zal bestaan uit volgende 

onderdelen : 

 

- een parkeergarage, hierna "de Parking" genoemd ;   

 

- een commercieel complex, hierna "het Commerciële 
Gelijkvloers" genoemd ; 

 

- een studentenhuisvestingscomplex, hierna "de 
Studentenresidentie" genoemd. 

 

Verschijnsters verklaren als volgt de basisakte van 

het gebouwencomplex op te stellen die, samen met het 

reglement van mede-eigendom, de statuten van het 

gebouwencomplex vormt.  
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Deze basisakte wordt opgesteld op basis van de 

hierboven vermelde vergunning de dato 8 februari 2013 en de 

hierna vermelde plannen. 

 

Aangezien de hierboven vermelde onderdelen van het 

complex elk een eigen, specifieke functie hebben, zal er 

een hoofdvereniging van mede-eigenaars opgericht worden 

voor het beheer van de algemene gemeenschappelijke delen 

van het complex, en een deelvereniging van mede-eigenaars 

voor elk onderdeel, bevoegd voor het beheer van de 

bijzondere gemeenschappelijke delen van het betrokken 

onderdeel. 

 

I. GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM EN ONVERDEELDHEID 

 

1. Teneinde tot de horizontale verdeling van de 

eigendom te komen, verklaren de verschijners het 

gebouwencomplex en de grond waarop het wordt opgericht, 

onder het stelsel van de gedwongen mede-eigendom en 

onverdeeldheid te plaatsen, overeenkomstig de wet van 8 

juli 1924, gewijzigd bij de wet van 30 juni 1994 en de wet 

van 2 juni 2010, vormende de artikelen 577-2 tot 577-14 van 

het burgerlijk wetboek, en zodoende de juridische verdeling 

van de eigendom tot stand te brengen op basis van de 

plannen waarvan hierna sprake.  

 

De privatieve kavels die zich in het gebouwencomplex 

bevinden, zullen uit juridisch oogpunt afzonderlijke 

goederen vormen, die het voorwerp kunnen zijn van zakelijke 

rechten, van overdrachten tussen levenden of tengevolge van 

een overlijden en van alle andere overeenkomsten. Elk van 

deze entiteiten zal een gedeelte in privatieve en 

exclusieve eigendom omvatten, met als onverbrekelijk 

daarmee verbonden bijzaak het desbetreffende aandeel in de 

gemeenschappelijke delen van het gebouwencomplex. 
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Elke vervreemding in der minne of langs gerechtelijke 

weg en elke vestiging van zakelijke rechten die een priva-

tieve kavel bezwaren, zal niet alleen de vervreemding of 

bezwaring van de privatieve eigendom meebrengen, maar ook 

van het aandeel in de gemeenschappelijke delen dat daarmee 

onverbrekelijk verbonden is. 

 

De verkrijgers van de privatieve kavels zullen zowel 

voor henzelf als voor de cessionarissen, rechthebbenden of 

rechtverkrijgenden van alle latere eigendomstitels, ertoe 

gehouden zijn zich te richten naar onderhavige basisakte en 

naar het reglement van mede-eigendom die de statuten van 

het goed vormen, alsmede naar het reglement van inwendige 

orde en naar de beslissingen van de algemene vergadering 

van de mede-eigenaars overeenkomstig artikel 577-10 van het 

burgerlijk wetboek. Alle akten van overdracht van eigendom 

of van bezit, inclusief de huurovereenkomsten, moeten 

uitdrukkelijk melding maken van het bestaan van de statuten 

van het goed en de naleving ervan opleggen aan de nieuwe 

verkrijgers of bewoners.  

 

2. De eigenaars van de privatieve entiteiten die deel 
uitmaken van de Parking, het Commerciële Gelijkvloers en de 
Studentenresidentie zullen samen de hoofdvereniging van het 

gebouwencomplex vormen, die exclusief bevoegd blijft voor 

de algemeen gemeenschappelijke delen en de zaken die tot 

het gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom behoren. 

 

De eigenaars van de privatieve entiteiten die deel 

uitmaken van het Commerciële Gelijkvloers zullen binnen 

deze hoofdvereniging een deelvereniging met 

rechtspersoonlijk-heid uitmaken, die enkel bevoegd is voor 

de in deze akte aangeduide particulier gemeenschappelijke 

delen die hen aanbelangen. 

 

De eigenaars van de privatieve entiteiten die deel 

uitmaken van de Parking zullen binnen de hoofdvereniging 
een deelvereniging met rechtspersoonlijkheid uitmaken, die 

enkel bevoegd is voor de in deze akte aangeduide 

particulier gemeenschappelijke delen die hen aanbelangen. 
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De eigenaars van de privatieve entiteiten die deel 

uitmaken van de Studentenresidentie zullen binnen de 

hoofdvereniging een deelvereniging met rechtspersoonlijk-

heid uitmaken, die enkel bevoegd is voor de in deze akte 

aangeduide particulier gemeenschappelijke delen die hen 

aanbelangen. 

 

 II. BIJLAGEN 

 

Aan onderhavige akte zijn gehecht : 

 
1. een afschrift van de stedenbouwkundige vergunning de 

dato 8 februari 2013 waarvan sprake hierboven ;  

 

2. een afschrift van het besluit van de deputatie van 

Vlaams-Brabant de dato 27 juni 2013, waarvan sprake 

hierboven ; 

 

3. een afschrift van de plannen gehecht aan de aanvraag 

van deze stedenbouwkundige vergunning, opgemaakt door de 

architecten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm 

van een naamloze vennootschap "ARCHITECTENBUREAU M. & J-M. 

JASPERS – J. EYERS & PARTNERS", waarvan de kantoren gevestigd 

zijn te Leuven, Tervuursevest 362 :  

 

- Bestaande toestand : nummer A1_MA_001 ; 

- Inplantingsplan : nummer A1_MA_002 ;  

- Gevelaanzicht : nummer A1_RU_201 ; 

- Oostgevel, Engels Plein : nummer A1_RU_202 ;  

- Noordgevel, Ludenscheidssingel : nummer A1_RU_203 ; 

- Westgevel, Keizersberg : nummer A1_RU_204 ;  

- Doorsnede AA : nummer A1_RU_301 ; 

- Doorsnede BB : nummer A1_RU_302 ; 

- Doorsnede CC : nummer A1_RU_303 ;  

- Bestaande toestand, kapplan – boscompensatie : nummer 

1 ;  

- Voorontwerp Waterconcept : nummer 2 ; 

- Profielenplan : nummer 3 ; 

- Grondplan niveau -2 : nummer A1_RU_092 ;  

- Grondplan niveau -1 : nummer A1_RU_091 ; 
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- Grondplan niveau +0 : nummer A1_RU_100 ; 

- Grondplan niveau +1 : nummer A1_RU_101 ; 

- Grondplan niveau +2 : nummer A1_RU_102 ; 

- Grondplan niveau +3 : nummer A1_RU_103 ; 

- Grondplan niveau +4 : nummer A1_RU_104 ; 

- Grondplan niveau +5 : nummer A1_RU_105 ; 

- Grondplan niveau +6 : nummer A1_RU_106 ; 

- Grondplan niveau +7 : nummer A1_RU_107 ; 

- Grondplan niveau +8 : nummer A1_RU_108 ; 

- Grondplan niveau +09 : nummer A1_RU_109 ; 

- Grondplan niveau +10 : nummer A1_RU_110 ; 

- Grondplan niveau +11 : nummer A1_RU_111 ; 

- Grondplan niveau +12 : nummer A1_RU_112 ; 

- Grondplan niveau +13 : nummer A1_RU_113 ; 

- Grondplan niveau +14 : nummer A1_RU_114 ; 

- Grondplan niveau +15_DAK : nummer A1_RU_115 ; 

 

4. de vlekkenplannen opgemaakt door de architecten van 

de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze 

vennootschap "ARCHITECTENBUREAU M. & J-M. JASPERS – J. EYERS & 

PARTNERS", voornoemd :  

 

- Basisakte Grondplan niveau -2 : A1-BA-092A ; 

- Basisakte Grondplan niveau -1 : A1-BA-091A ; 

- Basisakte Grondplan niveau +0 : A1-BA-100A ; 

- Basisakte Grondplan niveau +1 : A1-BA-101A ; 

- Basisakte Grondplan niveau +2 : A1-BA-102A ; 

- Basisakte Grondplan niveau +3 : A1-BA-103A ; 

- Basisakte Grondplan niveau +4 : A1-BA-104A ; 

- Basisakte Grondplan niveau +5 : A1-BA-105A ; 

- Basisakte Grondplan niveau +6 tem +13 : A1-BA-106A ; 

- Basisakte Grondplan niveau +14 : A1-BA-114A ; 

- Plan erfdienstbaarheid A1-MA-010-A1608. 

 
5. het gemotiveerd verslag opgemaakt door de heer 

Thomas COLLIN, landmeter te Wilrijk, overeenkomstig artikel 

577-4, § 1, tweede alinea van het Burgerlijk Wetboek. 
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 Deze documenten vullen de statuten van het 

gebouwencomplex aan en vormen er een geheel mee. Zij moeten 

worden gelezen en geïnterpreteerd in functie van elkaar. 

  

 De documenten sub 1, 2, 3, 4 en 5 worden bijgevolg aan 

onderhavige akte gehecht, nadat ze door de verschijners voor 

waar zijn verklaard en zijn ondertekend "ne varietur" en 

nadat de instrumenterende notaris er de vermelding "bijlage" 

heeft op aangebracht.  

 

 Zij moeten tegelijk met onderhavige akte worden 

geregistreerd en zullen voortaan een wezenlijk bestanddeel 

ervan vormen ; enkel bijlagen 1, 2 en 5 zullen met de akte 

worden overgeschreven op het hypotheekkantoor, en moeten 

tegelijk met een uitgifte van onderhavige akte worden 

neergelegd op het bevoegde kantoor van bewaring der 

hypotheken.  

 

 De verschijners verklaren hun handtekening te erkennen 

die onderaan deze documenten is aangebracht en de 

voorwaarden te herhalen die zij inhouden, waarbij zij wensen 

dat deze voorwaarden en overeenkomsten dezelfde graad van 

echtheid verkrijgen als werden zij hier weergegeven.  

 

 III. BESCHRIJVING VAN HET GEBOUWENCOMPLEX 

 

 C.1. Uit voormelde plannen blijkt dat het 

gebouwencomplex zal omvatten :  

 

a. op verdieping -2: 

 

- privatieve gedeelten :  

 

-- in de Parking : honderd éénennegentig 

parkeerplaatsen, genummerd  P-2.001 tot en met P-2.191, 

stockage 1 met bijhorend sas, stockage 2 met bijhorend sas ; 
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- gemeenschappelijke delen : 

 

-- particulier gemeenschappelijke delen van de   

Parking : gangen en sassen,  manoeuvreerruimtes, 

toegangshelling, trappen, traphallen, verluchtingsschacht, 

pomplokaal en bijhorend sas ; 

 

-- algemeen gemeenschappelijke delen : een buffertank, 

een hal met trap, drie liften (met stopplaatsen op de 

verdiepingen -2, -1, +0, +1, +2, +3, +4 en +5) met 

bijhorende lifthallen ; 

 

-- algemeen gemeenschappelijke delen met een exclusief 

genotsrecht voor de mede-eigenaars van de Parking en de 

Studentenresidentie : een vluchttrap, een lift (met  

stopplaatsen op -2, -1, +0, +1, +2, +3, +4, +5) en een 

liftsas ; 

 

-- algemeen gemeenschappelijke delen met een exclusief 

genotsrecht voor de mede-eigenaars van het Commerciële 

Gelijkvloers en de Studentenresidentie : een sprinklertank ; 

 

b. op verdieping -1 : 
 

- privatieve gedeelten :  

 

-- in de Parking : honderd vierenzestig 

parkeerplaatsen, genummerd P-1.001 tot en met P-1.164, één 

berging ; 

 

- gemeenschappelijke delen : 

 

-- particulier gemeenschappelijke delen van de   

Parking : laagspanningslokaal en transfolokaal, diverse 

gangen en manoeuvreerruimten, trappen, traphallen, de 

circulatieruimten tussen de parkeerplaatsen, 

toegangshelling, verluchtingsschacht ;  

  

 



21 

 

-- particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie : een lift met liftsas,  een 

vuilnislokaal met sas, een open fietsenstalling met 

toegangshelling, twee trappen met traphallen, twee liften 

met liftsas (met stopplaatsen op verdieping -1, +0, +1, +2, 

+3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, +11, +12, +13), een 

afvallokaal met sas, een regenwatertank, een waterlokaal, 

een pomplokaal, een laagspanningslokaal, een 

hoogspanningslokaal, een luchtgroepenlokaal, een 

stockagelokaal (reserve studenten), gangen en sassen, een 

buitenruimte patio ; 

 

-- algemeen gemeenschappelijke delen : een in- en 

uitrijhelling voor fietsen, een fietsenstalling, diverse  

sassen en gangen, een trap met traphal, drie liften (met  

stopplaatsen op de verdiepingen -2, -1, +0, +1, +2, +3, +4 

en +5) en een lifthal, een waterlokaal, een 

hoogspanningslokaal, twee buffertanks ; 

 

-- algemeen gemeenschappelijke delen met een exclusief 

genotsrecht voor de mede-eigenaars van de Parking en de 

Studentenresidentie : een vluchttrap, een lift (met  

stopplaatsen op -2, -1, +0, +1, +2, +3, +4, +5) en een 

liftsas ; 

 

-- algemeen gemeenschappelijke delen met een exclusief 

genotsrecht voor de mede-eigenaars van het Commerciële 

Gelijkvloers en de Studentenresidentie : een 

sprinklerlokaal, een sprinklertank ; 

 
c. op niveau 0 :  

 

- privatieve gedeelten :  

 

-- in het Commerciële Gelijkvloers :  

--- vijf commerciële ruimtes met stockageruimte, 

genaamd "commerciële ruimte 1", "commerciële ruimte 2", 
"commerciële ruimte 3", "commerciële ruimte 4" en 

"commerciële ruimte 5" ; 
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--- 17 parkeerplaatsen, genummerd P0.001 tot en met 

P0.017, voor personeel van het Commerciële Gelijkvloers ; 

 

- gemeenschappelijke gedeelten :  

 

-- particulier gemeenschappelijke delen van de  

Parking : twee vluchttrappen met traphal, in- en uitritten 

parking, een lokaal parkingwachter, verluchtingsschacht ;  

 

-- particulier gemeenschappelijke delen van het 

Commerciële gelijkvloers : een dienstweg, een loskade ;  

 

-- particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie : inkomhal, lift (met stopplaatsen op 

verdiepingen -1, +0, +1, +2, +3, +4, +5), inkomhal, gang, 

twee liften, trappen en traphallen, nooduitgang, een in- en 

uitrijhelling voor fietsen, een beheerlokaal ; 

 

-- algemeen gemeenschappelijke delen : een in- en 

uitrijhelling voor fietsen, een trap met traphal, drie 

liften (met stopplaatsen op de verdiepingen -2, -1, +0, +1, 

+2, +3, +4 en +5) en een lifthal, een gasontspanningslokaal, 

een buitentrap naar verdieping +1 ; 

 

-- algemeen gemeenschappelijke delen met een exclusief 

genotsrecht voor de mede-eigenaars van de Parking en de 

Studentenresidentie : twee vluchttrappen met traphallen, 

een lift met liftsas ; 

 

d. op niveau +1 : 

 

- privatieve gedeelten :  

 

-- in de Parking : honderd vierenvijftig 

parkeerplaatsen genummerd P1.001 tot en met P1.154 ; 

 

-- in de Studentenresidentie :  
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--- in Leefunit 1 : tien kamers, genaamd V1-U1-K1, V1-

U1-K2, V1-U1-K3, V1-U1-K4, V1-U1-K5, V1-U1-K6, V1-U1-K7, V1-

U1-K8, V1-U1-K9 en V1-U1-K10, elk omvattend : een slaap- en 

studeerruimte,  een water-closet en lavabo en een douche ; 

 

--- in Leefunit 2 : twee studio’s, genaamd V1-U2-K1 en 

V1-U2-K2, elk omvattend : een slaap- en studeerruimte, een 

kitchenette, een water-closet,  lavabo en een douche ;  

 

--- in Leefunit 3 : twaalf studio’s, genaamd V1-U3-K1, 

V1-U3-K2, V1-U3-K3, V1-U3-K4, V1-U3-K5, V1-U3-K6, V1-U3-K7, 

V1-U3-K8, V1-U3-K9 en V1-U3-K10, V1-U3-K11 en V1-U3-K12, elk 

omvattend : een slaap- en studeerruimte, een kitchenette, 

een water-closet,  lavabo en een douche ; 

 

- gemeenschappelijke gedeelten : 

 

-- particulier gemeenschappelijke delen van de   

Parking : een vluchttrap met traphal, de manoeuvreerruimte, 

de circulatieruimten tussen de parkeerplaatsen, een helling 

om de parking in en uit te rijden, een verluchtingsschacht, 

een stroomgenerator ; 

 

-- particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie : diverse hallen, trappen, traphallen, 

liften en liftsassen, de gangen, de gemeenschappelijke 

ruimte studenten uitgevend op de buitenruimte, de 

buitenruimte, de lokalen voor poetspersoneel, de 

gemeenschappelijke keukens, warmwaterlokaal ; 

 

-- algemeen gemeenschappelijke delen : een trap met 

traphal, drie  liften (met stopplaatsen op de verdiepingen  

-2, -1, +0, +1, +2, +3, +4 en +5) en een lifthal,  een 

buitenplein, een buitentrap gaande tot verdieping +4, een  

talud op het buitenplein ; 

 

-- algemeen gemeenschappelijke delen met een exclusief 

genotsrecht voor de mede-eigenaars van de Parking en de 

Studentenresidentie : twee vluchttrappen met traphal, een 

lift met liftsas ; 
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e. op niveau +2 : 

 

- privatieve gedeelten :  

 

-- in de Parking : honderd achtenvijftig 

parkeerplaatsen, genummerd P2.001 tot en met P2.158 ; 

 

-- in de Studentenresidentie : 

 

--- in Leefunit 4 : tien kamers, genaamd V2-U4-K1, V2-

U4-K2, V2-U4-K3, V2-U4-K4, V2-U4-K5, V2-U4-K6, V2-U4-K7, V2-

U4-K8, V2-U4-K9 en V2-U4-K10, elk omvattend : een slaap- en 

studeerruimte,  een water-closet,  lavabo en een douche ; 

 

--- in Leefunit 5 :  

---- achttien kamers, genaamd V2-U5-K1, V2-U5-K2, V2-

U5-K3, V2-U5-K4, V2-U5-K5, V2-U5-K6, V2-U5-K7, V2-U5-K8, V2-

U5-K9, V2-U5-K10, V2-U5-K11, V2-U5-K12, V2-U5-K13, V2-U5-

K14, V2-U5-K16, V2-U5-K17, V2-U5-K18 en V2-U5-K19, elk 

omvattend : een slaap- en studeerruimte,  een water-closet,  

lavabo en een douche ; 

---- één studio, genaamd V2-U5-K15, omvattend : een 

slaap- en studeerruimte, een kitchenette, een water-closet,  

lavabo en een douche ; 

  

--- in Leefunit 6 : twaalf studio’s, genaamd V2-U6-K1, 

V2-U6-K2, V2-U6-K3, V2-U6-K4, V2-U6-K5, V2-U6-K6, V2-U6-K7, 

V2-U6-K8, V2-U6-K9 , V2-U6-K10, V2-U6-K11 en V2-U6-K12, elk 

omvattend : een slaap- en studeerruimte, een kitchenette, 

een water-closet,  lavabo en een douche ; 

 

- gemeenschappelijke gedeelten : 

 

-- particulier gemeenschappelijke delen van de   

Parking : een vluchttrap met traphal, de manoeuvreerruimte, 

de circulatieruimten tussen de parkeerplaatsen, een 

hellingen om de parking in en uit te rijden ; 
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-- particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie :  hal, trappen, traphallen, liften en 

liftsassen, gangen en sassen, gemeenschappelijke keukens, 

warmwaterlokaal ; 

 

-- algemeen gemeenschappelijke delen : een trap met 

traphal, drie  liften (met stopplaatsen op de verdiepingen -

2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 en +5) en een lifthal ;   

 

-- algemeen gemeenschappelijke delen met een exclusief 

genotsrecht voor de mede-eigenaars van de Parking en de 

Studentenresidentie : twee vluchttrappen met traphal, een 

lift met liftsas ; 

 

f. op niveau +3 : 

 

- privatieve gedeelten :  

 

-- in de Parking : honderd achtenvijftig 

parkeerplaatsen, genummerd P3.001 tot en met P3.158 ; 

 

-- in de Studentenresidentie : 

 

--- in Leefunit 7 : tien kamers, genaamd V3-U7-K1, V3-

U7-K2, V3-U7-K3, V3-U7-K4, V3-U7-K5, V3-U7-K6, V3-U7-K7, V3-

U7-K8, V3-U7-K9 en V3-U7-K10, elk omvattend : een slaap- en 

studeerruimte,  een water-closet,  lavabo en een douche ; 

 

--- in Leefunit 8 : 

---- achttien kamers, genaamd V3-U8-K1, V3-U8-K2, V3-

U8-K3, V3-U8-K4, V3-U8-K5, V3-U8-K6, V3-U8-K7, V3-U8-K8, V3-

U8-K9, V3-U8-K10, V3-U8-K11, V3-U8-K12, V3-U8-K13, V3-U8-

K14, V3-U8-K16, V3-U8-K17, V3-U8-K18 en V3-U8-K19, elk 

omvattend : een slaap- en studeerruimte,  een water-closet,  

lavabo en een douche ;  

---- één studio, genaamd V3-U8-K15, omvattend : een 

slaap- en studeerruimte, een kitchenette, een water-closet,  

lavabo en een douche ; 
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--- In Leefunit 9 : zes studio’s, genaamd V3-U9-K1, V3-

U9-K2, V3-U9-K3, V3-U9-K4, V3-U9-K5 en V3-U9-K6, elk 

omvattend: een slaap- en studeerruimte, een kitchenette, een 

water-closet,  lavabo en een douche ; 

 

- gemeenschappelijke gedeelten : 

 

-- particulier gemeenschappelijke delen van de   

Parking : een vluchttrap met traphal, de manoeuvreerruimte, 

de circulatieruimten tussen de parkeerplaatsen, een helling 

om de parking in en uit te rijden ; 

 

-- particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie :  hallen, trappen, traphallen, liften 

en liftsassen, gemeenschappelijke keukens, warmwaterlokaal ; 

 

-- algemeen gemeenschappelijke delen : een trap met 

traphal, drie liften (met stopplaatsen op de verdiepingen   

-2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 en +5) en een lifthal ;   

 

-- algemeen gemeenschappelijke delen met een exclusief 

genotsrecht voor de mede-eigenaars van de Parking en de 

Studentenresidentie : twee vluchttrappen met traphal, een 

lift met liftsas ; 

 

g. op niveau +4 : 

 

- privatieve gedeelten :  

 

-- in de Parking : honderd zestig parkeerplaatsen, 
genummerd P4.001 tot en met P4.160 : 

 

-- in de Studentenresidentie : 

 

--- in Leefunit 10 : tien kamers, genaamd V4-U10-K1, 

V4-U10-K2, V4-U10-K3, V4-U10-K4, V4-U10-K5, V4-U10-K6, V4-

U10-K7, V4-U10-K8, V4-U10-K9 en V4-U10-K10, elk omvattend : 

een slaap- en studeerruimte,  een water-closet,  lavabo en 

een douche ; 
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--- in Leefunit 11 : 

---- achttien kamers, genaamd V4-U11-K1, V4-U11-K2, V4-

U11-K3, V4-U11-K4, V4-U11-K5, V4-U11-K6, V4-U11-K7, V4-U11-

K8, V4-U11-K9, V4-U10-K10, V4-U10-K11, V4-U10-K12, V4-U10-

K13, V4-U10-K14, V4-U10-K16, V4-U10-K17, V4-U10-K18 en V4-

U10-K19 elk omvattend : een slaap- en studeerruimte, een 

water-closet, lavabo en een douche ; 

---- één studio, genaamd V4-U11-K15, omvattend : een 

slaap- en studeerruimte, een kitchenette, een water-closet,  

lavabo en een douche ; 

 

- gemeenschappelijke gedeelten : 

 

-- particulier gemeenschappelijke delen van de   

Parking : een vluchttrap met traphal, de manoeuvreerruimte, 

de circulatieruimten tussen de parkeerplaatsen, een helling 

om de parking in en uit te rijden ; 

 

-- particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie :  hal, trappen, traphallen, liften en 

liftsas, gangen en sassen, gemeenschappelijke keukens, een 

buitentrap naar het buitenplein op +5 ; 

 

-- algemeen gemeenschappelijke delen : een trap met 

traphal, drie  liften (met stopplaatsen op de verdiepingen  

-2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 en +5) een een lifthal, een 

passerel (doorgang richting Keizersberg) ; 

 

-- algemeen gemeenschappelijke delen met een exclusief 

genotsrecht voor de mede-eigenaars van de Parking en de 

Studentenresidentie : twee vluchttrappen met traphal, een 

lift met liftsas ; 

 

h. op niveau +5 : 
 

- privatieve gedeelten :  

 

-- in de Studentenresidentie : 
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--- in Leefunit 12 : tien kamers, genaamd V5-U12-K1, 

V5-U12-K2, V5-U12--K3, V5-U12-K4, V5-U12-K5, V5-U12-K6, V5-

U12-K7, V5-U12-K8, V5-U12-K9 en V5-U12-K10, elk omvattend : 

slaap- en studeerruimte,een water-closet, een lavabo en een 

douche ; 

 

--- in Leefunit 13 : 

---- achttien kamers, genaamd V5-U13-K1, V5-U13-K2, V5-

U13-K3, V5-U13-K4, V5-U13-K5, V5-U13-K6, V5-U13-K7, V5-U13-

K8, V5-U13-K9,  V5-U13-K10, V5-U13-K11, V5-U13-K12, V5-U13-

K13, V5-U13-K14, V5-U13-K16, V5-U13-K17, V5-U13-K18 en V5-

U13-K19, elk omvattend : een slaap- en studeerruimte, een 

water-closet, een lavabo en een douche ; 

---- één studio, genaamd V5-U13-K15, omvattend : een 

slaap- en studeerruimte, een kitchenette, een water-closet,  

lavabo en een douche ; 

 

--- in Leefunit 14 : zeven kamers, genaamd V5-U14-K1, 

V5-U14-K2, V5-U14-K3, V5-U14-K4, V5-U14-K5, V5-U14-K6 en V5-

U14-K7, elk omvattend : een slaap- en studeerruimte, een 

water-closet, een lavabo en een douche ; 

 

--- in Leefunit 15 : dertien kamers, genaamd V5-U15-K1, 

V5-U15-K2, V5-U15-K3, V5-U15-K4, V5-U15-K5, V5-U15-K6, V5-

U15-K7, V5-U15-K8, V5-U15-K9, V5-U15-K10, V5-U15-K11, V5-

U15-K12 en V5-U15-K13, elk omvattend : een slaap- en 

studeerruimte, een water-closet,een lavabo en een douche ; 

 

--- in Leefunit 16 : twaalf studio’s, genaamd V5-U16-

K1, V5-U16-K2, V5-U16-K3, V5-U16-K4, V5-U16-K5, V5-U16-K6, 

V5-U16-K7, V5-U16-K8, V5-U16-K9, V5-U16-K10, V5-U16-K11 en 

V5-U15-K12, elk omvattend : slaap- en studeerruimte, 

kitchenette, een water-closet,  lavabo en een douche ; 

 

--- in Leefunit 17 : twaalf kamers, genaamd V5-U17-K1, 

V5-U17-K2, V5-U17-K3, V5-U17-K4, V5-U17-K5, V5-U17-K6, V5-

U17-K7, V5-U17-K8, V5-U17-K9, V5-U17-K10, V5-U17-K11 en V5-

U17-K12 elk omvattend : slaap- en studeerruimte, een water-

closet, een lavabo en een douche ; 
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--- in Leefunit 18 : twaalf kamers, genaamd V5-U18-K1, 

V5-U18-K2, V5-U18-K3, V5-U18-K4, V5-U18-K5, V5-U18-K6, V5-

U18-K7, V5-U18-K8, V5-U18-K9, V5-U18-K10, V5-U18-K11 en V5-

U18-K12 elk omvattend : slaap- en studeerruimte, een water-

closet, een lavabo en een douche ; 

 

--- in Leefunit 19 : tien kamers, genaamd V5-U19-K1, 

V5-U19-K2, V5-U19-K3, V5-U19-K4, V5-U19-K5, V5-U19-K6, V5-

U19-K7, V5-U19-K8, V5-U19-K9 en V5-U19-K10, elk omvattend : 

een slaap- en studeerruimte, een water-closet, een lavabo en 

een douche ; 

 

--- in Leefunit 20 : dertien kamers, genaamd V5-U20-K1, 

V5-U20-K2, V5- U20-K3, V5-U20-K4, V5-U20-K5, V5-U20-K6, V5-

U20-K7, V5-U20-K8, V5-U20-K9 en V5-U20-K10,V5-U20-K11, V5-

U20-K12 en V5-U20-K13 elk omvattend : een slaap- en 

studeerruimte,een water-closet, een lavabo en een  douche ; 

 

- gemeenschappelijke gedeelten : 

 

-- particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie : diverse hallen, gangen en sassen, 

trappen en traphallen,  twee liften en liftsassen, 

buitenpleinen, een lokaal voor brandweermateriaal, 

gemeenschappelijke ruimten en keukens ; 

 

-- algemeen gemeenschappelijke delen : een trap met 

traphal, , drie  liften (met stopplaatsen op de verdiepingen 

-2, -1, +0, +1, +2, +3, +4 en +5) ; 

 

-- algemeen gemeenschappelijke delen met een exclusief 

genotsrecht voor de mede-eigenaars van de Parking en de 

Studentenresidentie : vluchttrap, een lift met liftsas ; 

 

i. op niveau +6 : 

 

- privatieve gedeelten :  

 

-- in de Studentenresidentie : 
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--- in Leefunit 21 : tien kamers, genaamd V6-U21-K1, 

V6-U21-K2, V6-U21-K3, V6-U21-K4, V6-U21-K5, V6-U21-K6, V6-

U21-K7, V6-U21-K8, V6-U21-K9 en V6-U21-K10, elk omvattend : 

een slaap- en studeerruimte,een water-closet,een lavabo en 

een douche ; 

 

--- in Leefunit 22 : zeventien kamers, genaamd V6-U22-

K1, V6-U22-K2, V6-U22-K3, V6-U22-K4, V6-U22-K5, V6-U22-K6, 

V6-U22-K7, V6-U22-K8, V6-U22-K9, V6-U22-K10, V6-U22-K11, V6-

U22-K12, V6-U22-K13, V6-U22-K15, V6-U22-K16, V6-U22-K17 en 

V6-U22-K18 elk omvattend : een slaap- en studeerruimte, een 

water-closet,een lavabo en een douche ; 

 

---- één studio, genaamd V6-U22-K14, omvattend : een 

slaap- en studeerruimte, een kitchenette, een water-closet,  

lavabo en een douche ; 

 

- gemeenschappelijke gedeelten : 

 

-- particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie : hal, twee trappen en traphal, twee 

liften en liftsas, gangen, gemeenschappelijke keukens ; 

 

j. op niveau +7: 

  

- privatieve gedeelten :  

 

-- in de Studentenresidentie : 

 

--- in Leefunit 23 : tien kamers, genaamd V7-U23-K1, 

V7-U23-K2, V7-U23-K3, V7-U23-K4, V7-U23-K5, V7-U23-K6, V7-

U23-K7, V7-U23-K8, V7-U23-K9 en V7-U23-K10, elk omvattend : 

een slaap-en studeerruimte, een water-closet, een lavabo en 

een douche ; 

 

--- in Leefunit 24 : 

---- zeventien kamers, genaamd V7-U24-K1, V7-U24-K2, 

V7-U24-K3, V7-U24-K4, V7-U24-K5, V7-U24-K6, V7-U24-K7, V7-

U24-K8, V7-U24-K9, V7-U24-K10, V7-U24-K11, V7-U24-K12, V7-

U24-K13, V7-U24-K15, V7-U24-K16, V7-U24-K17 en V7-U24-K18, 
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elk omvattend : een slaap- en studeerruimte, een water-

closet, een lavabo en een douche, 

---- één studio, genaamd V7-U24-K14, elk omvattend: een 

slaap- en studeerruimte, een kitchenette, een water-closet,  

lavabo en een douche ; 

  

- gemeenschappelijke gedeelten : 

 

-- particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie : hal, twee trappen en traphal, twee 

liften en liftsas, gangen, gemeenschappelijke keukens ; 

 

k. op niveau +8 : 

 

- privatieve gedeelten :  

 

-- in de Studentenresidentie : 

 

--- in Leefunit 25 : tien kamers, genaamd V8-U25-K1, 

V8-U25-K2, V8-U25-K3, V8-U25-K4, V8-U25-K5, V8-U25-K6, V8-

U25-K7, V8-U25-K8, V8-U25-K9 en V8-U25-K10, elk omvattend : 

een slaap- en studeerruimte, een water-closet,een lavabo en 

een douche ; 

 

--- in Leefunit 26 : 

---- zeventien kamers, genaamd V8-U26-K1, V8-U26--K2, 

V8-U26-K3, V8-U26-K4, V8-U26-K5, V8-U26-K6, V8-U26-K7, V8-

U26-K8, V8-U26-K9, V8-U26-K10, V8-U26-K11, V8-U26-K12, V8-

U26-K13, , V8-U26-K15, V8-U26-K16, V8-U26-K17 en V8-U26-K18 

elk omvattend : een slaap- en studeerruimte, een water-

closet, een lavabo en een douche ; 

---- één studio, genaamd V8-U26-K14, omvattend : een 

slaap- en studeerruimte, een kitchenette, een water-closet,  

lavabo en een douche ; 

  

- gemeenschappelijke gedeelten : 

 

-- particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie : hal, twee trappen en traphal, twee 

liften en liftsas, gangen, gemeenschappelijke keukens ; 
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l. op niveau +9: 
 

- privatieve gedeelten :  

 

-- in de Studentenresidentie : 

--- in Leefunit 27 : tien kamers, genaamd V9-U27-K1, 

V9-U27-K2, V9-U27-K3, V9-U27-K4, V9-U27-K5, V9-U27-6, V9-

U27-K7, V9-U27-K8, V9-U27-K9 en V9-U27-K10, elk omvattend : 

een slaap- en studeerruimte, een water-closet, een lavabo en 

een douche ; 

 

--- in Leefunit 28 : zeventien kamers, genaamd V9-U28-

K1, V9-U28-K2, V9-U28-3, V9-U28-K4, V9-U28-K5, V9-U28-K6, 

V9-U28-K7, V9-U28-K8, V9-U2-K9, V9-U28-K10, V9-U28-K11, V9-

U28-K12, V9-U28-K13, V9-U28-K15, V9-U28-K16, V9-U28-K17 en 

V9-U28-K18 elk omvattend : een slaap- en studeerruimte, een 

water-closet, een lavabo en een douche ; 

 

---- één studio, genaamd V9-U28-K14, omvattend : een 

slaap- en studeerruimte, een kitchenette, een water-closet,  

lavabo en een douche ; 

 

- gemeenschappelijke gedeelten : 

 

-- particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie : hal, twee trappen en traphal, twee 

liften en liftsas, gangen, gemeenschappelijke keukens ; 

 
m. op niveau +10 : 
 

- privatieve gedeelten :  

 

-- in de Studentenresidentie : 

 

--- in Leefunit 29 : tien kamers, genaamd V10-U29-K1, 

V10-U29-K2, V10-U29-K3, V10-U29-K4, V10-U29-K5, V10-U29-6, 

V10-U29-K7, V10-U29-K8, V10-U29-K9 en V10-U29-K10, elk 
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omvattend : een slaap- en studeerruimte, een water-closet, 

een lavabo en een douche ; 

 

--- in Leefunit 30 : zeventien kamers, genaamd V10-U30-

K1, V10-U30-K2, V10-U30-3, V10-U30-K4, V10-U30-K5, V10-U30-

K6, V10-U30-K7, V10-U30-K8, V10-U30-K9, V10-U30-K10, V10-

U30-K11, V10-U30-K12, V10-U30-K13, V10-U30-K15, V10-U30-K16, 

V10-U30-K17 en V10-U30-K18 elk omvattend : een slaap- en 

studeerruimte,een water-closet, een lavabo en een douche ; 

 

---- één studio, genaamd V10-U30-K14, omvattend : een 

slaap- en studeerruimte, een kitchenette, een water-closet,  

lavabo en een douche ; 

 

- gemeenschappelijke gedeelten : 

 

-- particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie : hal, twee trappen en traphal, twee 

liften en liftsas, gangen, gemeenschappelijke keukens ; 

 
n. op niveau +11 : 

 

- privatieve gedeelten :  

 

-- in de Studentenresidentie : 

 

--- in Leefunit 31 : tien kamers, genaamd V11-U31-K1, 

V11-U31-K2, V11-U31-K3, V11-U31-K4, V11-U31-K5, V11-U31-6, 

V11-U31-K7, V11-U31-K8, V11-U31-K9 en V11-U31-K10, elk 

omvattend : een slaap- en studeerruimte, een water-closet, 

een lavabo en een douche ; 

 

--- in Leefunit 32 : 

 

---- zeventien kamers, genaamd V11-U32-K1, V11-U32-K2, 

V11-U32-3, V11-U32-K4, V11-U32-K5, V11-U32-K6, V11-U32-K7, 

V11-U32-K8, V11-U32-K9, V11-U32-K10, V11-U32-K11, V11-U32-

K12, V11-U32-K13, V11-U32-K15, V11-U32-K16, V11-U32-K17 en 

V11-U32-K18 elk omvattend : een slaap- en studeerruimte, een 

water-closet, een lavabo en een douche ; 
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---- één studio, genaamd V11-U32-K14, omvattend : een 

slaap- en studeerruimte, een kitchenette, een water-closet,  

lavabo en een douche ;  

 

- gemeenschappelijke gedeelten : 

 

-- particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie : hal, twee trappen en traphal, twee 

liften en liftsas, gangen, gemeenschappelijke keukens ; 

 
o. op niveau +12 : 

 

- privatieve gedeelten :  

 

-- in de Studentenresidentie : 

 

--- in Leefunit 33 : tien kamers, genaamd V12-U33-K1, 

V12-U33-K2, V12-U33-K3, V12-U33-K4, V12-U33-K5, V12-U33-6, 

V12-U33-K7, V12-U33-K8, V12-U33-K9 en V12-U33-K10, elk 

omvattend : een slaap- en studeerruimte, een water-closet, 

een lavabo en een douche ; 

 

--- in Leefunit 34 : 

---- zeventien kamers, genaamd V12-U34-K1, V12-U34-K2, 

V12-U34-3, V12-U34-K4, V12-U34-K5, V12-U34-K6, V12-U34-K7, 

V12-U34-K8, V12-U34-K9, V12-U34-K10, V12-U34-K11, V12-U34-

K12, V12-U34-K13, V12-U34-K15, V12-U34-K16, V12-U34-K17 en 

V12-U34-K18 elk omvattend : een slaap- en studeerruimte, een 

water-closet, een lavabo en een douche ; 

---- één studio, genaamd V12-U34-K14, omvattend : een 

slaap- en studeerruimte, een kitchenette, een water-closet,  

lavabo en een douche ; 

 

- gemeenschappelijke gedeelten : 

 

-- particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie : hal, twee trappen en traphal, twee 

liften en liftsas, gangen, gemeenschappelijke keukens ; 
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p. op niveau +13 : 

 

- privatieve gedeelten :  

 

-- in de Studentenresidentie : 

 

--- in Leefunit 35 : tien kamers, genaamd V13-U35-K1, 

V13-U35-K2, V13-U35-K3, V13-U35-K4, V13-U35-K5, V13-U35-6, 

V13-U35-K7, V13-U35-K8, V13-U35-K9 en V13-U35-K10, elk 

omvattend : een slaap- en studeerruimte, een water-closet, 

een lavabo en een douche ; 

 

--- in Leefunit 36 : 

---- zeventien kamers, genaamd V13-U36-K1, V13-U36-K2, 

V13-U36-3, V13-U36-K4, V13-U36-K5, V13-U36-K6, V13-U36-K7, 

V13-U36-K8, V13-U36-K9, V13-U36-K10, V13-U36-K11, V13-U36-

K12, V13-U36-K13, V13-U36-K15, V13-U36-K16, V13-U36-K17 en 

V13-U36-K18 elk omvattend : een slaap- en studeerruimte, een 

water-closet, een lavabo en een douche ; 

---- één studio, genaamd V13-U36-K14, elk omvattend : 

een slaap- en studeerruimte, een kitchenette, een water-

closet,  lavabo en een douche ; 

  

- gemeenschappelijke gedeelten : 

 

-- particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie : hal, twee trappen en traphal, twee 

liften en liftsas, gangen, gemenschappelijke keukens ; 

 

q. op niveau +14 : 

 

- privatieve gedeelten : geen ; 

 

- gemeenschappelijke gedeelten : 

 

-- particulier gemeenschappelijke delen van  de 

Studentenresidentie : twee trappen en traphallen, twee 

sassen, twee koelgroeplokalen, een berging, een boilerzaal, 

diesellokaal, een patio. 
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C.2. Zijn algemeen gemeenschappelijke gedeelten van het 

gebouwencomplex : alle gedeelten van het gebouwencomplex die 

niet zijn bestemd voor het uitsluitende gebruik van een van 

de privatieve vertrekken of die gemeenschappelijk zijn 

volgens de wet en het gebruik, en onder meer : de bebouwde 

en ongebouwde grond van het gebouwencomplex, de muren, 

hekken, hagen en andere omheiningen die de tuinen omringen, 

de funderingen, het geheel van de elektrische uitrusting die 

de algemene gemeenschappelijke delen van stroom voorziet, de 

riolering en het toebehoren ervan, de ruwbouw, de 

buitenmuren (die het gebouw dragen), de gewelven, de 

buitenbekleding van de muren die de privatieve kavels 

scheiden van algemene gemeenschappelijke vertrekken, de 

bekleding van de muren en vloeren van algemene 

gemeenschappelijke gedeelten, de schoorsteenstoelen, -kokers 

en -pijpen, met uitzondering van de schoorsteenstoelen en 

kokerdoorsneden die zich binnen een privatieve kavel 

bevinden die zij uitsluitend bedienen, de (groene) daken, de 

daklijsten, de dakgoten en regenpijpen, de vensters met het 

raamwerk, de dorpels van de vensters, de algemene 

aansluitingen en de water-, gas-, elektriciteits-, 

kabeltelevisie- en telefoon-leidingen, alsmede de 

desbetreffende meters en het toebehoren, de afvoerbuizen, 

het verval en de ventilatie van die inrichtingen, kortom, 

alle leidingen van alle aard die betrekking hebben op de 

mede-eigendom (met uitzondering van het gedeelte van de 

leidingen die uitsluitend worden gebruikt voor een privatief 

gedeelte dat gelegen is binnen het bediende privatief 

gedeelte), de verwarmingsketels en de gemeenschappelijke 

verwarmingsinstallatie en elke eventuele aanvullende 

installatie, de gemeenschappelijke antennes waarop de mede-

eigenaars zich kunnen aansluiten.  

 

C.3. Zijn gemeen : de muren die twee kavels van elkaar 

scheiden en die geen draagmuren zijn, net als de muren die 

de privatieve kavels van de bijzonder gemeenschappelijke 

vertrekken scheiden. 
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C.4. Zijn onder andere privatief, waarbij deze 

opsomming enuntiatief is en niet limitatief : de inkomdeuren 

van privatieve entiteiten, de muren die de diverse 

vertrekken van een privatieve entiteit van elkaar scheiden, 

voor zover zij het gebouw niet dragen, de binnenbekleding 

van de muren die de privatieve kavels van de 

gemeenschappelijke vertrekken scheiden, de vloer, de 

deklaag, de bepleistering, de bekleding van de privatieve 

muren en vloeren, de ruiten, de eventuele vensterluiken en 

blinden die worden aangebracht aan de vensters, de 

toegangsdeuren tot de kamers / studio’s  en de kelders met 

de binnenbekleding ervan, de binnendeuren, de water-, gas-, 

elektriciteits-, kabel-televisie- en telefoonleidingen die 

zich binnen de privatieve vertrekken bevinden, de leidingen 

van de verwarmingsinstallatie en de radiatoren die zich 

binnen de privatieve vertrekken bevinden, de sanitaire 

installaties.  

In het algemeen, zijn privatief, de elementen die tot 

exclusief gebruik van een mede-eigenaar dienen.  

 

IV. VERDELING VAN HET GEBOUWENCOMPLEX 

 

Het gebouwencomplex wordt als volgt verdeeld : 

 

1. de 985 parkeerplaatsen, genummerd P-2.001 tot en 
met P-2.191, P-1.001 tot en met P-1.164, P1.001 tot en met 
P1.154, P2.001 tot en met P2.158, P3.001 tot en met P3.158 
en P4.001 tot en met P4.160, omvatten elk : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de eigenlijke 

parkeerplaats,  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- negentien honderdduizendsten (19/100.000) van de 

algemene gemeenschappelijke delen van het gebouwencomplex, 

waaronder de grond ; 

-- negentien negentienduizend tweehonderdvieren-

twintigsten (19/19.224) van de particulier gemeenschap-

pelijke delen van de Parking ; 
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2. de 17 parkeerplaatsen, genummerd P0.001 tot en met 
P0.017, voor personeel van het Commerciële Gelijkvloers 

omvatten elk : 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de eigenlijke 

parkeerplaats,  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- negentien honderdduizendsten (19/100.000) van de 

algemene gemeenschappelijke delen van het gebouwencomplex, 

waaronder de grond ; 

-- negentien vierentwintigduizend negenhonderdtweeën-

negentigsten (19/24.992) van de particulier gemeenschap-

pelijke delen van het Commercieel Gelijkvloers ; 

 

3. de commerciële ruimte 1 omvat : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken,  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- negenduizend honderdvierennegentig honderd-

duizendsten (9.194/100.000) van de algemene gemeenschap-

pelijke delen van het gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- negenduizend honderdvierennegentig vierentwintig-

duizend negenhonderdtweeënnegentigsten (9.194/24.992) van 

de particulier gemeenschappelijke delen van het Commercieel 

Gelijkvloers ; 

 

4. de commerciële ruimte 2 omvat : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken,  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- zesduizend driehonderdtwintig  honderdduizendsten 

(6.320/100.000) van de algemene gemeenschappelijke delen 

van het gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- zesduizend driehonderdtwintig  vierentwintig-

duizend negenhonderdtweeënnegentigsten (6.320/24.992) van 

de particulier gemeenschappelijke delen van het Commercieel 

Gelijkvloers ; 
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5. de commerciële ruimte 3 omvat : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken,  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- vijfduizend zesentwintig honderdduizendsten 

(5.026/100.000) van de algemene gemeenschappelijke delen 

van het gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- vijfduizend zesentwintig vierentwintigduizend 

negenhonderdtweeënnegentigsten (5.026/24.992) van de 

particulier gemeenschappelijke delen van het Commercieel 

Gelijkvloers ; 

 

6. de commerciële ruimte 4 omvat : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken,  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- drieduizend driehonderdtweeëndertig honderd-

duizendsten (3.332/100.000) van de algemene gemeenschap-

pelijke delen van het gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- drieduizend driehonderdtweeëndertig vierentwintig-

duizend negenhonderdtweeënnegentigsten (3.332/24.992) van 

de particulier gemeenschappelijke delen van het Commercieel 

Gelijkvloers ; 

 

7. de commerciële ruimte 5 omvat : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken,  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- zevenhonderd zevenennegentig honderdduizendsten 

(797/100.000) van de algemene gemeenschappelijke delen van 

het gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- zevenhonderd zevenennegentig vierentwintigduizend 

negenhonderdtweeënnegentigsten (797/24.992) van de 

particulier gemeenschappelijke delen van het Commercieel 

Gelijkvloers ; 
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8. de stockage 1 met bijhorend sas omvat : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de eigenlijke 

stockageruimte met bijhorend sas,  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- zesentachtig honderdduizendsten (86/100.000) van de 

algemene gemeenschappelijke delen van het gebouwencomplex, 

waaronder de grond ; 

-- zesentachtig negentienduizend tweehonderd-

vierentwintigsten (86/19.224) van de particulier 

gemeenschappelijke delen van de Parking ; 

 

9. de stockage 2 met bijhorend sas omvat : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de eigenlijke 

stockageruimte met bijhorend sas,  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- vierhonderd honderdduizendsten (400/100.000) van de 

algemene gemeenschappelijke delen van het gebouwencomplex, 

waaronder de grond ; 

-- vierhonderdtwintig negentienduizend tweehonderd-

vierentwintigsten  (400/19.224) van de particulier 

gemeenschappelijke delen van de Parking ; 

 

10. de berging omvat : 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de eigenlijke 

berging,  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- drieëntwintig honderdduizendsten (23/100.000) van 

de algemene gemeenschappelijke delen van het 

gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- drieëntwintig negentienduizend tweehonderd-

vierentwintigsten (23/19.224) van de particulier 

gemeenschappelijke delen van de Parking ; 

 

11. de kamers "V1-U1-K1", "V2-U5-K1", "V3-U7-K1", "V3-
U8-K1", "V4-U10-K1", "V4-U11-K1", "V5-U12-K1", "V5-U13-K1", 
"V6-21-K1", "V6-U22-K1", "V7-U23-K1", "V7-U24-K1", "V8-U25-
K1", "V8-U26-K1", "V9-U27-K1", "V9-U28-K1", "V10-U29-K1",  
"V10-U30-K1", "V11-U31-K1", "V11-U32-K1", "V12-U33-K1", 
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"V12-U34-K1", "V13-U35-K1" en "V13-U36-K1"  omvatten elk : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- drieënnegentig honderdduizendsten (93/100.000) van 

de algemene gemeenschappelijke delen van het 

gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- drieënnegentig vijfenvijftigduizend zevenhonderd-

vierentachtigsten (93/55.784) van de particulier 

gemeenschappelijke delen van de Studentenresidentie ; 

 

12. de kamers "V1-U1-K2", "V1-U1-K3", "V1-U1-K4", "V2-
U5-K2", "V2-U5-K3" en "V2-U5-K4" omvatten elk : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- vierentachtig honderdduizendsten (84/100.000) van 

de algemene gemeenschappelijke delen van het 

gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- vierentachtig vijfenvijftigduizend zevenhonderd-

vierentachtigsten (84/55.784) van de particulier 

gemeenschappelijke delen van de Studentenresidentie ; 

 
13. de kamers "V1-U1-K6", "V1-U1-K8", "V2-U5-K6", "V3-

U7-K6", "V3-U8-K6", "V4-U10-K6", "V4-U11-K6", "V5-U12-K6", 
"V5-U13-K6", "V6-U21-K6", "V6-U22-K6", "V7-U23-K6", "V7-
U24-K6", "V8-U25-K6", "V8-U26-K6", "V9-U27-K6", "V9-U28-
K6", "V10-U29-K6", "V10-U30-K6", "V11-U31-K6", "V11-U32-
K6", "V12-U33-K6", "V12-U34-K6", "V13-U35-K6", "V13-U36-
K6", "V1-U1-K5", "V1-U1-K7", "V2-U5-K5", "V2-U5-K7", "V2-
U5-K8", "V2-U5-K9", "V2-U5-K10", "V2-U5-K16", "V2-U5-K17", 
"V2-U5-K18", "V3-U7-K5", "V3-U8-K5", "V4-U10-K5", "V4-U11-
K5", "V5-U12-K5", "V5-U13-K5", "V6-U21-K5", "V6-U22-K5", 
"V7-U23-K5", "V7-U24-K5", "V8-U25-K5", "V8-U26-K5", "V9-
U27-K5", "V9-U28-K5", "V10-U29-K5", "V10-U30-K5", "V11-U31-
K5", "V11-U32-K5", "V12-U33-K5", "V12-U34-K5", "V13-U35-K5" 
en "V13-U36-K5" omvatten elk : 
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- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- tweeëntachtig honderdduizendsten (82/100.000) van 

de algemene gemeenschappelijke delen van het 

gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- tweeëntachtig vijfenvijftigduizend zevenhonderd-

vierentachtigsten (82/55.784) van de particulier 

gemeenschappelijke delen van de Studentenresidentie ; 

 

14. de kamer "V5-U19-K5", omvat : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- honderddrieëndertig honderdduizendsten 

(133/100.000) van de algemene gemeenschappelijke delen van 

het gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- honderddrieëndertig vijfenvijftigduizend zeven-

honderdvierentachtigsten (133/55.784) van de particulier 

gemeenschappelijke delen van de Studentenresidentie ; 

 

15. de kamers "V1-U1-K10" en "V2-U5-K19", omvatten   

elk : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- vierennegentig honderdduizendsten (94/100.000) van 

de algemene gemeenschappelijke delen van het 

gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- vierennegentig vijfenvijftigduizend zevenhonderd-

vierentachtigsten (94/55.784) van de particulier 

gemeenschappelijke delen van de Studentenresidentie ; 

 

16. de studio "V1-U2-K1", omvat : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  
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- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- tweehonderddrieënveertig honderdduizendsten 

(243/100.000) van de algemene gemeenschappelijke delen van 

het gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- tweehonderddrieënveertig vijfenvijftigduizend 

zevenhonderdvierentachtigsten (243/55.784) van de 

particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie ; 

 

17. de studio "V1-U2-K2", omvat : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- tweehonderdeenenveertig honderdduizendsten 

(241/100.000) van de algemene gemeenschappelijke delen van 

het gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- tweehonderdeenenveertig vijfenvijftigduizend 

zevenhonderdvierentachtigsten (241/55.784) van de 

particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie ; 

 

18. de studio’s "V1-U3-K1", "V2-U6-K1", "V2-U6-K2", 
"V2-U6-K3", "V2-U6-K4", "V2-U6-K5", "V2-U6-K6", "V2-U6-K7", 
"V2-U6-K8", "V2-U6-K9", "V2-U6-K10", "V2-U6-K11" en "V2-U6-
K12" omvatten elk : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- honderdachtennegentig honderdduizendsten 

(198/100.000) van de algemene gemeenschappelijke delen van 

het gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- honderdachtennegentig vijfenvijftigduizend 

zevenhonderdvierentachtigsten (198/55.784) van de 

particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie ; 

 

19. de studio’s "V1-U3-K2", "V1-U3-K3", "V1-U3-K4", 
"V1-U3-K5", "V1-U3-K6", "V1-U3-K7", "V1-U3-K8", "V1-U3-K9", 
"V1-U3-K10", "V1-U3-K11" en "V1-U3-K12",  omvatten elk : 
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- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- tweehonderdeenentwintig honderdduizendsten 

(221/100.000) van de algemene gemeenschappelijke delen van 

het gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- tweehonderdeenentwintig vijfenvijftigduizend 

zevenhonderdvierentachtigsten (221/55.784) van de 

particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie ; 

 

20. de kamer "V2-U4-K1", omvat: 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- honderdnegentien honderdduizendsten (119/100.000) 

van de algemene gemeenschappelijke delen van het 

gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- honderdnegentien vijfenvijftigduizend zevenhonderd-

vierentachtigsten (119/55.784) van de particulier 

gemeenschappelijke delen van de Studentenresidentie ; 

 

21. de kamers "V2-U4-K2", "V2-U4-K3", "V2-U4-K4", "V3-
U7-K2", "V3-U7-K3", "V3-U7-K4", "V3-U8-K2", "V3-U8-K3", 
"V3-U8-K4", "V4-U10-K2", "V4-U10-K3", "V4-U10-K4", "V4-U11-
K2", "V4-U11-K3", "V4-U11-K4", "V5-U12-K2", "V5-U12-K3", 
"V5-U12-K4", "V5-U13-K2", "V5-U13-K3", "V5-U13-K4", "V5-
U19-K4", "V6-U21-K2", "V6-U21-K3", "V6-U21-K4", "V6-U22-
K2", "V6-U22-K3", "V6-U22-K4", "V7-U23-K2", "V7-U23-K3", 
"V7-U23-K4", "V7-U24-K2", "V7-U24-K3", "V7-U24-K4", "V8-
U25-K2", "V8-U25-K3", "V8-U25-K4", "V8-U26-K2", "V8-U26-
K3", "V8-U26-K4", "V9-U27-K2", "V9-U27-K3", "V9-U27-K4", 
"V9-U28-K2", "V9-U28-K3", "V9-U28-K4", "V10-U29-K2", "V10-
U29-K3", "V10-U29-K4", "V10-U30-K2", "V10-U30-K3", "V10-
U30-K4", "V11-U31-K2", "V11-U31-K3", "V11-U31-K4", "V11-
U32-K2", "V11-U32-K3", "V11-U32-K4", "V12-U33-K2", "V12-
U33-K3", "V12-U33-K4", "V12-U34-K2", "V12-U34-K3", "V12-
U34-K4", "V13-U35-K2", "V13-U35-K3", "V13-U35-K4", "V13-
U36-K2", "V13-U36-K3" en "V13-U36-K4", omvatten elk : 
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- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- honderdacht honderdduizendsten (108/100.000) van de 

algemene gemeenschappelijke delen van het gebouwencomplex, 

waaronder de grond ; 

-- honderdacht vijfenvijftigduizend zevenhonderd-

vierentachtigsten (108/55.784) van de particulier 

gemeenschappelijke delen van de Studentenresidentie ; 

 

22. de kamers "V2-U4-K5", "V2-U4-K7", "V3-U7-K7",  
"V3-U8-K7", "V3-U8-K8", "V3-U8-K9", "V3-U8-K10", "V3-U8-
K16", "V3-U8-K17", "V3-U8-K18", "V4-U10-K7", "V4-U11-K7", 
"V4-U11-K8", "V4-U11-K9", "V4-U11-K10", "V4-U11-K16", "V4-
U11-K17", "V4-U11-K18", "V5-U12-K7", "V5-U13-K7", "V5-U13-
K8", "V5-U13-K9", "V5-U13-K10", "V5-U13-K16", "V5-U13-K17", 
"V5-U13-K18", "V6-U21-K7", "V6-U22-K7", "V6-U22-K8", "V6-
U22-K9", "V6-U22-K10", "V6-U22-K11", "V6-U22-K12", "V6-U22-
K15", "V6-U22-K16", "V6-U22-K17", "V7-U23-K7", "V7-U24-K7", 
"V7-U24-K8", "V7-U24-K9", "V7-U24-K10", "V7-U24-K11", "V7-
U24-K12", "V7-U24-K15", "V7-U24-K16", "V7-U24-K17", "V8-
U25-K7", "V8-U26-K7", "V8-U26-K8", "V8-U26-K9", "V8-U26-
K10", "V8-U26-K11", "V8-U26-K12", "V8-U26-K15", "V8-U26-
K16", "V8-U26-K17", "V9-U27-K7", "V9-U28-K7", "V9-U28-K8", 
"V9-U28-K9", "V9-U28-K10", "V9-U28-K11", "V9-U28-K12", "V9-
U28-K15", "V9-U28-K16", "V9-U28-K17", "V10-U29-K7", "V10-
U30-K7", "V10-U30-K8", "V10-U30-K9", "V10-U30-K10", "V10-
U30-K11", "V10-U30-K12", "V10-U30-K15", "V10-U30-K16", 
"V10-U30-K17", "V11-U31-K7", "V11-U32-K7", "V11-U32-K8", 
"V11-U32-K9", "V11-U32-K10", "V11-U32-K11", "V11-U32-K12", 
"V11-U32-K15", "V11-U32-K16", "V11-U32-K17", "V12-U33-K7", 
"V12-U34-K7", "V12-U34-K8", "V12-U34-K9", "V12-U34-K10", 
"V12-U34-K11", "V12-U34-K12", "V12-U34-K15", "V12-U34-K16", 
"V12-U34-K17", "V13-U35-K7", "V13-U36-K7", "V13-U36-K8", 
"V13-U36-K9", "V13-U36-K10", "V13-U36-K11", "V13-U36-K12", 
"V13-U36-K15", "V13-U36-K16" en "V13-U36-K17", omvatten  

elk : 
 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  
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- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- honderd en zes honderdduizendsten (106/100.000) van 

de algemene gemeenschappelijke delen van het 

gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- honderd en zes vijfenvijftigduizend zevenhonderd-

vierentachtigsten (106/55.784) van de particulier 

gemeenschappelijke delen van de Studentenresidentie ; 

 

23. de kamers "V2-U4-K6", "V2-U4-K8", "V3-U7-K8",   
"V4-U10-K8", "V5-U12-K8", "V6-U21-K8", "V7-U23-K8", "V8-
U25-K8", "V9-U27-K8", "V9-U29-K8", "V11-U31-K8", "V12-U33-
K8", "V13-U35-K8", omvatten elk : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- honderdvijf honderdduizendsten (105/100.000) van de 

algemene gemeenschappelijke delen van het gebouwencomplex, 

waaronder de grond ; 

-- honderdvijf vijfenvijftigduizend zevenhonderd-

vierentachtigsten (105/55.784) van de particulier 

gemeenschappelijke delen van de Studentenresidentie ; 

 

24. de kamers "V2-U4-K9", "V3-U7-K9", "V4-U10-K9", 
"V5-U12-K9", "V6-U21-K9", "V7-U23-K9", "V8-U25-K9", "V9-
U27-K9", "V10-U29-K9", "V11-U31-K9", "V12-U33-K9" en "V13-
U35-K9", omvatten elk : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- honderdzeventig honderdduizendsten (170/100.000) 

van de algemene gemeenschappelijke delen van het 

gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- honderdzeventig vijfenvijftigduizend zevenhonderd-

vierentachtigsten (170/55.784) van de particulier 

gemeenschappelijke delen van de Studentenresidentie ; 

 

25. de kamers "V2-U4-K10", "V3-U7-K10", "V3-U8-K19", 
"V4-U10-K10", "V4-U11-K19", "V5-U12-K10", "V5-U13-K19", 
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"V6-U21-K10", "V6-U22-K18", "V7-U23-K10", "V7-U24-K18", 
"V8-U25-K10", "V8-U26-K18", "V9-U27-K10", "V9-U28-K18", 
"V10-U29-K10", "V10-U30-K18", "V11-U31-K10", "V11-U32-K18", 
"V12-U33-K10", "V12-U34-K18", "V13-U35-K10" en "V13-U36-
K18", omvatten elk : 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- honderdtwintig honderdduizendsten (120/100.000) van 

de algemene gemeenschappelijke delen van het 

gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- honderdtintig vijfenvijftigduizend zevenhonderd-

vierentachtigsten (120/55.784) van de particulier 

gemeenschappelijke delen van de Studentenresidentie ; 

 

26. de kamers "V2-U5-K11", "V3-U8-K11", V4-U11-K11" en 
"V5-U13-K11", omvatten elk : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- honderddrieënnegentig honderdduizendsten 

(193/100.000) van de algemene gemeenschappelijke delen van 

het gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- honderddrieënnegentig vijfenvijftigduizend 

zevenhonderdvierentachtigsten (193/55.784) van de 

particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie ; 

 

27. de kamer "V2-U5-K12", omvat : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- eenennegentig honderdduizendsten (91/100.000) van 

de algemene gemeenschappelijke delen van het 

gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- eenennegentig vijfenvijftigduizend zevenhonderd-

vierentachtigsten (91/55.784) van de particulier 

gemeenschappelijke delen van de Studentenresidentie ; 
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28. de kamers "V2-U5-K13" en "V2-U5-K14", omvatten    

elk : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- eenentachtig honderdduizendsten (81/100.000) van de 

algemene gemeenschappelijke delen van het gebouwencomplex, 

waaronder de grond ; 

-- eenentachtig vijfenvijftigduizend zevenhonderd-

vierentachtigsten (81/55.784) van de particulier 

gemeenschappelijke delen van de Studentenresidentie ; 

 

29. de studio’s "V2-U5-K15", "V3-U8-K15", "V4-U11-
K15", "V5-U13-K15", "V6-U22-K14", "V7-U24-K14", "V8-U26-
K14", "V9-U28-K14", "V10-U30-K14", "V11-U32-K14", "V12-U34-
K14" en "V13-U36-K14", omvatten elk : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- tweehonderdvijftien honderdduizendsten 

(215/100.000) van de algemene gemeenschappelijke delen van 

het gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- tweehonderdvijftien vijfenvijftigduizend 

zevenhonderdvierentachtigsten (215/55.784) van de 

particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie ; 

 

30. de kamers "V3-U8-K12", "V4-U11-K12" en "V5-U13-
K12", omvatten elk : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- honderdachttien honderdduizendsten (118/100.000) 

van de algemene gemeenschappelijke delen van het 

gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- honderdachttien vijfenvijftigduizend zevenhonderd-

vierentachtigsten (118/55.784) van de particulier 

gemeenschappelijke delen van de Studentenresidentie ; 
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31. de kamers "V3-U8-K13", "V3-U8-K14", "V4-U11-K13", 
"V4-U11-K14", "V5-U13-K13" en "V5-U13-K14", omvatten elk : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- honderdvier honderdduizendsten (104/100.000) van de 

algemene gemeenschappelijke delen van het gebouwencomplex, 

waaronder de grond ; 

-- honderdvier vijfenvijftigduizend zevenhonderd-

vierentachtigsten (104/55.784) van de particulier 

gemeenschappelijke delen van de Studentenresidentie ; 

 

32. de studio’s "V3-U9-K1", "V3-U9-K2", "V3-U9-K3", 
"V3-U9-K4", "V3-U9-K5" en "V3-U9-K6", omvatten elk : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- tweehonderdvijfendertig honderdduizendsten 

(235/100.000) van de algemene gemeenschappelijke delen van 

het gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- tweehonderdvijfendertig vijfenvijftigduizend 

zevenhonderdvierentachtigsten (235/55.784) van de 

particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie ; 

 

33. de kamers "V5-U14-K1", "V5-U14-K2", "V5-U14-K3", 
"V5-U14-K4", "V5-U14-K5", "V5-U14-K6", "V5-U14-K7", "V5-
U15-K1", "V5-U15-K2", "V5-U15-K3", "V5-U15-K4", "V5-U15-
K7", "V5-U15-K8", "V5-U15-K9", "V5-U15-K10", "V5-U15-K11", 
"V5-U15-K12", "V5-U17-K1", "V5-U17-K2", "V5-U17-K3", "V5-
U17-K4", "V5-U17-K6", "V5-U17-K7", "V5-U17-K8", "V5-U17-
K9", "V5-U17-K10", "V5-U17-K11", "V5-U18-K1", "V5-U18-K2", 
"V5-U18-K3", "V5-U18-K4", "V5-U18-K5", "V5-U18-K7", "V5-
U18-K8", "V5-U18-K9", "V5-U18-K10", "V5-U18-K11", "V5-U18-
K12", "V5-U19-K1", "V5-U19-K6", "V5-U19-K7", "V5-U19-K8", 
"V5-U19-K9", "V5-U20-K9", "V5-U20-K10", "V5-U20-K11", "V5-
U20-K12", "V5-U20-K13", "V5-U19-K2", "V5-U19-K3", "V5-U20-
K2", "V5-U20-K3", "V5-U20-K4", "V5-U20-K5", "V5-U20-K6", 
"V5-U20-K7" en "V5-U20-K8", omvatten elk : 
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- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- honderdnegen honderdduizendsten (109/100.000) van 

de algemene gemeenschappelijke delen van het 

gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- honderdnegen vijfenvijftigduizend zevenhonderd-

vierentachtigsten (109/55.784) van de particulier 

gemeenschappelijke delen van de Studentenresidentie ; 

 

34. de kamer "V5-U15-K5",omvat : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- honderdveertig honderdduizendsten (140/100.000) van 

de algemene gemeenschappelijke delen van het 

gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- honderdveertig vijfenvijftigduizend 

zevenhonderdvierentachtigsten (140/55.784) van de 

particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie ; 

 

35. de kamers "V5-U15-K6", "V5-U15-K13", "V5-U17-K5" 
en "V5-U17-K12", omvatten elk : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- honderdveertien honderdduizendsten (114/100.000) 

van de algemene gemeenschappelijke delen van het 

gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- honderdveertien vijfenvijftigduizend 

zevenhonderdvierentachtigsten (114/55.784) van de 

particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie ; 

 

36. de studio’s "V5-U16-K1", "V5-U16-K2", "V5-U16-K3", 
"V5-U16-K4", "V5-U16-K8", "V5-U16-K9", "V5-U16-K10", "V5-
U16-K11" en "V5-U16-K12", omvatten elk : 
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- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- tweehonderdeenenvijftig honderdduizendsten 

(251/100.000) van de algemene gemeenschappelijke delen van 

het gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- tweehonderdeenenvijftig vijfenvijftigduizend 

zevenhonderdvierentachtigsten (251/55.784) van de 

particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie ; 

 

37. de studio  "V5-U16-K5", omvatten elk : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- tweehonderdtweeënvijftig honderdduizendsten 

(250/100.000) van de algemene gemeenschappelijke delen van 

het gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- tweehonderdtweeënvijftig vijfenvijftigduizend 

zevenhonderdvierentachtigsten (250/55.784) van de 

particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie ; 

 

38. de studio’s "V5-U16-K6" en "V5-U16-K7", omvatten 

elk : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- honderddrieënnegentig honderdduizendsten 

(193/100.000) van de algemene gemeenschappelijke delen van 

het gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- honderddrieënnnegentig vijfenvijftigduizend 

zevenhonderdvierentachtigsten (193/55.784) van de 

particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie ; 
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39. de kamer "V5-U18-K6", omvat : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- honderddrieënzeventig honderdduizendsten 

(173/100.000) van de algemene gemeenschappelijke delen van 

het gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- honderddrieënzeventig vijfenvijftigduizend 

zevenhonderdvierentachtigsten (173/55.784) van de 

particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie ; 

 

40. de kamer "V1-U1-K9", omvat : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- honderdtweeëndertig honderdduizendsten 

(132/100.000) van de algemene gemeenschappelijke delen van 

het gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- honderdtweeëndertig vijfenvijftigduizend 

zevenhonderdvierentachtigsten (132/55.784) van de 

particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie ; 

 

41. de kamer "V5-U19-K10", omvat : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- honderdnegenenzestig honderdduizendsten 

(169/100.000) van de algemene gemeenschappelijke delen van 

het gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- honderdnegenenzestig vijfenvijftigduizend 

zevenhonderdvierentachtigsten (169/55.784) van de 

particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie ; 
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42. de kamer "V5-U20-K1", omvat : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- honderdzevenenzeventig honderdduizendsten 

(177/100.000) van de algemene gemeenschappelijke delen van 

het gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- honderzevenenzeventig vijfenvijftigduizend 

zevenhonderdvierentachtigsten (177/55.784) van de 

particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie ; 

 

43. de kamers "V6-U22-K13", "V7-U24-K13", "V8-U26-
K13", "V9-U28-K13", "V10-U30-K13", "V11-U32-K13", "V12-U34-
K13" en "V13-U36-K13", omvatten elk : 

 

- in privatieve en exclusieve eigendom : de hierboven 

beschreven lokalen die er deel van uitmaken ;  

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :  

-- honderdtweeënveertig honderdduizendsten 

(142/100.000) van de algemene gemeenschappelijke delen van 

het gebouwencomplex, waaronder de grond ; 

-- honderdtweeënveertig vijfenvijftigduizend 

zevenhonderdvierentachtigsten (142/55.784) van de 

particulier gemeenschappelijke delen van de 

Studentenresidentie. 

 

V. ERFDIENSTBAARHEDEN 

 

 1. De oprichting van het gebouwencomplex creëert 

tussen de verschillende privatieve kavels een feitelijke 

toestand die een erfdienstbaarheid zal vormen.  

De derwijze gevestigde erfdienstbaarheden zullen 

metterdaad van rechtswege een aanvang nemen zodra de 

heersende en lijdende erven elk aan een verschillende 

eigenaar toebehoren.  
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Zij zijn gebaseerd op de overeenkomst tussen de 

partijen of op de bestemming door de huisvader, overeenkom-

stig de artikelen 692 en volgende van het burgerlijk 

wetboek.  

Dit geldt met name voor : 

- de vensters en lichtopeningen van de ene kavel op de 

andere ; 

- de doorgang doorheen de kavels van buizen en leidin-

gen van alle aard en met name voor regen- en afvalwater, 

gas, elektriciteit, telefoon, kabeltelevisie, die dienstig 

zijn voor de ene of de andere kavel, waarbij deze doorgang 

ondergronds, op vloerniveau of bovengronds kan zijn ; 

- voor alle erfdienstbaarheden die op een kavel zijn 

gevestigd ten bate van een andere, of tussen de privatieve 

delen en de gemeenschappelijke delen die door de plannen of 

bij de uitvoering ervan aan het licht zullen komen naarmate 

de bouw vordert of nadat de plaatsen in gebruik zijn 

genomen ; 

- het recht van verankering en overbouw van de ene 

privatieve kavel tegenover de andere. 

 

 2.1. Op de hierboven beschreven lift met lifthal op 

het gelijkvloers, de buitentrap van het gelijkvloers naar 

verdieping +4 en de passerel op verdieping +4 wordt een 

erfdienstbaarheid van openbare doorgang gevestigd, eeuwig, 

onvergeld en tot aan de waterkerende laag (met uitzondering 

van de lift), te voet (voor wat betreft de buitentrap), te 

voet en met rijwielen zonder motor, aan de hand (voor wat 

betreft de lift, lifthal en de passerel), van en naar de 

verbinding van het parkeergebouw met de oostelijke toegang 

tot de Keizersberg, zoals aangeduid, in blauwe kleur (lift 

met lifthal op het gelijkvloers) en paarse kleur (de 

buitentrap van het gelijkvloers naar verdieping +4 en de 

passerel op verdieping +4), op het hierboven vermelde "Plan 

erfdienstbaarheid A1-MA-010-A1608". 

 

 Behalve ingeval van overmacht, mag op bedoelde plaats-

en, waarop dit recht van toepassing is, niet gestationeerd 

of stilgehouden worden, noch wat ook geplaatst worden dat 

de  toegang  zou  kunnen  verhinderen  of bemoeilijken, 
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noch wat ook worden gestapeld, verkocht of uitgestald, het 

hoofdprincipe te dien opzichte zijnde de noodzaak om de 

toegang tot het openbaar domein bestendig vrij te houden 

van iedere hindernis. Aldus is het ook ten strengste 

verboden er motorvoertuigen en/of fietsen te parkeren, 

bijeenkomsten te houden, of over te gaan tot veilingen. 

Indien spijts dit absoluut verbod een motorvoertuig en/of 

fiets gestationeerd of geparkeerd wordt, of enige zaak ge-

plaatst wordt, op voormelde plaatsen, dan heeft de STAD 

LEUVEN en/of de vereniging van mede-eigenaars het recht deze 

te laten wegrijden of deze zaak te verwijderen ; alle 

kosten van opbrenging ten laste zijnde van de 

ingebrekeblijvende eigenaar. 

 

 2.2. De verbinding tussen het parkeergebouw en de 

oostelijke toegang tot het park genaamd "Abdij 

Keizersberg", zoals aangeduid in groene kleur op het sub 

2.1 vermelde plan, heeft een openbaar karakter en behoort 

in eigendom toe aan de STAD LEUVEN. Deze verbinding maakt 

deel uit van een publieke doorgang doorheen het 

parkeergebouw die het Engels Plein met het park "Abdij 

Keizersberg" verbindt. Het onderhoud en beheer van deze 

verbinding valt ten laste van de STAD LEUVEN. 

 

 2.3. De publieke doorgang tussen voormelde verbinding 

 en het Engels Plein over enerzijds de passerel van het 

parkeergebouw, de lift en lifthal en anderzijds over de 

buitentrap heeft eveneens een openbaar karakter. Het is 

overdag (tussen 8 uur en 22 uur) toegankelijk voor niet-

gemotoriseerd verkeer. Tussen 22 uur en 8 uur kan deze 

verbinding op initiatief, kosten en risico van de 

vereniging van mede-eigenaars worden afgesloten 

(uitgezonderd voor bewoners/gebruikers van het complex). 

Het niet-respecteren van deze publieke minimumopeningsuren 

(tussen 8 uur en 22 uur) kan aanleiding geven tot het 

betalen van een  schadevergoeding aan de STAD LEUVEN. Het 

klein onderhoud van deze publieke doorgang is ten laste van 

de STAD LEUVEN vanaf de voorlopige oplevering. Onder klein 

onderhoud wordt enkel begrepen de reiniging en de kleine 

plaatselijke herstellingen.  
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Het overige onderhoud en grote herstellingen blijven ten 

laste van de vereniging van mede-eigenaars. De STAD LEUVEN 

kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor alle schade 

en ongevallen, die rechtstreeks of onrechtstreeks en aan 

gelijk wie of wat veroorzaakt zouden worden als gevolg van 

fouten bij de aanleg, onderhoud of herstelling door de 

vereniging van mede-eigenaars. 

 

 2.4. Het onderhoud en beheer van voormelde lift is ten 

laste van de vereniging van mede-eigenaars. 

 De STAD LEUVEN verbindt er zich evenwel toe jaarlijks 

twintig procent (20 %) inclusief belasting over de 

toegevoegde waarde van de onderhouds-, vervangings, en 

beheerskosten van deze lift terug te betalen aan de 

vereniging van mede-eigenaars. 

 De onderhoudscontracten zullen onderhevig zijn aan de 

voorafgaande goedkeuring van de STAD LEUVEN, die niet op 

onredelijke gronden zal worden onthouden of vertraagd. De 

STAD LEUVEN zal hiervoor beschikken over een termijn van één 

maand. Bij stilzwijgen gedurende een periode van één maand, 

zal de STAD LEUVEN worden geacht de voorgelegde 

onderhoudscontracten goed te keuren.  

 In geval van wederopbouw of vervanging van deze lift 

zal deze steeds beantwoorden aan volgende beschrijving: de 

vloeroppervlakte van de liftkooi zal geschikt zijn om twee 

fietsen en zes voetgangers op veilige wijze en in normaal 

comfort te vervoeren. Een compleet lifttraject tussen de 

uiterste verdiepingen (deuren sluiten, stijgen, deuren 

openen en sluiten, dalen, deuren openen (zonder tijd voor 

in- en uitstappen) zal ongeveer anderhalve minuut duren. 

 

 2.5. De vereniging van mede-eigenaars dient de nodige 

maatregelen te treffen om materiaalval te verhinderen. Deze 

verplichting wordt tevens opgelegd aan de gebruikers van de 

bovenverdiepingen. Mocht door enige materiaalval schade 

ontstaan aan de doorgangen of aan derden, dan zal de 

verantwoordelijkheid hiervan ten laste vallen van de 

eigenaar of van de betrokken gebruiker van de overbouwing.  
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Het stapelen van goederen of materiaal of het rijden over 

de doorgangen met rollend materieel is uitdrukkelijk 

verboden. 

 

TOEBEDELING 

 

Verschijnsters verklaren : 

 

- dat de onverdeelde aandelen in het opstalrecht 

toebehorend aan LEUVEN RETAIL deze zijn die als accessorium 

verbonden zijn aan de privatieve entiteiten die deel 

uitmaken van het Commerciële Gelijkvloers ; 

 

- dat de onverdeelde aandelen in het opstalrecht 

toebehorend aan WATERVIEW deze zijn die als accessorium 

verbonden zijn aan de parkeerplaatsen P4.001 tot en met 
P4.160 (op verdieping +4) en P3.001 tot en met P3.158 (op 
verdieping +3) en P2.016 tot en met P2.030, P2.044 tot en 
met P2.059, P2.073 tot en met P2.088, P2.103 tot en met 
P2.117, P2.132 tot en met P2.141, P2.149 tot en met P2.158 
(allemaal verdieping +2) ; 

 

- dat de onverdeelde aandelen in het opstalrecht 

toebehorend aan PARKING LEUVEN deze zijn die als accessorium 
verbonden zijn aan de parkeerplaatsen P-2.001 tot en met P-
2.191 (op verdieping -2), P-1.001 tot en met P-1.164 (op 
verdieping -1), P1.001 tot en met P1.154 (op de verdieping 
+1), P2.001 tot en met P2.015, P2.031 tot en met P2.043, 
P2.060 tot en met P2.072, P2.089 tot en met P2.102, P2.118 
tot en met P2.131, P2.142 tot en met P2.148 (op verdieping 
+2), stockage 1 met bijhorend sas (op verdieping -2), 
stockage 2 met bijhorend sas (op verdieping -2), en de 

berging (op verdieping -1) ; 

  

- dat de onverdeelde aandelen in het opstalrecht 

toebehorend aan LEUVEN STUDENT HOUSING deze zijn die als 

accessorium verbonden zijn aan de privatieve entiteiten die 

deel uitmaken van de Studentenresidentie. 
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RUIL 
 
1. De STAD LEUVEN wil eigenaar worden van de 

parkeerplaatsen P4.001 tot en met P4.160 (op verdieping +4) 
en P3.001 tot en met P3.158 (op verdieping +3) en P2.016 
tot en met P2.030, P2.044 tot en met P2.059, P2.073 tot en 
met P2.088, P2.103 tot en met P2.117, P2.132 tot en met 
P2.141, P2.149 tot en met P2.158 (allemaal verdieping +2) 

samen met de grondaandelen (hetzij in totaal zevenduizend 

zeshonderd honderdduizendsten (7.600/100.000)) die er als 

accessorium aan verbonden zijn. 

 

WATERVIEW wil eigenaar worden van de grondaandelen 

(hetzij in totaal tweeënnegentigduizend vierhonderd 

honderdduizendsten (92.400/100.000)) verbonden aan de 

privatieve entiteiten die deel uitmaken van het Commerciële 
Gelijkvloers, de parkeerplaatsen P-2.001 tot en met P-2.191 
(op verdieping -2), P-1.001 tot en met P-1.164 (op 
verdieping -1), P1.001 tot en met P1.154 (op de verdieping 
+1), P2.001 tot en met P2.015, P2.031 tot en met P2.043, 
P2.060 tot en met P2.072, P2.089 tot en met P2.102, P2.118 
tot en met P2.131, P2.142 tot en met P2.148 (op verdieping 
+2), stockage 1 met bijhorend sas (op verdieping -2), 
stockage 2 met bijhorend sas (op verdieping -2), en de 

berging (op verdieping -1), stockage 1 met bijhorend sas (op 
verdieping -2), stockage 2 met bijhorend sas (op verdieping 
-2), en de berging (op verdieping -1), en de privatieve 

entiteiten die deel uitmaken van de Studentenresidentie. 

 

2. WATERVIEW geeft hiertoe in ruil aan STAD LEUVEN, die 

aanvaardt : 

 

2.1. de zevenduizend zeshonderd honderdduizendsten 

(7.600/100.000) in onverdeeldheid van het hierboven onder 
de VOORAFGAANDE UITEENZETTING sub 1 beschreven perceel grond 
verbonden aan parkeerplaatsen P4.001 tot en met P4.160 (op 
verdieping +4) en P3.001 tot en met P3.158 (op verdieping 
+3) en P2.016 tot en met P2.030, P2.044 tot en met P2.059,  
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P2.073 tot en met P2.088, P2.103 tot en met P2.117, P2.132 
tot en met P2.141, P2.149 tot en met P2.158 (allemaal 
verdieping +2); 

 

2.2. het op te richten bouwwerk van de sub 2.1 

vermelde parkeerplaatsen. 

 

De STAD LEUVEN geeft in tegenruil aan WATERVIEW, die 

aanvaardt, de tweeënnegentigduizend vierhonderd honderd-

duizendsten (92.400/100.000)) in onverdeeldheid van de 
hierboven onder de VOORAFGAANDE UITEENZETTING sub 2 beschreven 
percelen grond verbonden aan de privatieve entiteiten die 
deel uitmaken van het Commerciële Gelijkvloers, de 

parkeerplaatsen P-2.001 tot en met P-2.191 (op verdieping -
2), P-1.001 tot en met P-1.164 (op verdieping -1), P1.001 
tot en met P1.154 (op de verdieping +1), P2.001 tot en met 
P2.015, P2.031 tot en met P2.043, P2.060 tot en met P2.072, 
P2.089 tot en met P2.102, P2.118 tot en met P2.131, P2.142 
tot en met P2.148 (op verdieping +2), stockage 1 met 

bijhorend sas (op verdieping -2), stockage 2 met bijhorend 
sas (op verdieping -2), en de berging (op verdieping -1), en 
de privatieve entiteiten die deel uitmaken van de 
Studentenresidentie. 

 
3. Deze ruil wordt toegestaan en aanvaard onder de 

volgende lasten en voorwaarden. 

 

 …  

 
 

 

TITEL II - REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM VOOR DE 
HOOFDVERENIGING EN VOOR ALLE DEELVERENIGINGEN 

 

 

De bepalingen van het hierna vermelde reglement van 

mede-eigendom dienen mutatis mutandis toegepast te worden, 

zowel op de hoofdvereniging als op de deelverenigingen. 

 
Hoofdstuk I - algemene uiteenzetting 
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 Artikel 1 - definitie en draagwijdte 

 

Onderhavig reglement van mede-eigendom bevat : 

- de beschrijving van de rechten en plichten van 

iedere mede-eigenaar betreffende de privatieve en de 

gemeenschappelijke delen ; 

- de met redenen omklede criteria en de 

berekeningswijze van de verdeling van de lasten ; 

- de regels betreffende de wijze van bijeenroeping, de 

werkwijze en de bevoegdheid van de algemene vergadering ; 

- de wijze van benoeming van een syndicus, de omvang 

van zijn bevoegdheden, de duur van zijn mandaat en de 

nadere regels voor de hernieuwing ervan, de nadere regels 

voor de eventuele opzegging van zijn contract, alsook de 

uit het einde van zijn opdracht voortvloeiende 

verplichtingen ; 

- de jaarlijkse periode van vijftien dagen waarbinnen 

de gewone algemene vergadering van de vereniging van mede-

eigenaars plaatsvindt. 

 De bepalingen die hieruit kunnen voortvloeien zijn 

tegenstelbaar aan alle eigenaars of houders van een actueel 

of toekomstig zakelijk of persoonlijk recht ; zij zijn 

bijgevolg onveranderlijk en kunnen slechts gewijzigd worden 

met inachtneming van de door de wet voorziene meerderheden 

en onderhavig reglement ; zij zijn tegenstelbaar aan derden 

door de overschrijving van onderhavige statuten op het 

bevoegde hypotheekkantoor. 

Deze bepalingen kunnen ook rechtstreeks worden 

tegengesteld door degenen waaraan zij tegenstelbaar zijn en 

die houder zijn van een zakelijk of persoonlijk recht op 

het onroerend goed in mede-eigendom, en wel onder de hierna 

bepaalde voorwaarden. 

 

 Hoofdstuk II - gemeenschappelijke en privatieve 
gedeelten 
 
 Artikel 1 - gemeenschappelijke gedeelten - rechten en 
verplichtingen van de mede-eigenaars 
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 De mede-eigenaars moeten de gemeenschappelijke 

gedeelten gebruiken overeenkomstig hun bestemming en op een 

manier die verenigbaar is met het recht van de overige mede-

eigenaars, overeenkomstig de bepalingen van het huis-

houdelijk reglement.  

 
 Artikel 2 - gemeenschappelijke gedeelten - juridische 
situatie 

 

 De gemeenschappelijke gedeelten behoren ondeelbaar toe 

aan de eigenaars, in verhouding tot hun aandeel in de mede-

eigendom, zoals in de onderhavige statuten is opgegeven. 

Bijgevolg behoren zij niet toe aan de vereniging van mede-

eigenaars.  

 
 Artikel 3 - bestemming van de privatieve kavels 

 

 De parkeerplaatsen in de Parking zijn bestemd voor het 

stallen van personenwagens en/of kleine bestelwagens. 

 Er mogen geen wagens op gas worden geparkeerd, tenzij 

deze beantwoorden aan de geldende reglementeringen. 

Er mag geen enkele herstelwerkplaats worden in 

ondergebracht, geen benzine of andere ontvlambare 

substanties worden opgeslagen. 

Het is verboden er om het even wat op te slaan, zelfs 

tijdelijk.  

De manoeuvreerruimtes en toegangshellingen moeten te 

allen tijde vrijgehouden worden voor circulatie. 

De commerciële ruimtes in het Commerciële Gelijkvloers 

zijn bestemd voor handelsactiviteiten, of voor de 

uitoefening van een vrij beroep. 

Een handelsactiviteit kan enkel worden toegelaten voor 

zover zij overeenstemt met de standing van het gebouw en 

niet ongezond, gevaarlijk of hinderlijk is en geen 

nachtlawaai veroorzaakt. 

Zijn ondermeer uitdrukkelijk verboden : een dancing, 

night-club, privé-club, lunapark. 

 

De kamers en studio's in de Studentenresidentie zijn 

bestemd voor de huisvesting van studenten. 
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 Artikel 4 - privatieve gedeelten - rechten en 
verplichtingen van de mede-eigenaars 
 
 1. Elk van de mede-eigenaars heeft het recht zijn 

privé-vertrekken te gebruiken en erover te beschikken binnen 

de perken van het onderhavige reglement en op voorwaarde dat 

hij de rechten van de overige mede-eigenaars niet schaadt en 

niets doet dat de stevigheid en de isolatie van het gebouw 

in gevaar kan brengen. 

 

 2. Elke eigenaar mag naar eigen goedvinden, maar met de 

schriftelijke toestemming van de architect die het ontwerp 

heeft getekend, of bij ontstentenis, van een door de 

syndicus aangestelde architect, de interne verdeling van 

zijn vertrekken wijzigen, maar op eigen verantwoordelijkheid 

wat de verzakkingen, vernielingen en andere ongevallen en 

ongemakken betreft die daarvan het gevolg zouden zijn voor 

de gemeenschappelijke gedeelten en de vertrekken van de 

overige eigenaars. 

 
3. De algemene vergadering van de mede-eigenaars 

bepaalt het model en de kleur van de gordijnen, 

overgordijnen, rolluiken, luifels en zonneschermen.  

 

 4. Wanneer de eigenaars nalaten aan hun eigendom 

noodzakelijke werken uit te voeren en door hun niet-optreden 

de overige kavels of de gemeenschappelijke gedeelten 

blootstellen aan schade of aan enig nadeel, is de syndicus 

gemachtigd om, op kosten van de in gebreke blijvende 

eigenaar, van ambtswege in diens privatieve vertrekken de 

dringende herstellingen te laten uitvoeren. 

 

 Artikel 5 - beperkingen aan het genot van de privatieve 
gedeelten 

 

 1. Alles  wat  de  stijl  van  het  gebouw betreft, 

zelfs  indien  het  om  zaken  gaat  die  deel  uitmaken   

van  de   privatieve   kavels,  mag  slechts worden 

gewijzigd bij beslissing van de algemene vergadering, 
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genomen met een drievierdenmeerderheid van de stemmen van de 

aanwezige of vertegenwoordigde eigenaars. 

 

 2. Elke mede-eigenaar mag zijn privatieve entiteit in 

huur geven. Hij alleen is aansprakelijk voor zijn huurder, 

evenals voor elke andere bewoner. 

 

 Hoofdstuk III - vereniging van mede-eigenaars 
 
 Artikel 6 - benaming - zetel 

 

1.  De hoofdvereniging van mede-eigenaars, die het 

behoud en het bestuur van het gebouwencomplex tot doel 

heeft, zal de benaming "DE VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS VAN HET 

GEBOUWENCOMPLEX WATERVIEW" dragen.  

Zij heeft haar zetel in het gebouw. 

Alle documenten uitgaande van de hoofdvereniging van 

mede-eigenaars vermelden het ondernemingsnummer van de 

vereniging. 

 

2. De deelvereniging van mede-eigenaars van de Parking 

die het behoud en het bestuur van de Parking tot doel heeft, 

zal de benaming "DE VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS VAN DE PARKING - 
WATERVIEW" dragen.  

Zij heeft haar zetel in het gebouw. 

Alle documenten uitgaande van de deelvereniging van 

mede-eigenaars vermelden het ondernemingsnummer van de 

vereniging. 

 

3.  De deelvereniging van mede-eigenaars van het 

Commerciële Gelijkvloers, die het behoud en het bestuur van 

het het Commerciële Gelijkvloers tot doel heeft, zal de 

benaming "DE VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS VAN HET COMMERCIËLE 
GELIJKVLOERS - WATERVIEW" dragen.  

Zij heeft haar zetel in het gebouw. 

Alle documenten uitgaande van de deelvereniging van 

mede-eigenaars vermelden het ondernemingsnummer van de 

vereniging. 
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4.  De deelvereniging van de Studentenresidentie die 

het behoud en het bestuur van de Studentenresidentie tot 

doel heeft, zal de benaming "DE VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS VAN DE 
STUDENTENRESIDENTIE - WATERVIEW" dragen.  

Zij heeft haar zetel in het gebouw. 

Alle documenten uitgaande van de deelvereniging van 

mede-eigenaars vermelden het ondernemingsnummer van de 

vereniging. 

 

 Artikel 7 - rechtspersoonlijkheid 

  

 Elke vereniging van mede-eigenaars zal rechts-

persoonlijkheid verkrijgen wanneer de volgende twee 

voorwaarden vervuld zijn : 

- het ontstaan van de onverdeeldheid door de overdracht 

of de toekenning van ten minste één kavel, 

- de overschrijving van onderhavige akte op het 

bevoegde hypotheekkantoor. 

Bij gebrek aan overschrijving zullen de verenigingen 

van mede-eigenaars zich niet kunnen beroepen op hun 

rechtspersoonlijkheid. De derden daarentegen zullen wel de 

mogelijkheid hebben zich tegen de verenigingen daarop te 

beroepen. 

 
 Artikel 8 - ontbinding 

 
a)  De vereniging van mede-eigenaars wordt van 

rechtswege ontbonden vanaf het ogenblik dat de 

onverdeeldheid ophoudt te bestaan. Zij zal van rechtswege 

herleven indien de onverdeeldheid opnieuw ontstaat. De 

(zelfs volledige) vernieling van het gebouw heeft niet 

automatisch de ontbinding van de vereniging tot gevolg. 

De algemene vergadering kan de vereniging van mede-

eigenaars ontbinden. Deze beslissing moet worden genomen met 

eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars en moet bij 

authentieke akte worden vastgesteld. 

De algemene vergadering zal de vereniging echter niet 

kunnen ontbinden indien het gebouw onderworpen blijft aan de 

artikelen 577-2 tot 577-14 van het burgerlijk wetboek. 



65 

 

De vereniging van mede-eigenaars kan tenslotte worden 

ontbonden door de rechter, op verzoek van iedere 

belanghebbende die een gegronde reden kan aanvoeren. 

 

b) De vereniging van mede-eigenaars wordt, na haar 

ontbinding, geacht voort te bestaan voor haar 

vereffening.  Alle van haar uitgaande stukken vermelden dat 

zij in vereffening is. Haar zetel blijft in het gebouw, 

voorwerp van onderhavige statuten.  

De algemene vergadering van mede-eigenaars wijst 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 benoeming wordt 

bij een notariële akte vastgelegd. 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 

notariële akte vastgelegd, die overgeschreven wordt op het 

hypotheekkantoor. 

Alle rechtsvorderingen tegen de mede-eigenaars, de 

vereniging van mede-eigenaars, de syndicus en de 

vereffenaars verjaren door verloop van vijf jaar te rekenen 

vanaf voormelde overschrijving. 

De akte houdende afsluiting van de vereffening bevat : 

a) de plaats, door de algemene vergadering aangewezen, 

waar de boeken en bescheiden van de vereniging van mede-

eigenaars gedurende ten minste vijf jaar na voormelde 

overschrijving moeten worden bewaard ; 

b) 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 

overhandigd. 
 
 Artikel 9 - vermogen van de vereniging van mede-
eigenaars 

 

 De vereniging van mede-eigenaars kan maar eigenaar zijn 

van de roerende goederen die nodig zijn voor de 

verwezenlijking van haar doel. 
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 Artikel 10 - gedeelde solidariteit van de mede-
eigenaars 

 

Zonder afbreuk te doen aan artikel 577-9, § 5 van het 

burgerlijk wetboek, kan de tenuitvoerlegging van 

beslissingen waarbij de vereniging van mede-eigenaars wordt 

veroordeeld, worden gedaan op het vermogen van iedere mede-

eigenaar, naar evenredigheid van zijn aandeel in de 

gemeenschappelijke delen.  

 In het geval van een door een mede-eigenaar ingestelde 

rechtsvordering en bij gebrek aan een in kracht van gewijsde 

gegane beslissing, indien de vereniging van mede-eigenaars 

aansprakelijk wordt gesteld, dient deze mede-eigenaar bij te 

dragen in de rechtsplegingskosten en het advocaten-

honorarium, naar evenredigheid van zijn aandeel in de 

gemeenschappelijke gedeelten, onverminderd de eindafrekening 

indien de vereniging van mede-eigenaars, ingevolge deze 

beslissing, wordt veroordeeld. 

 
 Artikel 11 - rechtsvorderingen 

 De vereniging van mede-eigenaars is bevoegd om in 

rechte op te treden, als eiser en als verweerder. Zij wordt 

geldig vertegenwoordigd door de syndicus. 

 Iedere mede-eigenaar behoudt het recht alle 

rechtsvorderingen betreffende zijn kavel alleen in te 

stellen, na de syndicus daarover vóór de aanvang van het 

geding bij aangetekende brief te hebben ingelicht ; de 

syndicus licht op zijn beurt de andere mede-eigenaars in. 

 
 Artikel 12 - organen van de vereniging van mede-
eigenaars 

 

 1. Algemene vergadering van mede-eigenaars 

 

 1.1. Bevoegdheden 

 

 De algemene vergadering van mede-eigenaars beschikt 

over alle bevoegdheden inzake beheer en bestuur van de 

vereniging van mede-eigenaars, met uitzondering van die die 
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krachtens de wet en de onderhavige statuten worden toegekend 

aan de syndicus en aan elke mede-eigenaar. 

 Onder dit voorbehoud is de algemene vergadering van 

mede-eigenaars soeverein bevoegd voor het bestuur van het 

gebouw, zolang het de gemeenschappelijke belangen betreft. 

Zij beschikt bijgevolg over de ruimste bevoegdheid om, in 

overeenstemming met de onderhavige statuten en de wetten ter 

zake, soeverein te beslissen over de gemeenschappelijke 

belangen. 

 Bij wijze van voorbeeld is zij onder meer bevoegd voor 

de volgende aangelegenheden : 

 - de benoeming en het ontslag van de syndicus, 

 - de benoeming van een voorlopige syndicus, 

 - de benoeming van een commissaris van rekeningen,  

 - de ontbinding van de vereniging van mede-eigenaars. 

 De algemene vergadering beschikt niet over de 

bevoegdheid om de vereniging van mede-eigenaars geldig te 

vertegenwoordigen, behalve indien alle mede-eigenaars 

optreden. 

 

 1.2. Samenstelling 

 

De algemene vergadering is samengesteld uit alle mede-

eigenaars, ongeacht het aantal aandelen die elk van hen 

bezit. 

In geval van verdeling van het eigendomsrecht op een 

privatieve kavel of ingeval de eigendom van een privatieve 

kavel is bezwaard met een recht van erfpacht, opstal, 

vruchtgebruik of gebruik, wordt het recht om aan de 

beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen 

geschorst totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen 

die hun lasthebber zal zijn. Wanneer één van de 

belanghebbenden en zijn wettelijke of conventionele 

vertegenwoordiger niet kunnen deelnemen aan de aanwijzing 

van een lasthebber wijzen de andere belanghebbenden 

rechtsgeldig een lasthebber aan. Deze laatste wordt 

opgeroepen voor de algemene vergaderingen, oefent het recht 

van deelname aan de beraadslagingen ervan uit en ontvangt 

alle documenten die afkomstig zijn van de vereniging van 
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mede-eigenaars. De belanghebbenden delen de syndicus 

schriftelijk de identiteit van hun lasthebber mee. 

Iedere mede-eigenaar kan een lasthebber aanstellen, al 

dan niet mede-eigenaar, om hem op de algemene vergaderingen 

te vertegenwoordigen, maar niemand kan een mede-eigenaar 

vertegenwoordigen indien hij geen houder is van een 

schriftelijke lastgeving waarin de datum van de algemene 

vergadering uitdrukkelijk wordt vermeld, op gevaar af dat de 

lastgeving zal worden geacht nietig te zijn. De syndicus kan 

op de algemene vergadering niet als lasthebber van een mede-

eigenaar tussenkomen.  

De volmacht kan algemeen of specifiek zijn en mag 

slechts gelden voor één algemene vergadering, tenzij 

gebruik wordt gemaakt van een algemene of specifieke 

notariële volmacht. 

Het bureau van de algemene vergadering controleert de 

regelmatigheid van de volmachten en beslist dienaangaande 

soeverein. 

Niemand mag meer dan drie volmachten aanvaarden. Een 

lasthebber mag evenwel meer dan drie volmachten krijgen als 

het totaal van de stemmen waarover hij zelf beschikt en die 

van zijn volmachtgevers niet meer dan tien procent bedraagt 

van het totaal aantal stemmen dat toekomt aan alle kavels 

van de mede-eigendom. 

De syndicus kan niet als lasthebber van een mede-

eigenaar optreden op een algemene vergadering, 

niettegenstaande zijn recht, wanneer hij mede-eigenaar is, 

om in die hoedanigheid deel te nemen aan de beraadslagingen 

van de vergadering. 

De volmachten dienen aan de notulen toegevoegd te 

blijven.  

Elke mede-eigenaar zal zich op de algemene vergadering 

kunnen laten bijstaan door een expert. 

 

 1.3. Datum en plaats van de algemene vergadering 

 

 De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden 

tijdens de tweede helft van de maand november. 

  

 1.4. Oproeping 



69 

 

 

De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de 

dag en het uur waarop de vergadering plaatsvindt, alsmede 

de agenda met opgave van de punten die ter bespreking 

zullen worden voorgelegd.  

De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen 

door de syndicus. 

Bovendien kan hij te allen tijde een buitengewone 

algemene vergadering bijeenroepen, telkens als het belang 

van de mede-eigendom dit vereist. 

Eén of meer mede-eigenaars die ten minste een vijfde 

bezitten van de aandelen in de gemeenschappelijke delen 

kunnen om de bijeenroeping van de algemene vergadering 

verzoeken. Dit verzoek moet per aangetekende brief worden 

gericht aan de syndicus, die ertoe gehouden zal zijn de 

oproepingen te versturen binnen vijftien dagen na ontvangst 

van het verzoek. Wanneer de syndicus geen gevolg geeft aan 

dit verzoek, kan één van de mede-eigenaars die het verzoek 

mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering 

bijeenroepen. 

Iedere mede-eigenaar kan eveneens aan de rechter 

vragen, binnen een termijn die deze laatste vaststelt,  de 

bijeenroeping van een algemene vergadering te gelasten 

teneinde over een door voornoemde mede-eigenaar bepaald 

voorstel te beraadslagen, wanneer de syndicus verzuimt of 

onrechtmatig weigert zulks te doen. 

 De oproepingen worden ten minste vijftien vrije dagen 

vóór de datum van de vergadering verzonden, bij een ter 

post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen 

individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk door om het even 

welk, zelfs niet-ondertekend, communicatiemiddel, ermee 

hebben ingestemd de oproeping via een ander 

communicatiemiddel te ontvangen. 

 De belanghebbenden dienen de syndicus bij een ter post 

aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs iedere 

adreswijziging te betekenen. De bijeenroepingen die worden 

verzonden naar het laatst door de syndicus op het ogenblik 

van de verzending gekende adres, worden geacht geldig te 

zijn. 

 Indien de syndicus geen mede-eigenaar is, wordt hij 
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opgeroepen voor de algemene vergaderingen, maar hij zal 

enkel raadgevende stem hebben, zonder afbreuk te doen aan 

de toepassing van artikel 577-6, § 7 alinea 6 van het 

burgerlijk wetboek. 

De bijeenroeping vermeldt volgens welke nadere regels 

de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden 

geraadpleegd. 

 

 1.5. Agenda 

 

 De agenda wordt vastgelegd door diegene die de 

vergadering bijeenroept. 

De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die 

hij heeft ontvangen van de mede-eigenaars ten minste drie 

weken vóór de eerste dag van de in het reglement van mede-

eigendom bepaalde periode waarin de gewone algemene 

vergadering moet plaatsvinden. 

Te allen tijde kunnen één of meer mede-eigenaars de 

syndicus de punten meedelen waarvan zij willen dat ze op de 

agenda van een algemene vergadering worden geplaatst. Die 

punten worden door de syndicus in aanmerking genomen, 

overeenkomstig artikel 577-8, § 4, 1°, 1-1.  

Kunnen die punten evenwel niet op de agenda van die 

vergadering worden geplaatst,  rekening  houdend  met  de  

datum  waarop de syndicus het verzoek daartoe heeft 

ontvangen, dan worden ze op de agenda van de daaropvolgende 

algemene vergadering geplaatst. 

Alle agendapunten moeten in de oproepingen duidelijk 

worden aangegeven. 

De algemene vergadering kan maar beraadslagen en 

stemmen over de punten die op de agenda zijn ingeschreven. 

Over de punten die onder "varia" worden besproken, kan maar 

geldig worden gestemd indien de bijzonderheden ervan vooraf 

in de agenda waren opgenomen. 

 De eerste vergadering zal worden bijeengeroepen zodra 

de privatieve delen waaraan ten minste vijfentwintig procent 

van de gemeenschappelijke delen van het gebouw zijn 

verbonden, het voorwerp zullen zijn geweest van een 

voorlopige oplevering of van een ingenottreding, door de 

syndicus, die de agenda zal vaststellen. 
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Deze eerste vergadering moet de syndicus verkiezen en 

eventueel de leden van de raad van mede-eigendom. 

 

 1.6. Samenstelling van de vergadering 

 

 De algemene vergadering is maar geldig samengesteld 

indien alle betrokken mede-eigenaars aanwezig, vertegen-

woordigd of naar behoren opgeroepen zijn. 

 De beraadslagingen en beslissingen van een algemene 

vergadering binden alle betrokken mede-eigenaars wat de 

agendapunten betreft, ongeacht of zij al dan niet 

vertegenwoordigd waren of zich bij de stemming onthielden. 

 

 1.7. Voorzitterschap - bureau - aanwezigheidsblad 

 

De vergadering wijst jaarlijks bij volstrekte 

meerderheid van stemmen haar voorzitter en twee bijzitters 

aan. De voorzitter dient een mede-eigenaar te zijn. 

Zij zijn herverkiesbaar. 

 Indien hij hiertoe is aangeduid door de algemene 

vergadering, overeenkomstig artikel 577-6, § 10 alinea 2, 

vervult de syndicus de rol van secretaris. 

Het voorzitterschap van de eerste vergadering komt toe 

aan de eigenaar van het grootste aantal stemmen ; bij 

gelijkheid van stemmen aan de oudste van hen.  

Het bureau is samengesteld uit de voorzitter, 

bijgestaan door de twee bijzitters, en bij gebreke aan 

laatstgenoemden, uit de voorzitter, bijgestaan door de twee 

mede-eigenaars met het grootste aantal stemmen. 

Er wordt een aanwezigheidsblad bijgehouden dat bij het 

binnenkomen moet worden ondertekend door de eigenaars die de 

vergadering zullen bijwonen of door hun lasthebbers ; dit 

aanwezigheidsblad moet door de leden van het bureau als 

zijnde conform worden gewaarmerkt. 

 

 1.8. Beraadslagingen 

 

 1. Iedere mede-eigenaar beschikt over een aantal 

stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in de 

gemeenschappelijke gedeelten. Per duizendste dat zij 
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bezitten in de gemeenschappelijke gedeelten beschikken de 

mede-eigenaars over één stem. 

 Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als 

lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal 

van de stemmen waarover de andere aanwezige of 

vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken. 

 De syndicus beschikt over geen enkele stem, behalve 

indien hij eveneens mede-eigenaar is, onverminderd artikel 

577-6, paragaaf 7 van het burgerlijk wetboek, dat van 

toepassing is inzake tegengestelde belangen. 

 Een persoon die door de vereniging van mede-eigenaars 

als lasthebber is aangesteld of die door haar is 

tewerkgesteld, kan noch persoonlijk, noch bij volmacht 

deelnemen aan de beraadslagingen en de stemmingen die 

betrekking hebben op de hem toevertrouwde taak. 

  

2. De algemene vergadering beraadslaagt alleen dan 

rechtsgeldig wanneer aan het begin van de algemene 

vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig 

of vertegenwoordigd is en voor zover zij ten minste de helft 

van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. 

Niettemin beraadslaagt de algemene vergadering tevens 

rechtsgeldig wanneer de mede-eigenaars die aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn aan het begin van de algemene 

vergadering, meer dan drie vierde van de aandelen in de 

gemeenschappelijke delen vertegenwoordigen. 

Indien geen van beide quorums wordt bereikt, zal een 

tweede algemene vergadering na het verstrijken van een 

termijn van ten minste vijftien dagen bijeenkomen. Deze 

vergadering zal kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal 

aanwezige of vertegenwoordigde leden en de aandelen van 

mede-eigendom waarvan zij houder zijn, behalve indien de 

beslissing de eenparigheid van stemmen van alle mede-

eigenaars vereist. 

 
3. De beslissingen van de algemene vergadering worden 

genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de 

mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig 

of vertegenwoordigd zijn, tenzij wanneer de wet of de 
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onderhavige statuten of het reglement van orde een 

bijzondere meerderheid of de eenparigheid vereisen. 

  

4. De beslissingen van de algemene vergadering worden 

door toedoen van de syndicus opgetekend in een register, dat 

zich op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars 

bevindt. Dit register kan ter plaatse en zonder kosten door 

iedere belanghebbende worden geraadpleegd. Het wordt 

ondertekend door de voorzitter, de bijzitters en de 

syndicus. De notulen moeten binnen een termijn van één maand 

vanaf de datum van de beslissingen, door de syndicus of door 

de aangestelde mede-eigenaar in het register worden 

opgetekend, zoniet kunnen deze laatsten aansprakelijk worden 

gesteld. 

Iedere mede-eigenaar kan vragen het register van de 

notulen te raadplegen en er zonder verplaatsing kopie van te 

nemen, op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars. Om 

een vertaling van de statuten kan maar worden verzocht tegen 

betaling van de vertaalkosten door diegene die daarom 

verzoekt en tegen voorafgaande storting van een voorschot. 

 

 1.9. Bijzondere meerderheden 

 

Behoudens een striktere meerderheid, waarin onderhavige 

statuten voorzien, beslist de algemene vergadering : 

 

- bij een meerderheid van drie vierden van de 

aanwezige of vertegenwoordigde stemmen : 

 

a) over iedere wijziging van de statuten, voor zover 

zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de 

gemeenschappelijke delen betreft ;  

b) over alle werken betreffende de gemeenschappelijke 

delen, met uitzondering van die waarover de syndicus kan 

beslissen ; 

c) over de oprichting en de samenstelling van een raad 

mede-eigendom, die enkel kan bestaan uit mede-eigenaars, en 

die tot taak heeft erop toe te zien dat de syndicus zijn 

taken naar behoren uitvoert, onverminderd artikel 577-8/2 

van het burgerlijk wetboek ; 
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 d) over het bedrag van de opdrachten en contracten 

vanaf hetwelk mededinging verplicht is, behalve voor de in 

artikel 577-8, § 4, 4° van het burgerlijk wetboek bedoelde 

daden ; 

 e) mits bijzondere motivering, over de werken aan 

bepaalde privatieve delen, die, om economische of 

technische redenen, zullen worden uitgevoerd door de 

vereniging van mede-eigenaars. 

Deze beslissing wijzigt geenszins de verdeling van de 

kosten voor deze werken over de mede-eigenaars ; 

 

- bij een meerderheid van vier vijfden van de aanwezige 

of vertegenwoordigde stemmen : 

 

a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin 

begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de 

mede-eigendom ; 

b) over de wijziging van de bestemming van het gebouw 

of van een deel daarvan ; 

c) over de heropbouw van het gebouw of de herstelling 

van het beschadigde gedeelte in geval van gedeeltelijke 

vernietiging ; 

d) over iedere verkrijging van nieuwe onroerende 

goederen, bestemd om gemeenschappelijk te worden ; 

e) over alle daden van beschikking van 

gemeenschappelijke onroerende goederen ; 

 f) over de wijziging van de statuten in functie van 

artikel 577-3, vierde lid van het burgerlijk wetboek ; 

 g) onverminderd artikel 577-3, vierde lid van het 

burgerlijk wetboek, over de oprichting van deelverenigingen 

zonder rechtspersoonlijkheid waarbij deze deelverenigingen 

enkel beslissingen kunnen voorbereiden met betrekking tot 

de in de beslissing aangeduide particuliere gemene delen. 

Deze voorstellen van beslissing dienen te worden 

bekrachtigd op de eerstvolgende algemene vergadering. 

 

 Er wordt met eenparigheid van stemmen van alle mede-

eigenaars beslist : 

- over elke wijziging van de verdeling van de aandelen 

van de mede-eigendom, alsmede over elke beslissing van de 
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algemene vergadering betreffende de volledige heropbouw van 

het gebouw ; 

- over de beslissing de vereniging van mede-eigenaars 

te ontbinden. 

 

Wanneer echter werken of daden van verwerving of 

beschikking door de algemene vergadering beslist worden bij 

de door de wet vereiste meerderheid, kan de wijziging van 

de verdeling van de aandelen van de mede-eigendom, ingeval 

deze wijziging noodzakelijk is, door de algemene 

vergadering bij dezelfde meerderheid worden beslist.  

 Zonder afbreuk te doen aan de regel van de eenparigheid 

hierboven voorzien, zal er indien meer dan twee voorstellen 

ter stemming worden voorgelegd waarvan geen enkele de 

meerderheid behaald, tot een tweede stemronde worden 

overgegaan, waarbij enkel de twee voorstellen die de meeste 

stemmen hebben behaald bij de eerste rond, ter stemming 

worden voorgelegd. 

 

 Indien eenparigheid is vereist, betreft het niet de 

eenparigheid van alle aanwezige of vertegenwoordigde leden 

van de algemene vergadering, maar de eenparigheid van alle 

mede-eigenaars. 

 

 Indien een gekwalificeerde meerderheid is vereist, 

betreft het de meerderheid van alle aanwezige of 

vertegenwoordigde leden van de algemene vergadering. 

 

 De mede-eigenaar die in gebreke blijft is diegene die 

niet persoonlijk aanwezig is op de algemene vergadering of 

die niet geldig is vertegenwoordigd. Hij wordt gelijkgesteld 

aan een niet aanwezige mede-eigenaar. Hij wordt geacht zich 

te verzetten tegen het voorstel dat ter stemming wordt 

voorgelegd op de algemene vergadering. 

 

 De mede-eigenaar of zijn vertegenwoordiger die zich 

onthoudt is diegene die aanwezig is op de algemene 

vergadering zonder te stemmen. 
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Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden 

de onthoudingen, de blanco- en de ongeldige stemmen, niet 

beschouwd als uitgebrachte stemmen. 

 

 1.10. Schriftelijke stemming  

 

De leden van de vereniging van mede-eigenaars kunnen, 

mits eenparigheid, schriftelijk alle beslissingen nemen die 

tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, 

met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten 

worden verleden. De syndicus stelt hiervan notulen op. 

 

1.11. Notulen - raadpleging  
 

De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op 

die worden genomen door de algemene vergadering met 

vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de 

mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben 

onthouden. 

Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na 

lezing ondertekend door de voorzitter van de algemene 

vergadering, door de bij de opening van de zitting 

aangewezen secretaris en door alle op dat ogenblik nog 

aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers. 

De syndicus neemt binnen de dertig dagen na de 

algemene vergadering de beslissingen, bedoeld in de 

paragrafen 10 en 11 van artikel 577-6 van het burgerlijk 

wetboek op in het register bedoeld in artikel 577-10, § 3 

van het burgerlijk wetboek en bezorgt deze binnen diezelfde 

termijn aan de mede-eigenaars. 

Indien een mede-eigenaar de notulen binnen de gestelde 

termijn niet heeft ontvangen, stelt hij de syndicus hiervan 

schriftelijk op de hoogte. 

 Iedere mede-eigenaar kan vragen om het register waarin 

de beslissingen van de algemene vergadering worden 

opgetekend, en dat zich bevindt op de zetel van de 

vereniging van mede-eigenaars, te raadplegen en er 

kosteloos kopie van te nemen. 

 
1.12. Rechtsvorderingen 
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a) De vereniging van mede-eigenaars is bevoegd om in 

rechte op te treden, als eiser en als verweerder. 

Niettegenstaande artikel 577-5, § 3, heeft de 

vereniging van mede-eigenaars het recht om, al dan niet 

samen met een of meer mede-eigenaars, op te treden ter 

vrijwaring van alle rechten tot uitoefening, erkenning of 

ontkenning van zakelijke of persoonlijke rechten op de 

gemeenschappelijke delen, of met betrekking tot het beheer 

ervan. Zij wordt geacht de hoedanigheid en het vereiste 

belang te hebben om deze rechten te verdedigen. 

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. 

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 

vereniging van mede-eigenaars worden ingesteld. 

 

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

onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van 

de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen. 

Deze vordering moet worden ingesteld binnen een 

termijn van vier maanden vanaf de datum waarop de algemene 

vergadering plaatsvond. 

Wanneer de vereiste meerderheid 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 

delen. Hij kan eveneens de toestemming vragen om op eigen 

kosten de werken uit te voeren die hij nuttig acht, zelfs 

aan de gemeenschappelijke delen, wanneer de algemene 

vergadering zich zonder gegronde reden daartegen verzet. 

Wanneer een minderheid van de mede-eigenaars de 

algemene vergadering op onrechtmatige wijze belet een 

beslissing te nemen met de door de wet of de statuten 

vereiste meerderheid, kan iedere benadeelde mede-eigenaar 
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zich eveneens tot de rechter wenden, opdat die zich in de 

plaats van de algemene vergadering stelt en in haar plaats 

de vereiste beslissing neemt. 

 

In afwijking van artikel 577-2, § 7 van het burgerlijk 

wetboek : 

 

- wordt de mede-eigenaar van wie de vordering, na een 

gerechtelijke procedure tegen de vereniging van mede-

eigenaars, door de rechter gegrond wordt verklaard, 

vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten, die 

worden verdeeld over de andere mede-eigenaars. Als de 

vordering gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, wordt de 

mede-eigenaar vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen 

en kosten die met toepassing van artikel 1017, vierde lid, 

van het gerechtelijk wetboek ten laste van de vereniging 

van mede-eigenaars zijn gelegd ; 
 

- wordt de mede-eigenaar, die verweerder is, in een 

gerechtelijke procedure ingesteld door de vereniging van 

mede-eigenaars, waarvan de vordering door de rechter 

volledig ongegrond werd verklaard, vrijgesteld van elke 

bijdrage in de erelonen en kosten, die worden verdeeld over 

de andere mede-eigenaars. Als de vordering gedeeltelijk of 

volledig gegrond wordt verklaard, draagt de mede-eigenaar, 

die verweerder is, bij in de erelonen en kosten ten laste 

van de vereniging van mede-eigenaars. 

 

Deze afwijkingen zijn echter slechts van toepassing 

zodra de rechterlijke beslissingen in kracht van gewijsde 

zijn gegaan. 

 

c) Ieder die het gebouw gebruikt krachtens een 

persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene 

vergadering geen stemrecht heeft, kan de rechter echter om 

de vernietiging of wijziging verzoeken van elke bepaling 

van het reglement van orde of van elke beslissing van de 

algemene vergadering aangenomen na het verlenen van het 

recht, indien deze hem een persoonlijk nadeel berokkent. 
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 De vordering moet worden ingesteld binnen drie maanden 

na de kennisgeving van de beslissing, zoals deze 

kennisgeving dient te gebeuren overeenkomstig artikel 577-

10, paragraaf 4 van het burgerlijk wetboek. 

 Alvorens recht te doen, kan de rechter op verzoek van 

de aanvrager de schorsing van de betwiste bepaling of 

beslissing bevelen. 

 

 1.13. Tegenstelbaarheid  - kennisgeving 

 

 Iedere beslissing van de algemene vergadering kan 

rechtstreeks worden tegengesteld door degenen waaraan zij 

tegenstelbaar zijn en die houder zijn van een zakelijk of 

persoonlijk recht op het gebouw in mede-eigendom. 

 Zij zijn eveneens tegenstelbaar aan eenieder die houder 

is van een zakelijk of een persoonlijk recht op het gebouw 

in mede-eigendom, en aan eenieder die houder is van een 

toelating tot gebruik, zulks onder volgende   voorwaarden : 

 - met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen, 

aangenomen vóór voor het verlenen van het zakelijk of 

persoonlijk recht, door de kennisgeving die hem verplicht 

door de verlener wordt gedaan op het tijdstip van de 

verlening van het recht, van het bestaan van het reglement 

van orde en van het register met de beslissingen van de 

algemene vergadering, of bij gebreke daaraan, door de 

kennisgeving die hem wordt gedaan op initiatief van de 

syndicus bij ter post aangetekende brief ; de verlener is 

aansprakelijk ten aanzien van de vereniging van mede-

eigenaars en de houder van het zakelijk of persoonlijk 

recht, voor de schade die ontstaat door een vertraging of 

door afwezigheid van de kennisgeving ; 

 - met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen, 

aangenomen na het verlenen van het persoonlijk recht of na 

het ontstaan van het zakelijk recht, door de kennisgeving 

die hem wordt gedaan op initiatief van de syndicus bij ter 

post aangetekende brief. Die kennisgeving hoeft niet te 

worden gedaan aan degenen die in de algemene vergadering 

stemrecht hebben. 

 Iedere houder van een zakelijk recht is ertoe gehouden 

de syndicus in kennis te stellen van de kosteloze overdracht 
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of van de overdracht onder bezwarende titel van zijn 

zakelijk recht of van de verlening van een persoonlijk 

recht. Deze kennisgeving moet gebeuren per aangetekende 

brief, gericht aan de syndicus of tegen bericht van 

ontvangst vanwege laatstgenoemde, binnen acht dagen na de 

ondertekening van de authentieke akte of van de akte die 

deze verlening vaststelt. 

 
 2. Syndicus 
 
 2.1. Benoeming 

 

 De syndicus wordt benoemd door de algemene vergadering, 

of bij gebreke daaraan, bij beslissing van de rechter, op 

verzoek van iedere mede-eigenaar of van iedere 

belanghebbende derde, voor een duur van drie jaar. Zijn 

mandaat is hernieuwbaar door een uitdrukkelijke beslissing 

van de algemene vergadering. 

 Indien de syndicus een vennootschap is, moet de 

algemene vergadering bovendien de natuurlijke persoon of 

personen aanwijzen, die gemachtigd zijn om als syndicus te 

handelen. 

De bepalingen met betrekking tot de band tussen de syndicus 

en de vereniging van mede-eigenaars worden opgenomen in een 

schriftelijke overeenkomst. 

 

 Als syndicus waarvan het mandaat bij de eerste algemene 

vergadering van rechtswege verstrijkt, wordt aangewezen : de 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ESTIA", 

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Gent 

(Ledeberg), Gaston Crommenlaan, 12 C, ingeschreven in het 

rechtspersonenregister (Gent) onder nummer 0521.834.363. 

 

 2.2. Ontslag - delegatie - voorlopige syndicus 

 

 De algemene vergadering kan te allen tijde de syndicus 

ontslaan. 

 Zij hoeft haar beslissing niet met redenen te omkleden. 

Zij kan hem eveneens een voorlopige syndicus toevoegen voor 

een welbepaalde duur of voor welbepaalde doeleinden. 
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 Bij verhindering of in gebreke blijven van de syndicus 

kan de rechter, voor de duur die hij bepaalt, op verzoek van 

een mede-eigenaar een voorlopige syndicus aanwijzen. De 

syndicus moet door de verzoeker in het geding worden 

geroepen.  

 
 2.3. Openbaarheid 

 

 Een uittreksel uit de akte betreffende de aanstelling 

of benoeming van de syndicus wordt binnen acht dagen na zijn 

aanstelling of benoeming op onveranderlijke wijze en zodanig 

dat het op ieder tijdstip zichtbaar is, aangeplakt aan de 

ingang van het gebouw. 

 Behalve de datum van de aanstelling of de benoeming 

bevat het uittreksel de naam, de voornamen, het beroep en de 

woonplaats van de syndicus, of indien het gaat om een 

vennootschap, haar rechtsvorm, haar naam en firma, alsmede 

haar maatschappelijke zetel.  Het uittreksel moet worden 

aangevuld met alle andere aanwijzingen die het iedere 

belanghebbende mogelijk maken onverwijld met de syndicus in 

contact te treden, met name de plaats waar, op de zetel van 

de vereniging van mede-eigenaars, het reglement van orde en 

het register met de beslissingen van de algemene vergadering 

kunnen worden geraadpleegd. 

 De aanplakking van het uittreksel moet geschieden door 

toedoen van de syndicus. 

 

 2.4. Aansprakelijkheid - overdracht van bevoegdheid 

 

 De syndicus is als enige aansprakelijk voor zijn 

beheer. 

 Hij kan zijn bevoegdheid niet overdragen dan met de 

voorafgaande toestemming van de algemene vergadering en 

slechts voor een beperkte duur of voor welomschreven 

doeleinden. 

 

 2.5. Bevoegdheid 

 

De syndicus heeft een algemene vertegenwoordigings-

bevoegdheid. 
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Hij heeft met name tot opdracht : 

1° de beslissingen die de algemene vergadering heeft 

genomen, uit te voeren en te laten uitvoeren ; 

2° alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden 

van voorlopig beheer te stellen ; 

3° het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars 

te beheren ; voor zover als mogelijk dient dit vermogen in 

zijn geheel geplaatst te worden op diverse rekeningen, 

waaronder verplicht een afzonderlijke rekening voor het 

werkkapitaal en een afzonderlijke rekening voor het 

reservekapitaal ; al deze rekeningen moeten op naam van de 

vereniging van mede-eigenaars worden geplaatst ; 

4° de vereniging van mede-eigenaars, zowel in rechte 

als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken, te 

vertegenwoordigen ; 

5° de lijst van de schulden bedoeld in artikel 577-11, 

paragraaf 2 van het burgerlijk wetboek, over te leggen 

binnen dertig dagen te rekenen van het verzoek van de 

notaris ; 

6° aan elke persoon, die het gebouw gebruikt krachtens 

een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene 

vergadering geen stemrecht heeft, de datum van de 

vergaderingen mede te delen om hem in staat te stellen 

schriftelijk zijn vragen of opmerkingen met betrekking tot 

de gemeenschappelijke gedeelten te formuleren ; deze zullen 

als zodanig aan de vergadering worden medegedeeld. 

De mededeling wordt aangeplakt op een goed zichtbare 

plaats in de gemeenschappelijke delen van het gebouw ; 

7° indien zijn mandaat op om het even welke wijze een 

einde heeft genomen, binnen een termijn van dertig dagen na 

de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van 

het beheer van het gebouw aan zijn opvolger of, in diens 

afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene 

vergadering te overhandigen, met inbegrip van de 

boekhouding en de activa die hij beheerde, van elk 

schadegeval, van een historiek van de rekening waarop de 

schadegevallen zijn vereffend, alsmede van de stukken die 

de bestemming bewijzen welke werd gegeven aan elke som die 

niet op de financiële rekeningen van de mede-eigendom terug 

te vinden is ; 
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8° zowel een extracontractuele burgerlijke aanspra-

kelijkheidsverzekering als een beroepsaansprakelijkheids-

verzekering  aan te gaan die de uitoefening van zijn taak 

dekt, alsook het bewijs van die verzekering te leveren ; 

in geval van een mandaat om niet, wordt die verzekering 

aangegaan op kosten van de vereniging van mede-eigenaars.  

Indien de syndicus geen beroepsaansprakelijkheids-

verzekering kan bekomen op de verzekeringsmarkt, is hij 

gehouden de bewijzen daarvan voor te leggen aan de mede-

eigenaars ; 

9° het de mede-eigenaars mogelijk te maken inzage te 

nemen van alle niet-private documenten of gegevens over de 

mede-eigendom, en wel op alle wijzen die zijn bepaald bij 

het reglement van mede-eigendom, of door de algemene 

vergadering ; 

10° desgevallend, het postinterventiedossier te 

bewaren op de wijze die door de Koning is vastgesteld ; 

11° ten behoeve van de in artikel 577-7, paragraaf 1, 

1°, d) van het burgerlijk wetboek, bedoelde mededinging 

meerdere kostenramingen over te leggen, op grond van een 

vooraf opgemaakt bestek ; 

12° aan de gewone algemene vergadering een 

evaluatierapport voor te leggen in verband met de 

overeenkomsten voor geregeld verrichte leveringen ; 

13° de algemene vergadering vooraf om toestemming te 

verzoeken voor alle overeenkomsten tussen de vereniging van 

mede-eigenaars en de syndicus, diens aangestelden, naaste 

familieleden, bloedverwanten of aanverwanten tot en met de 

derde graad, dan wel die van zijn of haar echtgeno(o)t(e) 

tot in dezelfde graad ; hetzelfde geldt voor de 

overeenkomsten tussen de vereniging van mede-eigenaars en 

een onderneming waarvan de hierboven vermelde personen 

eigenaar zijn of in het kapitaal waarvan ze een aandeel 

bezitten, een onderneming waarin zij directiefuncties of 

toezichthoudende functies bekleden, dan wel een onderneming 

waarbij zij als loontrekkende in dienst zijn of waarin zij 

zijn aangesteld ; indien de syndicus een rechtspersoon is, 

mag hij, zonder daartoe specifiek te zijn gemachtigd bij 

wege van een beslissing van de algemene vergadering, geen 

overeenkomst voor rekening van de vereniging van mede-
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eigenaars sluiten met een onderneming die direct of 

indirect een aandeel bezit in zijn kapitaal ; 

14° de lijst en de persoonsgegevens bij te werken van 

wie gerechtigd is deel te nemen aan de beraadslagingen van 

de algemene vergadering, en de mede-eigenaars op hun eerste 

verzoek en de notaris indien hij de syndicus hiertoe 

verzoekt in het kader van de overschrijving van akten die 

overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de hypotheekwet 

van 16 december 1851 op het hypotheekkantoor worden 

overgeschreven, de naam, het adres, de gedeelten en de 

referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars te 

bezorgen ; 

15° de boekhouding van de vereniging van mede-

eigenaars te voeren op een duidelijke, nauwkeurige en 

gedetailleerde wijze, volgens het door de Koning op te 

stellen minimum genormaliseerd rekeningenstelsel. Elke 

mede-eigendom die met uitzondering van de kelders, de 

garages en de parkeerplaatsen minder dan twintig kavels 

omvat, mag een vereenvoudigde boekhouding voeren die ten 

minste een weerspiegeling is van de ontvangsten en 

uitgaven, van de toestand van de kasmiddelen, alsook van de 

mutaties van beschikbare middelen in contant geld of op de 

rekeningen, van het bedrag van het werkkapitaal en het 

reservekapitaal bedoeld in artikel 577-11, paragraaf 5, 

tweede en derde lid van het burgerlijk wetboek, van de 

schuldvorderingen en de schulden van de mede-eigenaars ; 

16° de begrotingsraming voor te bereiden voor de 

lopende uitgaven voor het onderhoud, de werking en het 

beheer van de gemeenschappelijke delen en de 

gemeenschappelijke uitrusting van het gebouw, alsook een 

begrotingsraming voor te bereiden voor de buitengewone te 

verwachten kosten ; die begrotingsramingen worden jaarlijks 

ter stemming voorgelegd aan de vereniging van mede-

eigenaars ; zij worden toegevoegd aan de agenda van de 

algemene vergadering die over die begrotingen moet   

stemmen. 

De syndicus zal tevens alle opdrachten die de algemene 

vergadering hem toevertrouwt uitvoeren ; dit zou 

bijvoorbeeld kunnen zijn : 
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- het dagelijkse beheer van het gebouw en het algemeen 

toezicht ; 

- het waken over de goede werking van alle 

gemeenschappelijke apparatuur ;  

- het doen van de nodige aankopen ; 

- het afsluiten van onderhoudscontracten voor alle 

gemeenschappelijke installaties die een regelmatig onderhoud 

door specialisten vereisen ; 

- het in dienst nemen, begeleiden en ontslaan van de 

eventuele werknemers van de mede-eigendom ; 

- het laten uitvoeren van dringende herstellingen aan 

de gemeenschappelijke delen ; 

- het verzekeren van de werking van alle algemene 

diensten (verlichting – verwarming – waterverdeling – 

weghalen van vuilnis - schoonmaken van de gangen en andere 

gemeenschappelijke delen) ; 

- het laten uitvoeren van alle onderhouds- of 

herstellingswerken met betrekking tot de gemeenschappelijke 

delen van het gebouw, onder zijn toezicht, of desgevallend, 

van een door hem aangeduid technisch afgevaardigde ; 

- het verdelen van het bedrag van de gemeenschappelijke 

uitgaven onder de mede-eigenaars, het verzamelen van de 

bedragen en het storten ervan aan wie ze toekomen ; 

 - het verbinden van de vereniging van mede-eigenaars 

voor alle gebruikelijke kwesties met betrekking tot de 

gemeenschappelijke delen, ten opzichte van de 

distributiemaatschappijen voor water, gas en elektriciteit, 

de leveranciers en de administraties. 

 

 2.6. Bezoldiging 

 

 Het mandaat van de syndicus of de voorlopige syndicus 

wordt vergoed. De algemene vergadering stelt het bedrag van 

de vergoeding vast bij de benoeming. De bezoldiging van de 

syndicus vormt een algemene gemeenschappelijke last. 

  

 2.7. Ontslag 

 

 De syndicus kan te allen tijde ontslag nemen, mits 

inachtneming van een opzeggingstermijn van minimum drie 
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maanden, zonder dat die uitwerking kan hebben vóór het 

verstrijken van een kalenderkwartaal. 

Van dit ontslag moet per aangetekende brief worden 

kennis gegeven aan de raad van mede-eigendom, of bij gebrek 

daaraan aan de voorzitter van de laatste algemene 

vergadering. 

 Indien het mandaat van de syndicus om om het even 

welke reden een einde heeft genomen, zullen de contracten 

die hij vóór zijn ontslag, het verstrijken van zijn niet-

hernieuwde mandaat of zijn opzeg (datum aangetekende 

zending) zal onderschreven hebben in naam van de vereniging 

van mede-eigenaars blijven bestaan, tot aan hun vervaldag. 

De contracten onderschreven erna, zullen beschouwd worden 

als onregelmatig afgesloten ; zij zullen de 

aansprakelijkheid van de syndicus in het gedrang brengen. 

 

3. Raad van mede-eigendom 

 

De raad zal als bevoegdheid hebben : 

- toezien op het behoorlijk uitvoeren door de syndicus 

van zijn taken ; 

-  nadat hij de syndicus op de hoogte heeft gebracht, 

kennis nemen en een kopie maken van alle stukken of 

documenten die verband houden met het beheer door deze 

laatste of betrekking hebben op de mede-eigendom ; in dat 

geval staat de syndicus de raad van mede-eigendom bij ; 

 - elke andere opdracht of delegatie waartoe de 

algemene vergadering met een meerderheid van drie vierden 

van de stemmen heeft beslist ; deze mogen slechts 

betrekking hebben op uitdrukkelijk door de algemene 

vergadering vastgestelde handelingen die letterlijk vermeld 

worden in de notulen van de beraadslagingen ; ze gelden 

slechts voor één jaar vanaf de dag waarop ze beslist worden 

door de algemene vergadering. 

  

 Hoofdstuk IV - verdeling van de gemeenschappelijke 
lasten en inkomsten 

 

 Artikel 14 - gemeenschappelijke lasten 
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 1. Samenstelling en verdeling van de lasten 

 

 1.1. De algemene gemeenschappelijke lasten komen voor 

rekening van alle mede-eigenaars, naar evenredigheid van hun 

aandelen in de algemene gemeenschappelijke gedeelten. 

  

 Als algemene gemeenschappelijke lasten worden met name 

beschouwd : 

 - de kosten van beheer, behoud, onderhoud en 

herstelling van de algemene gemeenschappelijke gedeelten, 

zoals die in de basisakte zijn beschreven ; 

 - de verbruikskosten van de algemene gemeenschappelijke 

installaties ; 

 - de verzekeringspremies van het gebouwencomplex. 

 
 1.2. De particulier gemeenschappelijke lasten van de 

Parking komen voor rekening van de eigenaars van de 

entiteiten die deel uitmaken van de Parking, naar 

evenredigheid van hun aandelen in deze particulier 

gemeenschappelijke delen. 

 

Als particulier gemeenschappelijke lasten van de 

Parking worden met name beschouwd : de kosten van beheer, 

behoud, onderhoud en herstelling van de particulier 

gemeenschappelijke delen van deze entiteiten, zoals die in 

de basisakte zijn beschreven. 

 

 1.3. De particulier gemeenschappelijke lasten van het 

Commerciële Gelijkvloers komen voor rekening van de 

eigenaars van de entiteiten die deel uitmaken van het 

Commerciële Gelijkvloers, naar evenredigheid van hun 

aandelen in deze particulier gemeenschappelijke delen. 

 

 

Als particulier gemeenschappelijke lasten van het het 

Commerciële Gelijkvloers worden met name beschouwd : de 

kosten van beheer, behoud, onderhoud en herstelling van de 

particulier gemeenschappelijke delen van deze entiteiten, 

zoals die in de basisakte zijn beschreven. 
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 1.4. De particulier gemeenschappelijke lasten van de 

Studentenresidentie komen voor rekening van de eigenaars van 

de entiteiten die deel uitmaken van de Studentenresidentie, 

naar evenredigheid van hun aandelen in deze particulier 

gemeenschappelijke delen. 

 

Als particulier gemeenschappelijke lasten van de 

Studentenresidentie worden met name beschouwd : de kosten 

van beheer, behoud, onderhoud en herstelling van de 

particulier gemeenschappelijke delen van deze entiteiten, 

zoals die in de basisakte zijn beschreven. 

 

1.5. De lasten verbonden aan de algemeen 

gemeenschappelijke delen met een exclusief genotsrecht voor 

de mede-eigenaars van de Parking en de Studentenresidentie 

komen voor rekening van de mede-eigenaars van de Parking en 

de Studentenresidentie, respektievelijk ten belope van de 

helft. 

 

De lasten verbonden aan de algemeen gemeenschappelijke 

delen met een exclusief genotsrecht voor de mede-eigenaars 

van het Commerciële Gelijkvloers en de Studentenresidentie 

komen voor rekening van de mede-eigenaars van het 

Commerciële Gelijkvloers en de Studentenresidentie, 

respektievelijk ten belope van helft. 

 

 2. Individueel verbruik 

 

 Het individuele water-, gas en elektriciteitsverbruik 

en alle kosten betreffende deze diensten worden door iedere 

eigenaar betaald en gedragen. 

 
 3. Belastingen 

 

 Behalve indien de belastingen betreffende het gebouw 

door de administratieve autoriteit rechtstreeks worden 

gevestigd op elk particulier eigendom, worden deze 

belastingen omgeslagen over de mede-eigenaars naar 

evenredigheid van hun aandelen in de gemeenschappelijke 

gedeelten. 
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  4. Verhoging van de lasten door toedoen van een mede-
eigenaar 

 

 Ingeval een mede-eigenaar of zijn huurder of bewoner 

door zijn persoonlijk toedoen de gemeenschappelijke lasten 

zou verhogen, dan komt deze verhoging alleen voor zijn 

rekening. 

 

 Artikel 15 - gemeenschappelijke ontvangsten 

 

 Ingeval door de gemeenschappelijke gedeelten gemeen-

schappelijke ontvangsten zouden worden gegenereerd, zullen 

die toevallen aan de vereniging van mede-eigenaars die zal 

beslissen over de bestemming ervan. 

 
 Artikel 16 - wijziging van de verdeling van de lasten 

 

 De algemene vergadering van mede-eigenaars kan bij een 

meerderheid van vier vijfden van de aanwezige of 

vertegenwoordigde stemmen beslissen de verdeling van de 

gemeenschappelijke lasten te wijzigen. 

 Iedere mede-eigenaar kan eveneens aan de rechter vragen 

de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen, indien 

deze een persoonlijk nadeel veroorzaakt, evenals de 

berekening ervan, indien deze onjuist is of onjuist is 

geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen. 

 In geval van wijziging van de verdeling van de lasten 

en indien die gevolgen heeft voorafgaand aan de datum van de 

beslissing  van  de algemene vergadering of van het in 

kracht van  gewijsde  gegane vonnis, moet de syndicus, 

binnen een maand na de beslissing, tegen de volgende 

vergadering een nieuwe afrekening opstellen, zonder dat deze 

afrekening een periode van meer dan vijf jaar moet 

bestrijken. 

 Deze afrekening moet worden goedgekeurd door de 

algemene vergadering, die door toedoen van de syndicus moet 

worden bijeengeroepen binnen twee maanden na voornoemde 

beslissing. 

 Deze afrekening moet de sommen vermelden die moeten 

worden terugbetaald aan iedere mede-eigenaar, waarvan de 
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aandelen in de lasten werden verlaagd, en deze die moeten 

worden betaald door iedere mede-eigenaar waarvan de aandelen 

in de lasten werden verhoogd. 

 Deze betalingen moeten renteloos gebeuren binnen twee 

maanden na de algemene vergadering die deze afrekening heeft 

goedgekeurd. 

 De vordering of de schuld waarvan hiervoor sprake wordt 

geacht te zijn bepaald voor de periode van meer dan vijf 

jaar vóór de beslissing van de algemene vergadering of van 

het in kracht van gewijsde gegane vonnis dat de wijziging 

van de verdeling van de gemeenschappelijke lasten heeft 

uitgesproken. 

 Ingeval van overdracht van een kavel zal de vordering 

of de schuld waarvan hiervoor sprake prorata temporis ten 

goede komen aan of worden gedragen door de overdrager en de 

overnemer. De in aanmerking te nemen datum is die van de dag 

waarop de overdracht dagtekening heeft gekregen 

overeenkomstig artikel 1328 van het burgerlijk wetboek. 

 
Artikel 17 - overdracht van een kavel 

 

a) Verplichtingen voorafgaand aan de eigendoms-
overdracht van een kavel 

 

Vóór  de  ondertekening  van  de  overeenkomst  of  

het  aankoopbod  of  de  aankoopbelofte  deelt  de 

optredende  notaris,  eenieder  die   beroepshalve  

optreedt  als  tussenpersoon of de overdrager aan de 

verkrijger  de  volgende inlichtingen en documenten mee, 

die de syndicus hem op eenvoudig verzoek bezorgt binnen een 

termijn van vijftien dagen : 

1° het bedrag van het werkkapitaal en dat van het 

reservekapitaal, zoals bepaald in § 5, tweede en derde lid 

van het burgerlijk wetboek ; 

2° het bedrag van de eventuele door de overdrager 

verschuldigde achterstallen ; 

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 ; 
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4° in voorkomend geval, het overzicht van de hangende 

gerechtelijke procedures in verband met de mede-eigendom ; 

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, eenieder die beroepshalve optreedt als 

tussenpersoon of de overdrager, de partijen in kennis van 

diens verzuim. 

 
b) Verplichtingen van de notaris 
 

In geval van overdracht of van aanwijzing van het 

eigendomsrecht van een kavel onder de levenden of wegens 

overlijden verzoekt de instrumenterende notaris, bij een 

ter post aangetekende brief, de syndicus van de vereniging 

van mede-eigenaars hem de volgende inlichtingen en 

documenten mee te delen : 

1° het bedrag van de uitgaven voor behoud, onderhoud, 

herstelling en vernieuwing waartoe de algemene vergadering 

of de syndicus vóór de vaste datum van de 

eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de 

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 ; 

3° een staat van de kosten verbonden aan het 

verkrijgen van gemeenschappelijke delen, waartoe de 

algemene vergadering vóór de vaste datum van de 

eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de 

syndicus pas na die datum om betaling 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 
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eigendomsoverdracht, maar waarvan de syndicus pas na die 

datum om betaling heeft verzocht. 

De documenten vermeld onder punt a) 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 

verkrijger. 

Indien de syndicus niet antwoordt binnen dertig dagen 

na het verzoek waarvan sprake sub b), stelt de notaris de 

partijen in kennis van diens verzuim. 

 

c) Gehoudenheid tot de schuld 
 

Onverminderd andersluidende overeenkomsten tussen 

partijen inzake de bijdrage in de schuld, draagt de nieuwe 

mede-eigenaar het bedrag van de sub b), 1°, 2°, 3° en 4°, 

vermelde schulden. De gewone lasten worden gedragen door de 

nieuwe mede-eigenaar vanaf de dag waarop hij effectief 

gebruik heeft gemaakt van de gemeenschappelijke delen. 

Bij  een   overdracht   of   aanwijzing  van  het 

eigendomsrecht  is  de   verkrijger   evenwel  verplicht  

tot betaling  van  de  buitengewone  lasten  en  de  

oproepen tot  kapitaalinbreng  waartoe  de  algemene  

vergadering van  de  mede-eigenaars   heeft  besloten, 

indien deze heeft plaatsgehad tussen het sluiten van de 

overeenkomst en het verlijden van de authentieke akte en 

indien hij over een volmacht beschikte om aan de algemene 

vergadering deel te nemen. 

 In geval van overdracht, aanwijzing of splitsing van 

het eigendomsrecht op een privatieve kavel : 

 

1° is de uittredende mede-eigenaar schuldeiser van de 

vereniging van mede-eigenaars voor het gedeelte van zijn 

aandeel in het werkkapitaal dat overeenstemt met de periode 

tijdens welke hij niet effectief gebruik heeft gemaakt van 

de gemeenschappelijke delen ; de afrekening wordt door de 

syndicus opgesteld ; onder "werkkapitaal" wordt verstaan de 

som van de voorschotten die zijn betaald door de mede-

eigenaars als voorziening voor het betalen van de 

periodieke uitgaven, zoals de verwarmings- en 
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verlichtingskosten van de gemeenschappelijke delen en de 

beheerskosten ; 

2° blijft zijn aandeel in het reservekapitaal eigendom 

van de vereniging (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 de goederenlift) ; 

 3° schuldvorderingen ontstaan na de datum van de 

eigendomsoverdracht ingevolge een procedure aangevat vóór 

die datum horen toe aan de vereniging van mede-eigenaars ; 

de algemene vergadering van de mede-eigenaars beslist 

soeverein over de bestemming ervan ; 

4° deelt de optredende notaris aan de syndicus mee op 

welke dag de akte wordt verleden, alsook de identificatie 

van de betrokken privatieve kavel en de identiteit en het 

huidige en in voorkomend geval ook het nieuwe adres van de 

betrokken personen. 

 
 d) Afrekeningen 

 

 Voor de periodieke lasten die jaarlijks worden 

afgesloten, wordt een forfaitaire afrekening opgesteld, 

zowel ten opzichte van de vereniging van mede-eigenaars als 

tussen partijen, op basis van het vorige boekjaar. 
Alle kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks 

voortkomen uit de opmaken van de afrekeningen en het 

verstrekken van de informatie waarvan sprake sub a) en b), 

worden gedragen door de overdragende mede-eigenaar. 

 
 e) Verschuldigde achterstallen op lasten 

 

Bij de ondertekening van de authentieke akte moet de 

instrumenterende notaris de door de overdrager 

verschuldigde achterstallen op gewone en buitengewone 

lasten van de prijs van de overdracht afhouden. De 

instrumenterende notaris betaalt echter eerst de 

bevoorrechte, de hypothecaire schuldeisers of de 

hypothecaire schuldeisers die hem kennis hebben gegeven van 

een derdenbeslag of een overdracht van schuldvordering. 
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Indien de overdrager deze achterstallen betwist, 

brengt de instrumenterende notaris binnen drie werkdagen na 

ontvangst van de authentieke akte de syndicus daarvan bij 

een ter post aangetekende brief op de hoogte. 

Bij ontstentenis van kennisgeving van een bewarend 

beslag of van een uitvoerend beslag binnen twintig 

werkdagen na ontvangst van voormelde akte, kan de notaris 

rechtsgeldig het bedrag van de achterstallen aan de 

overdrager betalen. 
 

Artikel 18 – werkkapitaal 

 

 Om het hoofd te bieden aan de gebruikelijke kosten van 

de mede-eigendom, zal iedere eigenaar van een privatief deel 

een voorschot betalen gelijk aan een schatting van de kosten 

die een periode van maximum één jaar dekt, in functie van 

het aantal aandelen dat hij bezit in de gemeenschappelijke 

delen van het gebouw. 

 De syndicus is er desgevallend mee gelast dit 

permanente voorschot op te eisen bij iedere eigenaar van een 

privatief deel, zodat een werkkapitaal kan opgebouwd worden 

voor het beheer van het gebouw. 

 

Artikel 19 – reservekapitaal 

 

In geval van uitzonderlijk uitgaven, met name voor het 

uitvoeren van belangrijke werken, kan de syndicus een 

bijkomend voorschot opvragen, waarvan het bedrag is 

vastgesteld door de algemene vergadering, bij volstrekte 

meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-

eigenaars. 

De algemene vergadering kan vervolgens beslissen over 

nadere regels om dit reservekapitaal te beheren, zonder 

afbreuk te doen aan de door de wet aan de syndicus opgelegde 

verplichtingen. 

 
Artikel 20 – betaling van de gemeenschappelijke lasten 

 

Alle mede-eigenaars dienen de gemeenschappelijke lasten 

te betalen binnen de dertig dagen nadat de syndicus ze heeft 
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opgevraagd. De mede-eigenaar die in gebreke blijft na deze 

termijn van dertig dagen is van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling een vergoeding van een euro verschuldigd, 

per dag vertraging, vanaf het verstrijken van voormelde 

termijn, zonder afbreuk te doen aan de opeisbaarheid van 

alle andere schadevergoedingen en interesten. 

De vertragingsvergoeding wordt van rechtswege op twee 

euro per dag vertraging gebracht, te rekenen vanaf de tiende 

dag volgend op de datum waarop de syndicus bij de post een 

aangetekende brief heeft afgegeven, waarin de betaling van 

het voorschot wordt gevraagd ; voormelde brief dient als 

ingebrekestelling tot de dag van volledige betaling. De 

gestorte vergoedingen worden verzameld en maken deel uit van 

het reservekapitaal. 

De mede-eigenaars die in gebreke blijven te betalen, 

ondanks de ingebrekestelling door de syndicus met melding 

van de hierboven vermelde vergoedingen, kunnen door de 

syndicus gerechtelijk worden vervolgd. 

De syndicus kan bovendien een bijkomend bedrag vorderen 

van acht euro bij de eerste herinnering, van twaalf euro bij 

de tweede herinnering, van vijfentwintig euro bij de 

ingebrekestelling, evenals een forfaitair bedrag van tachtig 

euro dossierkosten voor elk geschil dat zal worden 

overgemaakt aan de advocaat van de vereniging van mede-

eigenaars.  

Het is te verkiezen dat de syndicus een 

rechtsbijstandsverzekering afsluit om zich te verzekeren 

tegen geschillen die zouden ontstaan tussen de vereniging 

van mede-eigenaars en één van hen. Indien de syndicus 

dergelijke polis niet kan bekomen op de verzekeringsmarkt, 

is hij gehouden de bewijzen daarvan voor te leggen aan de 

mede-eigenaars. 

De betaling van de gemeenschappelijke lasten die zijn 

verschuldigd of die voortvloeien uit de afrekening of de 

afrekeningen opgesteld door de syndicus, kunnen in geen 

geval worden gedaan door middel van het werkkapitaal, dat 

intact dient te blijven. 

Alle vergoedingen en schadevergoedingen hierboven 

voorzien, zijn gekoppeld aan de index van de 

consumptieprijzen van het koninkrijk.  
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De aanvangsindex is deze van de maand december van het 

jaar 2012. 

De nieuwe index is deze van de maand die voorafgaat aan 

de maand waarin de sanctie dient te worden toegepast. 

 

Artikel 21 – invordering van de gemeenschappelijke 
lasten 

 

De syndicus is er, in zijn hoedanigheid van orgaan van 

de vereniging van mede-eigenaars, toe gehouden alle 

maatregelen te nemen voor de vrijwaring van de 

schuldvorderingen van de vereniging van mede-eigenaars. 

Te dien einde is de syndicus gemachtigd om voor de 

inning van de gemeenschappelijke lasten : 

a) de in gebreke blijvende mede-eigenaars te dagvaarden 

tot betaling van de verschuldigde sommen ; hij moet de 

gerechtelijke beslissingen laten uitvoeren met alle rechts-

middelen, met inbegrip van het beslag van alle roerende en 

onroerende goederen van de in gebreke blijvende mede-

eigenaar ; bij die gelegenheid moet hij ten opzichte van de 

rechtbanken en derden geen enkele speciale machtiging 

aantonen ;  

b) zelf of door een door hem aangewezen bankinstelling 

de huurgelden en lasten te innen of te laten innen, die 

toekomen aan de in gebreke blijvende mede-eigenaar, 

aangezien door elk van de mede-eigenaars de huurgelden 

contractueel en onherroepelijk aan de syndicus worden 

overgedragen, voor het geval zij tegenover de mede-eigendom 

in gebreke zouden blijven ; de huurder of de gebruiker zal 

zich overeenkomstig deze bepalingen niet kunnen verzetten 

tegen deze betalingen en zal ten opzichte van zijn huurder 

rechtsgeldig zijn bevrijd van de sommen, waarvoor de 

syndicus hem kwijting heeft verleend ; 

c) bij de mede-eigenaars het deel van de 

gemeenschappelijke lasten verschuldigd door de in gebreke 

blijvende op te eisen, in verhouding tot hun aandelen in de 

gemeenschappelijke delen van het gebouw, ten titel van 

voorschot. 

Alle mede-eigenaars worden geacht zich elk individueel 

uitdrukkelijk te onderwerpen aan deze procedure, en zich 
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alvast volledig akkoord te verklaren met de overdracht van 

bevoegdheden die, voor hen en voor hun huurders, besloten 

ligt in de eventuele toepassing van de voornoemde 

bepalingen. 

 

 Artikel 22 – jaarrekeningen van de syndicus 

 

De rekeningen van de vereniging van mede-eigenaars 

dienen opgesteld te worden op een duidelijke, nauwkeurige 

en gedetailleerde wijze. De syndicus mag een vereenvoudigde 

boekhouding voeren die ten minste een weerspiegeling is van 

de ontvangsten en uitgaven, van de toestand van de 

kasmiddelen, alsook van de mutaties van beschikbare 

middelen in contant geld of op de rekeningen, van het 

bedrag van het werkkapitaal en het reservekapitaal, en van 

de schuldvorderingen en de schulden van de mede-eigenaars. 

De algemene vergadering kan, bij een meerderheid van drie 

vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-

eigenaars, het houden van een dubbele boekhouding opleggen. 

De syndicus legt jaarlijks de rekeningen van de 

vereniging van mede-eigenaars voor, legt ze ter goedkeuring 

voor op de algemene vergadering en ontvangt er kwijting 

over indien de vergadering daartoe beslist. 

Deze jaarrekening van de syndicus, voor te leggen op 

de algemene vergadering,  wordt afgesloten op het einde van 

het boekjaar, waarvan de datum is vastgesteld door een 

beslissing van de algemene vergadering, bij een volstrekte 

meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 

vertegenwoordigde mede-eigenaars. 

De syndicus bepaalt het aandeel van iedere mede-

eigenaar in deze jaarrekening, en vermeldt de voorschotten 

die door elk van hen werden betaald. 

De mede-eigenaars delen de syndicus onmiddellijk de 

fouten mee die ze zouden vaststellen in de rekeningen. 

De algemene vergadering wijst jaarlijks een 

commissaris van de rekeningen aan, bij volstrekte 

meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 

vertegenwoordigde mede-eigenaars. Deze zal als opdracht 

hebben op de algemene vergadering verslag uit te brengen van 

de controle van de rekeningen opgesteld door de syndicus, 
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waaronder de overeenstemming tussen de cijfers opgenomen in 

de boekhouding en deze in de bankuittreksels van de laatste 

dag van het boekjaar. Zijn geschreven rapport zal gehecht 

worden aan de notulen van de algemene vergadering. Indien de 

commissaris van de rekeningen een mede-eigenaar is, zal 

zijn burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd worden en 

zullen de verzekeringspremies ten laste zijn van de 

vereniging van mede-eigenaars. 

 
 Hoofdstuk V  - werken en herstellingen 
 
 Artikel 23 - dringende herstellingen 

 

 De syndicus beschikt, indien de algemene vergadering 

dit bij zijn aanstelling zo bepaalt, over alle bevoegdheden 

om de werken uit te voeren die volstrekt dringend zijn, 

zonder daartoe om de toestemming van de vergadering te 

moeten verzoeken, en de mede-eigenaars kunnen hem dat nooit 

beletten. 

 Met dringende werken worden gelijkgesteld alle werken 

die noodzakelijk zijn voor het normale onderhoud en het 

behoud van het goed, zoals die zijn bepaald in de 

"Praktische gids voor het Onderhoud van Gebouwen" 

(W.T.C.B.), waarbij de jongste editie in aanmerking moet 

worden genomen. 

 
 Artikel 24 - erfdienstbaarheden betreffende de werken 

 

 De mede-eigenaars moeten via hun (al dan niet bewoonde) 

privé-vertrekken toegang verlenen voor alle controles, 

herstelling, onderhoud en schoonmaak van de 

gemeenschappelijke gedeelten ; hetzelfde geldt voor de 

eventuele controles van de privé-leidingen, indien het 

onderzoek ervan door de syndicus noodzakelijk wordt geacht. 

 Zij moeten, zonder vergoeding, eveneens toegang 

verlenen tot hun vertrekken aan de architecten en aannemers 

die herstellingen en noodzakelijke werken uitvoeren aan de 

gemeenschappelijke zaken of aan de privatieve gedeelten, die 

toebehoren aan andere mede-eigenaars, met dien verstande dat 

de werken met de gewenste snelheid moeten worden uitgevoerd. 
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 Indien de eigenaars of de bewoners afwezig zijn, moeten 

zij een sleutel van hun privatief eigendom bezorgen aan een 

lasthebber die in het gebouw woont en waarvan de naam door 

de syndicus moet gekend zijn, zodat men zich desnoods 

toegang kan verschaffen tot de privatieve gedeelten. 

 Iedereen die deze bepaling overtreedt, zou als enige de 

extra kosten moeten dragen die uit het verzuim resulteren. 

 De mede-eigenaars moeten, zonder vergoeding, de 

ongemakken dragen die voortvloeien uit de herstellingen aan 

de gemeenschappelijke zaken, ongeacht de duur ervan. 

 Indien een mede-eigenaar werken van een bepaalde omvang 

laat uitvoeren, kan de syndicus de plaatsing eisen van een 

buitengoederenlift, met toegang voor de werklieden via 

ladders en een toren. 

 De plaatsen voor de opslag van materialen en dergelijke 

moeten door hem duidelijk worden afgebakend. 

 De eigenaar die verantwoordelijk is voor de werken is 

ertoe gehouden deze plaats en de omgeving ervan volledig in 

zijn oorspronkelijke staat te herstellen ; verzuimt hij dat 

te doen, waarbij de termijn waarbinnen dat moet gebeuren 

alvast op maximum acht dagen wordt bepaald, zal de syndicus 

het recht hebben ambtshalve en op kosten van de betrokken 

mede-eigenaar de noodzakelijke werken te laten uitvoeren, 

zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. 

 De kosten moeten door de verantwoordelijke eigenaar 

worden gedragen. 

 

Hoofdstuk VI - aansprakelijkheid - verzekeringen - heropbouw 

 

 Artikel 25 – Algemeenheden 

 

 1. Alle verzekeringscontracten van de mede-eigendom 

worden afgesloten door de syndicus die, in dit opzicht, alle 

nodige zorg moet aanwenden. Behoudens voorafgaandelijke en 

schriftelijke afwijking toegestaan door de algemene 

vergadering, is het de syndicus niet toegestaan om tussen te 

komen als verzekeringstussenpersoon of makelaar van de 

overeenkomsten die hij afsluit voor rekening van de mede-

eigendom. 
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 2. De beslissingen met betrekking tot de clausules en 

voorwaarden van de verzekeringscontracten af te sluiten door 

de syndicus worden bekrachtigd door de algemene vergadering 

van mede-eigenaars optredend bij volstrekte meerderheid van 

de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-

eigenaars. 

 Bij gebreke aan bekrachtiging blijven de door de 

syndicus afgesloten overeenkomsten bestaan tot het 

verstrijken van hun termijn, onverminderd hun opzegging 

binnen de daartoe contractuele voorziene termijnen. 

 3. In geval van schade aan een privatieve kavel, zal de 

syndicus niet akkoord gaan met de door de verzekeraar 

vastgestelde vergoeding zonder de handtekening van de 

betrokken mede-eigenaars. Bij gebrek aan akkoord van deze 

laatsten, treft de syndicus onder zijn verantwoordelijkheid 

een schikking met de verzekeraar. 

 4. De verzekeringscontracten moeten het onroerend goed 

en alle mede-eigenaars dekken, zowel wat betreft de 

privatieve delen als wat betreft de gemeenschappelijke 

delen, met verzaking door de verzekeraars aan elke vordering 

tegen de houders van zakelijke rechten en hun personeel, 

alsook tegen de syndicus, de gedelegeerde of voorlopige 

syndicus, behoudens het geval van kwaad opzet of een grove 

fout gelijkgesteld met bedrog. In dit geval zal evenwel het 

eventueel verval enkel kunnen worden toegepast op de in 

gebreke zijnde persoon en de verzekeraars behouden hun 

vorderingsrecht tegen deze bij een schadegeval. 

 5. De aansprakelijkheden die kunnen ontstaan in hoofde 

van zowel de gemeenschappelijke als privatieve delen van het 

gebouw worden gedragen door de mede-eigenaars prorata van 

het aantal aandelen dat zij bezitten in de 

gemeenschappelijke delen, ongeacht of de vordering wordt 

uitgeoefend door één van de mede-eigenaars of om het even 

welke derde. 

 6. De mede-eigenaars blijven derden zowel onderling als 

ten opzichte van de vereniging van mede-eigenaars. 

 7. Elkeen der mede-eigenaars heeft recht op een 

exemplaar van de afgesloten verzekeringspolissen. 

 

 Artikel 26 – Verzekeringstypes 
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 I. Bepaalde verzekeringen moeten verplicht worden 

afgesloten op kosten van de vereniging van mede-eigenaars : 

 1° Verzekering tegen brand en aanverwante risico’s 

 Deze verzekering moet minstens volgende risico’s  

dekken : brand, blikseminslag, ontploffingen, 

arbeidsconflicten en aanslagen, schade veroorzaakt door 

elektriciteit, storm, hagel, sneeuwdruk, waterschade, 

glasbreuk, verhaal van derden, onroerende gebruiksderving, 

opruimings- en afbraakkosten, kosten van de brandweer, van 

blussen, van redding en van bewaring, kosten van het herstel 

van tuinen en omheiningen en deskundigenkosten. 

 2° Verzekering-burgerlijke aansprakelijkheid gebouw 
en lift 
 3° Verzekering bezoldigd personeel 

 Indien de vereniging van mede-eigenaars bezoldigd 

personeel in dienst heeft, dient een verzekering die 

arbeidsongevallen en ongevallen die gebeuren op de weg van 

en naar het werk dekt te worden afgesloten, evenals een 

burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden. 

 4° Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de 
syndicus 

 Deze verzekering wordt afgesloten in het voordeel van 

de syndicus, wanneer deze een niet-professionele mede-

eigenaar is die zijn mandaat kosteloos uitoefent. 

 5° Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de 
commissaris van de rekeningen 

 Deze verzekering wordt afgesloten in het voordeel van 

de commissaris van de rekeningen, indien deze een niet-

professionele mede-eigenaar is. 

 6° Verzekering-burgerlijke aansprakelijkheid van de 
leden van de raad van mede-eigendom 

 Deze verzekering wordt afgesloten in het voordeel van 

zijn leden. 

 

 II. Andere verzekeringen kunnen worden afgesloten door 

de syndicus indien de algemene vergadering hiertoe beslist 

met volstrekte meerderheid der stemmen van de aanwezige of 

vertegenwoordigde mede-eigenaars. 
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 Artikel 27 – Te verzekeren goederen en kapitalen 

 

 De goederenverzekering dekt het gehele gebouw, zowel de 

gemeenschappelijke als de privatieve delen. Zij kan in 

voorkomend geval worden uitgebreid tot de roerende goederen 

die toehoren aan de vereniging van mede-eigenaars. 

 Het gebouw moet worden verzekerd voor zijn totale 

nieuwbouwwaarde, alle belastingen en erelonen inbegrepen, en 

het verzekeringscontract tegen brand dient een clausule te 

bevatten volgens dewelke de verzekeraar verzaakt aan de 

toepassing van de proportionaliteitsregel. Dit bedrag moet 

worden geïndexeerd volgens de van kracht zijnde regels met 

betrekking tot de brandverzekering. 

 

 Artikel 28 – Bijkomende verzekeringen 

 

 Indien er door de mede-eigenaars verfraaiingen werden 

aangebracht aan hun privatieve kavel dienen zij deze te 

verzekeren voor hun persoonlijke rekening en op eigen 

kosten. 

 De mede-eigenaars die van oordeel zijn dat de 

verzekering werd afgesloten voor een ontoereikend bedrag of 

die andere risico’s wensen te verzekeren hebben tevens de 

mogelijkheid om een bijkomende verzekering af te sluiten 

voor hun persoonlijke rekening en op eigen kosten. 

 

 In de twee voorafgaande gevallen hebben enkel de 

betrokken mede-eigenaars recht op de bijkomende vergoeding 

die zou kunnen worden toegekend door die bijkomende 

verzekering en zij kunnen hierover vrij beschikken. 

 
 Artikel 29 – Premies en premietoeslagen 

 

 De syndicus betaalt de premies van de 

verzekeringscontracten van de mede-eigendom ten titel van 

gemeenschappelijke lasten, terugbetaalbaar door de mede-

eigenaars prorata de aandelen die ze bezitten in de 

gemeenschappelijke delen. 

 Wanneer een premietoeslag verschuldigd is voor een 

verzekeringscontract omwille van het beroep van een mede-
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eigenaar of omwille van het personeel dat deze tewerkstelt 

of omwille van een huurder of bewoner van zijn privatieve 

kavel, of, in het algemeen, voor elk aan een mede-eigenaar 

of bewoner toerekenbaar feit, is deze premietoeslag 

exclusief ten laste van de betrokken mede-eigenaar. 

 

 Artikel 30 – Aansprakelijkheid van bewoners – Clausule 
in de huurovereenkomst 
 

 De mede-eigenaars verbinden zich ertoe om in alle 

overeenkomsten met betrekking tot het bewonen van de 

goederen, volgende clausule op te nemen: 

 

 "De bewoner dient de roerende goederen en de 

aanpassingen die hij zou hebben uitgevoerd in de lokalen die 

hij bezet te laten verzekeren tegen de risico’s van brand en 

aanverwante risico’s, waterschade, glasbreuk en vordering 

van derden. Deze verzekering moet worden afgesloten bij een 

verzekeringsmaatschappij die haar zetel heeft in een land 

van de Europese Unie. De verzekeringspremies zijn ten 

exclusieve laste van de bewoner die tegenover de eigenaar 

zowel het bestaan van het contract als de betaling van de 

jaarlijkse premies zal moeten aantonen na elk verzoek 

vanwege deze laatste." 

 

 Artikel 31 – Vrijstellingen 

 

 Wanneer het verzekeringscontract van goederen 

(verzekering tegen brand en aanverwante risico’s) voorziet 

in een vrijstelling ten laste van de verzekerde(n), zal deze 

gedragen worden door : 

 1° de vereniging van mede-eigenaars, ten titel van 

gemeenschappelijke last, indien de schade haar oorsprong 

vindt in een gemeenschappelijk deel; 

 2° de eigenaar van een privatieve kavel, indien de 

schade haar oorsprong vindt in een privatieve kavel; 

 3° de eigenaars van privatieve kavels, prorata hun 

aandelen in de gemeenschappelijke delen, indien de schade 

haar gezamenlijke oorsprong vindt in meerdere privatieve 

kavels. 
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 Wanneer het verzekeringscontract inzake burgerlijke 

aansprakelijkheid voorziet in een vrijstelling ten laste van 

de verzekerde(n), betreft dit een gewone gemeenschappelijke 

last. 

 

 Artikel 32 – Schadegevallen – Procedure en vergoedingen 

 

 1. De syndicus ziet toe op het snel nemen van dringende 

en noodzakelijke maatregelen om een einde te stellen aan de 

oorzaak van de schade of om de omvang van de ernst van de 

schade te beperken, overeenkomstig de clausules van de 

verzekeringscontracten.  

De mede-eigenaars zijn gehouden hun medewerking te verlenen 

aan de uitvoering van deze maatregelen, bij gebreke waaraan 

de syndicus van rechtswege en zonder dat enige 

ingebrekestelling moet worden betekend op directe wijze kan 

tussenkomen zelfs met betrekking tot een privatieve kavel. 

 

 2. De syndicus ziet toe op de uit te voeren 

herstellingswerken ingevolge schade, behoudens wanneer het 

werkzaamheden betreft die exclusief betrekking hebben op een 

privatieve kavel en de mede-eigenaar zich hiermee op eigen 

risico wil gelasten. 

 

 3. In geval van schade zowel aan de gemeenschappelijke 

als aan de privatieve delen, worden de vergoedingen 

uitgekeerd krachtens een verzekeringscontract geïnd door de 

syndicus en gestort op een hiertoe geopende bijzondere 

rekening. Het is de taak van de syndicus om kwijting te 

verlenen voor de betaling van de schadevergoeding of de 

eventuele dading te ondertekenen. Deze kwijting van de 

schadevergoeding of dading kan evenwel worden getekend door 

de mede-eigenaar(s) getroffen door de schade, indien deze 

geen enkel direct of indirect gevolg heeft op de 

gemeenschappelijke delen; een kopie moet worden overhandigd 

aan de syndicus. 

 

 4. Vóór de betaling van de vergoedingen of het gebruik 

ervan voor het herstellen of de heropbouw, moet de syndicus 

de voorlegging eisen, op kosten van elk van de mede-
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eigenaars, van een hypothecair certificaat van 

overschrijvingen en inschrijvingen om rekening te kunnen 

houden met de rechten van de bevoorrechte en hypothecaire 

schuldeisers. In voorkomend geval zal de syndicus de 

betrokken schuldeisers doen tussenkomen bij de regeling van 

bovenvermelde vergoedingen. 

  

 5. De vergoedingen worden bij voorrang gebruikt voor 

het herstel van de schade of de wederopbouw van het goed, 

indien daartoe werd beslist. 

 

 6. Indien de vergoeding niet volstaat voor het volledig 

herstel van de schade, valt het resterende bedrag ten laste 

van de mede-eigenaar(s) die werd(en) getroffen door de 

schade of ten laste van de vereniging van mede-eigenaars 

indien de schade betrekking heeft op een gemeenschappelijk 

deel, en dit in verhouding tot de aandelen die elke mede-

eigenaar bezit in de gemeenschappelijke delen, maar onder 

voorbehoud van een vordering tegen diegene die, ingevolge de 

heropbouw, een meerwaarde zou verkrijgen van zijn goed ten 

belope van die meerwaarde. De mede-eigenaars verbinden zich 

ertoe het meerdere te voldoen binnen drie maanden na de 

verzending van het betalingsverzoek door de syndicus. Bij 

gebrek aan betaling binnen deze termijn, lopen de wettelijke 

intresten vermeerderd met vier procent van rechtswege en 

zonder dat een ingebrekestelling vereist is. 

  

 7. Indien daarentegen de vergoeding hoger is dan de 

kosten van herstel, komt het overschot toe aan de mede-

eigenaars in verhouding tot hun aandeel in de 

gemeenschappelijke delen. 

 

 Artikel 33 - Vernietiging en heropbouw van het gebouw – 
Einde van de onverdeeldheid 

 

 1. Onder vernietiging van het gebouw dient te worden 

begrepen de gehele of gedeeltelijke verdwijning van de 

ruwbouw of de structuur van het gebouw. 

 De vernietiging is totaal wanneer het gebouw volledig 

of ten minste ten belope van negentig procent of meer werd 



106 

 

vernield. De volledige vernietiging van een bijgebouw wordt 

gelijkgesteld met een gedeeltelijke vernietiging. 

 De vernietiging is gedeeltelijk indien deze minder dan 

negentig procent van de ruwbouw of de structuur van het 

gebouw betreft. 

 Zijn ondermeer uitgesloten van het begrip vernietiging: 

 - de schade die exclusief betrekking heeft op de 

privatieve kavels;  

 - de schade die geen betrekking heeft op de ruwbouw van 

het gebouw. 

 2. De vernietiging van het gebouw kan voortvloeien uit 

een schadegeval gedekt door een verzekeringscontract of uit 

een oorzaak die niet gedekt is door een 

verzekeringscontract; dit is ook het geval wanneer het 

gebouw ten minste negentig procent van zijn gebruikswaarde 

heeft verloren door zijn verouderde toestand en omwille van 

de op dat ogenblik geldende opvattingen in verband met 

architectuur of bouw, de enige oplossing in het belang van 

de mede-eigenaars hetzij de afbraak en de wederopbouw, 

hetzij de overdracht van het gebouw is. 

 3. Bij totale of gedeeltelijke vernietiging dient de 

algemene vergadering te beslissen over het lot van het 

gebouw, over zijn heropbouw, of over zijn overdracht in het 

geheel, en over de ontbinding van de vereniging van mede-

eigenaars. 

 4. De volledige of gedeeltelijke vernietiging van het 

goed brengt op zich niet de ontbinding van de vereniging van 

mede-eigenaars met zich mee. Hiertoe moet worden beslist 

door de algemene vergadering. 

 5. De beslissingen van de algemene vergadering inzake 

de al dan niet heropbouw worden genomen : 

 - bij meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de 

mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd in geval van 

gedeeltelijke heropbouw of overdracht van het gebouw in zijn 

geheel; 

 - bij eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars 

in geval van volledige heropbouw of ontbinding van de 

vereniging van mede-eigenaars. 

 6. Indien het gebouw niet wordt heropgebouwd, dient de 

algemene vergadering, bij eenparigheid van stemmen van alle 
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mede-eigenaars, te beslissen over het lot van de vereniging 

van mede-eigenaars. De gemeenschappelijke zaken zullen 

vervolgens verdeeld of geveild worden. De vergoeding van de 

verzekering alsook de opbrengst van de eventuele veiling 

zullen worden verdeeld onder de mede-eigenaars in verhouding 

tot hun aandelen in de gemeenschappelijke delen. 

 7. De volledige of gedeeltelijke heropbouw impliceert 

geen wijziging in de aandelen van iedere mede-eigenaar in de 

gemeenschappelijke delen, behoudens wijziging hiervan 

beslist bij eenparigheid van stemmen van alle mede-

eigenaars. 

 Evenwel, wanneer de algemene vergadering zou beslissen 

tot gedeeltelijke heropbouw van het gebouw, zijn de mede-

eigenaars, die niet hebben deelgenomen aan de stemming of 

die tegen de beslissing tot heropbouw zouden hebben gestemd, 

gehouden, tegen dezelfde prijs en voorwaarden, al hun 

rechten en hun vergoedingen in het gebouw over te dragen aan 

de andere mede-eigenaars of, indien niet alle mede-eigenaars 

willen verwerven, aan deze mede-eigenaars die dit vragen. 

 Dit verzoek moet worden gericht aan de betrokken mede-

eigenaars bij aangetekend schrijven binnen een termijn van 

één maand te rekenen vanaf de dag waarop de beslissing tot 

gedeeltelijke heropbouw werd genomen door de vergadering. 

 Een kopie van dit aangetekend schrijven wordt ter 

informatie verzonden naar de syndicus. 

 Bij de ontvangst van deze aangetekende brief, hebben de 

betrokken mede-eigenaars de mogelijkheid om in te stemmen 

met deze beslissing tot heroprichting indien zij de syndicus 

hiervan informeren bij aangetekend schrijven verzonden 

binnen de acht werkdagen die volgen op de verzending van 

voornoemd aangetekend schrijven. 

 Wat betreft de mede-eigenaars die blijven volharden in 

hun bedoeling om het gebouw niet gedeeltelijk her op te 

bouwen, zal hen, van de overdrachtsprijs, een som worden 

afgehouden gelijk aan hun proportioneel aandeel in het 

tekort voorvloeiende uit de ontoereikendheid van de 

verzekering. 

 De betrokken mede-eigenaars beschikken over een termijn 

van twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop de 

beslissing tot gedeeltelijke heropbouw van het gebouw werd 
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genomen door de algemene vergadering om hun rechten en hun 

vergoedingen over te dragen. 

 Bij niet-naleving van deze termijn, zijn zij gehouden 

om deel te nemen aan de gedeeltelijke heropbouw van het 

onroerend goed alsof zij hiervoor hadden gestemd. 

 Bij gebrek aan akkoord tussen de partijen, zal de 

overdrachtsprijs worden vastgesteld door twee deskundigen 

benoemd door de voorzitter van de rechtbank van eerste 

aanleg van de ligging van het onroerend goed, op eenvoudige 

beschikking, op verzoek van de meest gerede partij en met 

mogelijkheid voor de deskundigen om zich te laten bijstaan 

door een derde deskundige om hen te helpen tot een akkoord 

te komen; in geval van onenigheid omtrent de keuze van de 

derde deskundige, zal er op dezelfde wijze tewerk worden 

gegaan. 

 De prijs zal contant betaald worden. 

 

 Artikel 34 - verwijzing naar het burgerlijk wetboek 

 

 De statuten van het gebouw worden geregeld door de 

bepalingen van de artikelen 577-2 tot 577-14 van het 

burgerlijk wetboek. De bedingen die zij bevatten zullen 

geacht worden niet geschreven te zijn in de mate dat zij 

strijdig zijn met voornoemde artikelen. 
 

Artikel 35 – talen 

 

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

verkrijgen van elk document afkomstig van de vereniging van 

mede-eigenaars, indien de vertaling dient te gebeuren naar 

de taal of één van de talen van het taalgebied waarin het 

gebouw gelegen is. 

De syndicus waakt erover dat deze vertaling binnen een 

redelijke termijn ter beschikking gesteld zal worden.  

De kosten van deze vertaling zijn lastens de vereniging 

van mede-eigenaars. 

 

V. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 

 

Artikel 1 - draagwijdte - wijziging 
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Met   betrekking  tot   het   genot   van   het  

gebouw   en  de bijzonderheden  van het   gemeenschapsleven 

wordt     een   reglement   van    orde      vastgelegd, 

dat zal gelden tussen de mede-eigenaars en hun 

rechthebbenden in welke hoedanigheid ook, en dat door de 

algemene vergadering zal kunnen worden gewijzigd met een 

drievierdenmeerderheid van de aanwezige of 

vertegenwoordigde stemmen. 

De wijzigingen zullen op hun datum moeten voorkomen in 

het register van de notulen van de vergaderingen. 

 

Artikel 2 – tegenstelbaarheid 
 

Iedere bepaling van het reglement van orde kan 

rechtstreeks worden tegengesteld door degenen waaraan zij 

tegenstelbaar zijn. 

Zij kunnen worden tegengeworpen aan eenieder die 

houder is van een zakelijk of persoonlijk recht op het 

onroerend goed in mede-eigendom, en iedere houder van een 

toelating tot gebruik, en wel onder de volgende  

voorwaarden : 

 1° met betrekking tot de bepalingen aangenomen voor 

het verlenen van het zakelijk of persoonlijk recht, door de 

kennisgeving die hem verplicht door de verlener wordt 

gedaan op het tijdstip van de verlening van het recht, van 

het bestaan van het reglement van orde of, bij gebreke 

daaraan, door de kennisgeving die hem wordt gedaan op 

initiatief van de syndicus bij ter post aangetekende    

brief ; de verlener is aansprakelijk ten aanzien van de 

vereniging van mede-eigenaars en de houder van het zakelijk 

of persoonlijk recht, voor de schade die ontstaat door een 

vertraging of door afwezigheid van de kennisgeving ; 

2° met betrekking tot de bepalingen aangenomen na het 

verlenen van het persoonlijk recht of na het ontslaan van 

het zakelijk recht, door de kennisgeving die hem wordt 

gedaan op initiatief van de syndicus bij ter post 

aangetekende brief. Die kennisgeving hoeft niet te worden 

gedaan aan degenen die in de algemene vergadering stemrecht 

hebben. 
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Artikel 3 – periodieke onderhoudswerken 

(schilderwerken) 
 

De schilderwerken aan de gevels, zowel vooraan als 

achteraan, met inbegrip van de ramen, borstweringen en 

luiken (zelfs indien het privatieve elementen betreft) 

worden, in het algemeen belang, uitgevoerd door 

beroepsvaklui krachtens een beslissing van de algemene 

vergadering van mede-eigenaars die beslist bij viervijfden-

meerderheid van de stemmen en onder het toezicht van de 

syndicus indien de algemene vergadering dit bij zijn 

aanstelling zo bepaalt.  

De kosten ervan worden verdeeld onder de mede-

eigenaars, naargelang het aantal tienduizendsten in de 

gemeenschappelijke delen van het gebouwencomplex dat aan de 

privatieve gedeelten die zij bezitten werd toebedeeld. 

De werken aan de privatieve delen, waarvan het 

onderhoud van belang is voor de harmonie van het 

vastgoedcomplex, worden door iedere mede-eigenaar te 

gelegener tijd uitgevoerd zodat het complex een verzorgde 

en goed onderhouden indruk blijft maken. 

 
Artikel 4 – esthetiek 
 

De mede-eigenaars en de bewoners van de kamers / 

studio’s mogen aan de ramen geen uithangbord of reclame, 

linnen of andere voorwerpen hangen.  

De mede-eigenaars zijn verplicht gebroken of verweerd 

glas onmiddellijk te vervangen door strikt gelijk glas. 

 
Artikel 5 – huisdieren 
 

De mede-eigenaars, huurders of bewoners mogen geen 

huisdieren houden.  

 
Artikel 6 - liften – gebruik 
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Het gebruik van de liften wordt door de algemene 

vergadering van mede-eigenaars aan een regeling onder-

worpen. 

Het is minderjarigen jonger dan twaalf jaar verboden 

om de liften te gebruiken zonder begeleid te zijn door een 

volwassene.  

In geen geval mag het maximumgewicht of het maximaal 

aantal personen overschreden worden. 

In geen geval mogen de deuren van de liften 

geblokkeerd blijven en de liften moeten zo spoedig mogelijk 

vrijgemaakt worden. 

Bij brand mogen de liften niet gebruikt worden. 

Iedere panne en onregelmatigheid in de werking van de 

lift moet onverwijld aan de syndicus meegedeeld worden. 

Voor de lift waarop een erfdienstbaarheid van openbare 

doorgang rust, zal er steeds rekening moeten worden 

gehouden met de bepalingen onder titel 1. BASISAKTE, sub  

V. ERFDIENSTBAARHEDEN, punten 2.1, 2.3 en 2.4. 

 
Artikel 7 – moraliteit - rust 
 

De mede-eigenaars, huurders en overige bewoners van 

het gebouwencomplex moeten het ten allen tijde burgerlijk 

en eerlijk bewonen en er van genieten in de zin van het 

juridisch begrip van de goede huisvader.  

De mede-eigenaars moeten erop toezien dat de rust 

binnen het gebouwencomplex nooit verstoord wordt door hun 

toedoen of door het toedoen van hun familie, hun huurders 

of hun bezoekers.  

Er mag geen enkel abnormaal geluid gemaakt worden. Het 

gebruik van muziekinstrumenten, radio’s, televisies en 

muziekinstallaties is toegestaan. 

De bewoners moeten er wel op letten dat de werking van 

deze toestellen de bewoners van het gebouw niet stoort. Zo 

niet, zal de syndicus sancties kunnen opleggen. 

Indien in het gebouw elektrische toestellen gebruikt 

worden die interferentie veroorzaken, moeten ze over de 

nodige apparatuur beschikken om deze interferentie te 

verminderen teneinde de radio-ontvangst niet te storen.  

De teledistributie zal beschikbaar zijn. Enkel de 
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hiertoe voorziene kabels mogen gebruikt worden. De mede-

eigenaars moeten desgevallend dit aansluitingssysteem 

gebruiken.  

Om het even welke gelijkaardige privé-aansluiting is 

uitgesloten, behoudens schriftelijk akkoord van de 

syndicus. De onderhouds- en vernieuwingskosten van deze 

installaties zijn ten laste van alle mede-eigenaars van het 

gebouw, zelfs indien sommige eigenaars het niet benutten. 

In de privatieve delen van het Commerciële 

Gelijkvloers en de Studentenresidentie mag geen enkele 

motor geplaatst worden, met uitzondering van kleine motors 

voor huishoudtoestellen. 

De installatie en het gebruik van autogeen en 

elektrisch lassen en celluloseverf is verboden in het 

gebouw.  

De syndicus, of de raad van mede-eigendom indien er 

een bestaat, is alleen bevoegd om te bepalen welk geluid of 

gebruik al dan niet normaal is, ook in geval van 

rechtsgeding onder mede-eigenaars. 

 

Artikel 8 - reclame 

 

Met uitzondering van de eigenaars van de commerciële 

ruimtes en de parkings, is het alle eigenaars van 

privatieven verboden om reclame te maken op en in het 

gebouwencomplex. 

Geen enkel opschrift mag geplaatst worden aan de 

ramen, op de deuren en buitenmuren, noch in de 

trappenhuizen, de overlopen en inkomhallen. 

 
Artikel 9 – Opslag van ongezonde stoffen – gebruik 

sanitair  
 

Binnen het complex mag geen enkele opslag van 

gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke stoffen gebeuren. 

Behoudens uitdrukkelijke toestemming vanwege de 

algemene vergadering van mede-eigenaars wordt geen enkele 

opslag van ontvlambare stoffen (in het bijzonder gas-

flessen …) toegestaan.  

Vetstoffen, oliën, huishoudelijke of chemische 
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afvalstoffen mogen niet verwijderd worden via gootstenen, 

wasbakken, water-closets ...  

 

De mede-eigenaar of bewoner die de afvoer beschadigt 

(in het bijzonder verstopping) door ongeoorloofd gebruik 

van de sanitaire installaties, moet alle kosten betalen 

voor de herstellingswerken en is aansprakelijk voor de 

schade aan de gemeenschappelijke gedeelten of de privatieve 

gedeelten van andere mede-eigenaars. 
 
Artikel 10 - verhuizingen – schade 
 

Verhuizingen gebeuren op de wijze bepaald door de 

syndicus, indien de algemene vergadering dit bij zijn 

aanstelling zo bepaalt. 

Alle schade die tijdens het verhuizen aan de gevels of 

aan de andere delen van het gebouwencomplex wordt 

berokkend, wordt gedragen door diegene die dit verhuizen 

besteld heeft, desgevallend op verzoek van de syndicus die 

hem bijgevoegd de herstellingsfactuur als bewijsstuk 

bezorgt. 

 

Artikel 11 – regeling der geschillen 

 

Ingeval het tussen mede-eigenaars en/of gebruikers van 

het gebouw tot een geschil komt betreffende de gemeen-

schappelijke delen, vormt de syndicus verplicht de eerste 

instantie aan wie het geschil moet worden voorgelegd. 

Indien het geschil ondanks de tussenkomst van de 

syndicus blijft bestaan, zal het voor de raad van mede-

eigendom worden gebracht en desnoods voor de algemene 

vergadering, met het oog op een mogelijke verzoening. 

Indien de onenigheid blijft bestaan, zal een beroep 

worden gedaan op de bevoegde rechter. 

Ingeval van onenigheid tussen bepaalde eigenaars en de 

syndicus, en met name ingeval van moeilijkheden betreffende 

de interpretatie van het reglement van mede-eigendom en van 

orde, zal het geschil voor de raad van mede-eigendom worden 

gebracht, en desnoods voor de algemene vergadering, met het 

oog op een mogelijke verzoening. 
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Indien er een akkoord wordt bereikt, zal daarvan een 

proces-verbaal worden opgesteld. 

Indien de onenigheid blijft bestaan, zal een beroep 

worden gedaan op de bevoegde rechter. 

Ingeval van een geschil tussen de algemene vergadering 

die daarin de volstrekte meerderheid van haar leden verte-

genwoordigt, zullen alle rechtsplegings- en gerechtskosten, 

eventueel met inbegrip van met name de erelonen van 

advocaat en de expertisekosten, die werden voorgeschoten 

door de syndicus die handelt voor rekening van de algemene 

vergadering, uitsluitend voor rekening van de verliezende 

partij komen. 

 

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN 

 

 Partijen verklaren dat de rechtshandelingen die het 

voorwerp uitmaken van onderhavige akte verricht worden 

onder de opschortende voorwaarden van : 

 

 1. het niet nemen door de administratief 

toezichthoudende overheid van een schorsingsbesluit en/of 

een vernietigingsbesluit met betrekking tot het belsuit van 

de gemeenteraad de dato 23 juni 2014, waarvan sprake 

hierboven, binnen de termijnen bepaald in artikel 255 van 

het gemeentedecreet van 25 juli 2005 ; 

 

2. het verkrijgen door WATERVIEW van de naamloze 

vennootschap "KBC BANK" van voormelde waarborg teneinde 

haar verbintenissen tot het bouwen van voormelde aan de 

STAD LEUVEN overgedragen parkeerplaatsen te verzekeren. 

 

ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING 

 

De heer hypotheekbewaarder wordt er voor zover nodig 

uitdrukkelijk van ontslagen ambtshalve inschrijving te nemen 

bij het overschrijven van onderhavige akte. 

 

RECHT OP GESCHRIFTEN (WETBOEK VAN DIVERSE BELASTINGEN EN TAKSEN) 

  

Het recht op geschriften bedraagt vijftig euro. 
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WAARVAN AKTE. 

Verleden te Leuven. 

Verschijners verklaren een ontwerp van onderhavige 

akte ontvangen te hebben, meer dan vijf werkdagen vóór het 

verlijden van de akte. 

Nadat de notaris de wijzigingen heeft voorgelezen die 

aan de ontwerpakte werden aangebracht, evenals de vermel-

dingen bedoeld in artikel 12, eerste en tweede lid van de 

organieke wet van het notariaat, en nadat zij de akte heeft 

toegelicht, tekent de verschijner, vertegenwoordigd zoals 

vermeld, samen met de notaris.  

 

(Volgen de handtekeningen) 

 

Geregistreerd op het eerste registratiekantoor Leuven 

2, op 23 juli 2014, boek 1382, blad 85, vak 17, 

vierenzestig bladen, zonder verzending, ontvangen : vijftig 

euro (getekend : Linda Schollaert, adviseur a.i.)    

 

 

 

 

  

 

 


